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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Основними завданнями сучасного акушерства, поряд із 
зниженням материнської та перинатальної смертності, є покращення здоров'я 
майбутньої мами, плода та новонародженого. В останні десятиліття однією з 
провідних тем, що турбують лікарів всього світу, в тому числі акушерів-гінекологів, 
є метаболічні порушення (Венцківська І. Б. і співав., 2016; Гнатко О. П. і співав., 
2017; Жабченко І. А. і співав., 2017; Devlieger R. et al., 2016). 

Адекватність метаболічної перебудови є необхідною умовою фізіологічного 
перебігу вагітності, повноцінного росту та розвитку плода (Камінський В. В. і 
співав., 2015; Bjelica A. et al., 2018; Zheng Z. et al.; 2019). Патологічне гестаційне 
збільшення маси тіла (ГЗМТ) є клінічним проявом зриву метаболічних та 
ангіогенних адаптаційних процесів під час вагітності і є патогенетичною основою 
енергетичної недостатності та зниження адаптаційних можливостей організму 
матері до гестації (Сурина М. Н. і співав., 2018; Bouvier D. et al., 2019).  

В науковій літературі проблема «метаболічні порушення і вагітність» в 
основному розглядалася в контексті вагітність і ожиріння або цукровий/гестаційний 
діабет (Дубоссарська З. М., Дука Ю. М., 2014; Тарасенко К. В., Громова А. М., 2016; 
Andersson-Hall U. et al., 2020; Bawah A. T. et al., 2019). На сьогоднішній момент не 
виділені маркери причинно-наслідкових звʼязків у формуванні патологічного 
відхилення маси тіла та відсутні уніфіковані методологічні підходи до ведення такої 
вагітності у випадку нормальної маси тіла на виході.  

Патологічну масу тіла під час вагітності набирають від 20 до 40 % жінок з 
прегравідарним дефіцитом маси тіла, 35-40 % - із нормальною вагою та понад 40 % - 
з вихідною надмірною масою тіла та ожирінням (Çalik K. Y. et al., 2018; Goldstein R. 
F. et al., 2018). Важливим аспектом є асоційовані проблеми – як найближчі, так і 
віддалені. При недостатньому збільшенні маси тіла зростає ризик недоношеності та 
народження дитини з низькою масою тіла (Вдовиченко Ю. П. і співав., 2017; 
Егорова Я. А, Заболотнов В. А., 2015; Englund-Ögge L. et al., 2019), а при 
надмірному збільшується частота прееклампсії, аномалій скоротливої діяльності 
матки, оперативного розродження, макросомії (Корчинська О. О. і співав., 2018; 
Романенко Т. Г. і співав., 2019; Chen C. N. et al., 2020; Endsley N. A. et al., 2017). 
Надлишкова надбавка маси тіла веде до надмірного накопичення жирової тканини, 
сповільненню її післяпологової редукції з високим ризиком розвитку метаболічних 
та кардіоваскулярних ускладнень в подальшому (Товстановська В. О. і співав., 2008; 
Ha A. V. et al., 2019; Josey M. J. et al., 2019).  

Тому, поглиблене з’ясування чинників та розкриття нових патогенетичних 
аспектів формування недостатнього і надлишкового гестаційного збільшення маси 
тіла (ГЗМТ), їх ризиків для матері та плоду, і на основі цих даних оптимізація 
діагностичного алгоритму, конкретизація факторів прогнозування та розробка 
комплексної превентивної програми  патологічного приросту маси тіла, покращення 
перинатального прогнозу та оптимізації ваги після пологів обґрунтовують 
актуальність наукової проблеми і слугують підставою для визначення мети і 
виконання даної дисертаційної роботи.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового і є фраг-
ментом науково-дослідної теми Івано-Франківського національного медичного 
університету «Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродук-
тивного здоров’я та перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (інв. № 02010758, 
№ державної реєстрації 0114U004747). Дисертант є виконавцем фрагменту наукової 
роботи. 

Мета дослідження: знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень 
у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності шляхом вивчення 
нових аспектів патогенезу гестаційної патології, удосконалення методів прогнозу-
вання та розробки і впровадження алгоритму профілактичних заходів. 

Завдання дослідження 
1. Визначити поширеність гестаційного збільшення маси тіла у жінок із 

врахуванням різного індексу маси тіла на преконцепційному етапі.  
2. Дослідити соціально-демографічні, медико-біологічні чинники патологічного 

збільшення маси тіла під час вагітності та визначити основні критерії формування 
груп ризику. 

3. Оцінити особливості психоемоційного стану вагітних з патологічним 
гестаційним збільшення маси тіла.  

4. Вивчити клініко-прогностичну роль генних поліморфізмів PPARG Pro12Ala, 
LEPR Gln233Arg, eNOS Glu298Asp у механізмі метаболічної і ендотеліальної 
дисфункції, та ризиком виникнення акушерських і перинатальних ускладнень 
у вагітних з  патологічним гестаційним збільшенням маси тіла.  

5. Провести аналіз якості консультування жінок під час вагітності та 
лікарського контролю з метою попередження патологічного збільшення маси  
тіла. 

6. З’ясувати особливості харчової поведінки і фізичної активності під час 
вагітності у обстежених жінок та встановити їх роль у патологічному гестаційному 
збільшенні маси тіла.  

7. Визначити особливості динаміки жирової маси тіла та глибину порушень 
водного балансу у формуванні патологічного гестаційного збільшення маси тіла.  

8. Оцінити стан метаболічного гомеостазу у вагітних при патологічному 
гестаційному збільшенні маси тіла в аспекті розвитку акушерської та перинатальної 
патології. 

9. У порівняльному аспекті провести оцінку особливості перебігу вагітності, 
пологів, післяпологового періоду та перинатальних наслідків у пацієнток з патоло-
гічним гестаційним приростом маси тіла.  

10. Розробити, оптимізувати профілактичний комплекс та оцінити ефективність 
персоніфікованої програми супроводу вагітних та преконцепційної підготовки, 
спрямованої на зниження частоти патологічного гестаційного збільшення маси тіла, 
покращення перинатального прогнозу та оптимізацію ваги після пологів. 

Об'єкт дослідження – метаболічні порушення у вагітних жінок з пато-
логічним гестаційним збільшенням маси тіла. 
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Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, індекс маси тіла, перебіг 
вагітності, пологів, післяпологового періоду, утробний стан плода, поліморфізми 
генів (PPARG Pro12Ala, LEPR Gln233Arg, eNOS Glu298Asp), психоемоційний стан, 
вуглеводний, ліпідний і адипокіновий обміни, водний баланс, алгоритм профілак-
тичних заходів. 

Методи дослідження: загально клінічні, лабораторні, імуноферментні, інстру-
ментальні, молекулярно-генетичні, психологічні, анкетування, стандартні методи 
варіаційної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Вперше: 
проведено комплексне обстеження вагітних жінок з патологічним ГЗМТ із 

врахуванням різного прегравідарного індексу маси тіла (ІМТ) та розкрито нові 
патологічні аспекти формування недостатнього і надлишкового приросту маси тіла; 

встановлено клініко-прогностичну роль Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ, 
GG поліморфного варіанту гена LEPR Gln223Arg і ТТ поліморфізму Glu298Asp 
(G894T) гена eNOS у ґенезі метаболічних розладів та ендотеліальної дисфункції при 
патологічному збільшенні маси тіла під час вагітності. Підтверджено взаємозв’язок 
між успадкуванням носіїв вказаних патологічних генопитів і підвищеним ризиком 
виникнення акушерських та перинатальних ускладнень. Обгрунтовано, що 
надлишкове ГЗМТ можна вважати прогностичним критерієм реалізації генетичної 
схильності до розвитку метаболічних захворювань після пологів; 

комплексно виявлено та оцінено вплив соціально-демографічних та медико-
біологічних чинників на ризик виникнення недостатнього і надлишкового ГЗМТ та 
сформовано групи ризику; 

проведено визначення жирової маси тіла та об’єму водних секторів в організмі 
у вагітних жінок за допомогою спектральної біоімпедансометрії в кожному 
триместрі вагітності та після пологів для визначення динаміки складу тіла з метою 
прогнозування патологічного приросту маси тіла, розвитку гестаційної гіпертензії, 
прееклампсії, затримки росту плода, післяпологової затримки редукції ваги;  

проведено ґрунтовну оцінку психоемоційного стану вагітних, представлено 
психологічний портрет жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час 
вагітності та встановлено найбільш вагомі психологічні критерії, які можуть 
впливати на порушення харчової поведінки та фізичної активності. 

Удосконалено: 
методологічний підхід до програми супроводу вагітних та преконцепційної 

підготовки, спрямованої на зниження частоти патологічного ГЗМТ, покращення 
перинатального прогнозу та оптимізації ваги після пологів, доведено його 
ефективність. 

Дістало подальшого розвитку:  
вивчення змін показників вуглеводного, ліпідного, адипокінового обмінів, 

складу тіла в генезі патологічного збільшення маси тіла під час вагітності. 
Обгрунтована асоціація між концентраціями показників вуглеводного, ліпідного і 
адипокінового обмінів, неадекватним зростанням жирової маси тіла та зрушеннями 
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у водних секторах організму на ранніх термінах з гестаційними ускладненнями у 
динаміці вагітності, що можна вважати доклінічними маркерами маніфестації 
акушерської та перинатальної патології;  

вивчення особливостей харчової поведінки та рівня фізичної активності у 
вагітних у генезі ГЗМТ, показано низький рівень інформованості і заохочення жінок 
до фізичної активності, встановлені причини недотримання профілактичних заходів 
щодо попередження патологічного приросту маси тіла.       

Практичне значення одержаних результатів.  
В дисертаційній роботі встановлено основні чинники ризику недостатнього і 

надлишкового збільшення маси тіла під час вагітності та доклінічні маркери 
розвитку акушерських та перинатальних ускладнень.  

Удосконалено діагностичний алгоритм ведення жінок з групи ризику з 
обґрунтуванням доцільності розширеного інструментального, біохімічного, 
гормонального та психологічного обстеження. 

Запропоновано метод спектральної біоімпедансометрії (БІМ), який дозволив 
встановити пограничні значення показників жирової маси тіла, загальної води 
організму і водних секторів в кожному триместрі вагітності, відхилення від яких 
асоціюється із розвитком патологічного збільшення маси тіла, прееклампсії, 
гестаційної гіпертензії, затримки росту плода.  

Розроблено і впроваджено комплексну програму, яка включає психокорегуючі 
методики, оптимізовану харчову програму та персоніфіковані підходи до фізичного 
навантаження під час вагітності, направлену на зниження частоти патологічного 
ГЗМТ, поліпшення перинатальних наслідків та профілактику надлишкової ваги 
після пологів.    

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджено 
в роботу лікувально-профілактичних закладів: КНП «Міський клінічний перинаталь-
ний центр Івано-Франківської міської ради», КНП «Івано-Франківський обласний 
перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради», КНП «Ужгородський місь-
кий пологовий будинок» Ужгородської міської ради, КНП «Чернівецький обласний 
перинатальний центр», КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний 
центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради. Положення, викладені в матері-
алах дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі кафедр акушер-
ства та гінекології Івано-Франківського національного медичного університету, 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика.  

Результати наукових досліджень покладено в основу інформаційного листка 
про нововведення в системі охорони здоров'я «Метод профілактики патологічного 
збільшення маси тіла під час вагітності» № 142-2018 (2018), отримано 
деклараційний патент України на корисну модель «Спосіб визначення водних 
секторів в організмі у вагітних жінок» № 143928 (2020).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням. Здобувачем самостійно обрано напрямок дослідження,  сформульо-
вано мету та завдання роботи, об’єм і методи, проведено аналіз літературних джерел 
та патентно-інформаційний пошук за темою дисертації. Дисертантом самостійно 
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здійснений підбір груп пацієнток, проведено їх клінічне і психологічне обстеження, 
забір матеріалу для біохімічного, імуноферментного, молекулярно-генетичного 
досліджень, самостійно проведено встановлення складу тіла методом біоімпедансного 
аналізу. Автором особисто виконана статистична обробка та інтерпретація отриманих 
результатів. Самостійно розроблена та впроваджена комплексна профілактична 
програма антенатального супроводу вагітних. Здобувачем персонально написані всі 
розділи дисертаційної роботи, сформульовано висновки та практичні рекомендації, 
опубліковані наукові праці та забезпечено впровадження результатів дослідження в 
практику. У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, особистий внесок 
автора складає основну частину (дизайн дослідження, забір матеріалу, аналіз 
результатів досліджень, формулювання висновків) наукової участі. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 
дослідження викладені на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
питання охорони материнства та дитинства в Україні» та пленуму Асоціації (Київ, 
2015), XIV з’їзді акушерів-гінекологів України та Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в 
сучасних умовах» (Київ, 2016), Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та 
Міжнародній науково-практичній конференції «Акушерство, гінекологія та 
репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса,  2017), Міжнародній науково-
практичній конференції «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від 
науки до практики» (Івано-Франківськ – Яремче 2017, 2018), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 
сучасного акушерства» (Тернопіль, 2018), Всеукраїнській науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку клінічної та профілактичної 
медицини і громадського здоров'я» (Київ 2019), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 
практики» («Буковель», 2019),  Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучаснi питання молекулярно-бiохiмiчних дослiджень та лабораторного скринiнгу 
у клiнiчнiй та експериментальнiй медицинi 2020» (Запоріжжя, 2020), XXII 
International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and 
Technology (Варшава, Польща, 2020). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 31 науковій праці, з яких: 
21 – статті у наукових фахових журналах рекомендованих ДАК України (з них 5 – у 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science,  
3 – у іноземних виданнях), 7 – публікації у матеріалах науково-практичних 
конференцій, пленумах та з’їзді; 1 – стаття, яка додатково висвітлює результати 
дослідження. Отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель 
(№143928, 2020 р.) та опубліковано 1 інформаційний лист (№ 142-18, 2018 р.). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 8 розділів, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (400 
найменувань, з них кирилицею – 96, латиною – 304), 6 додатків, містить 84 таблиці, 
145 рисунків. Основний текст роботи викладено на 329 сторінках. Загальний обсяг 
роботи становить 423 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. Відповідно до поставленої мети і завдань 
було проведено клініко-параклінічне обстеження 219 вагітних жінок з різним ІМТ 
на прегравідарному етапі: 153 вагітні з нормальною масою тіла, 18 – з 
недостатньою, 23 – з надлишковою масою тіла та 25 – з ожирінням. 

Програма дослідження за дизайном складалася з чотирьох етапів. На першому 
етапі проводили відбір жінок у віці від 18 років з одноплідною вагітністю у терміні 
гестації до 12 тижнів, які погоджувалися прийняти участь у клінічному дослідженні. 
Критеріями виключення були вік до 18 років, багатоплідна вагітність, наявність 
тяжких соматичних захворювань. На цьому етапі проводили загально-клінічні 
методи дослідження із визначенням соціально-демографічних, медико-біологічних, 
поведінкових чинників та спеціальні методи дослідження. Обстеження тематичних 
жінок проводили в 9-12, 22-24, 37-40 тижнів та через 1 рік після пологів. 

На другому етапі проведено математичне обрахування всіх результатів 
обстеження жінок за допомогою стандартних методів варіаційної статистики. 
Виконано кореляційний аналіз усіх складових, які визначали стан порушень з боку 
гестаційного процесу, що дозволило виявити взаємозв’язки перебігу вагітності, 
пологів, післяпологового періоду та стану новонароджених залежно від вихідного 
ІМТ та рівня ГЗМТ, визначити діагностичні маркери і встановити групи ризику 
патологічного приросту маси тіла, гестаційних ускладнень у тематичних пацієнток. 

На третьому етапі проведена оцінка ефективності розробленої нами програми. 
Всі вагітні були розподілені на дві групи. Контрольну склали 117 жінок з 
нормальною (79), недостатньою (10), надлишковою (13) масою тіла та ожирінням 
(15) до вагітності, які знаходилися під рутинним спостереженням в жіночій 
консультації впродовж вагітності згідно наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011р. 
В основну групу увійшли 102 вагітні з нормальною (74), недостатньою (8), 
надлишковою (10) масою тіла та ожирінням (10) до вагітності, яким поряд із 
традиційним веденням вагітності рекомендували дотримуватися етапів 
запропонованої нами профілактичної програми. 

На четвертому етапі сформульовані висновки, розроблений алгоритм ведення 
вагітності, преконцепційної підготовки та післяпологового періоду.  

Антропометрію проводили шляхом вимірювання маси тіла на електронних 
вагах з точністю до 0,1 кг (Esperanza EBS002K, Poland), зросту за допомогою 
ростоміру з точністю до 1,0 см (RP-2000, Kiev, Ukraine), окружності талії, стегон, 
стегна, плеча, зап'ястка, шиї сантиметровою стрічкою з точністю до 0,1 см. ІМТ 
розраховували за формулою Кетле: відношення маси тіла (кг) до квадрату зросту 
(м2). Нормальну масу тіла вважали при ІМТ 18,5-24,9 кг/м2, недостатню при 
ІМТ<18,5 кг/м2, надлишкову при ІМТ 25-29,9 кг/м2 та ожиріння у випадку ІМТ≥30 
кг/м2. ГЗМТ оцінювали в кожному триместрі та в цілому за вагітність шляхом 
вираховування різниці між показниками маси перед пологами та прегравідарної. 
Рекомендоване ГЗМТ для жінок з нормальною масою тіла становить 11,5-16,0 кг, з 
недостатньою – 12,5-18,0 кг, з надлишковою – 7,0-11,5 кг, при ожирінні – 5,0-9,0 кг, 
згідно міжнародної класифікації захворювань (Інститут медицини (США), 2009 р. і 
наказ МОЗ України № 417, 2011 р).  
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Діагностику складу тіла виконували на основі спектральної біоімпедансометрії 
за допомогою моніторного комплексу кардіо-респіраторної системи і гідратації 
тканин «КМ-АР-01 Диамант», з’єднаного з комп’ютером та пакету програм. 
Встановлювали масу і процентний склад жирової маси тіла (ЖМТ), об’єм та відсотки 
загальної води організму (ЗВО), позаклітинної рідини (ПКР) і внутріклітинної рідини 
(ВКР). Аналіз динаміки складу тіла при різному ГЗМТ представлений у вигляді 
запропонованої нами чотирьохкомпонентної моделі складу тіла, у якій маса тіла 
представлена у вигляді суми ЖМТ, ПКР, ВКР та сухої маси тіла без жиру.  

Діагностику індивідуального психоемоційного стану вагітних проводили за 
допомогою психодіагностичних методик. Для визначення якості життя і відношення 
жінки до здоров’я використовували опитувальник для оцінки рівня задоволеності 
якістю життя (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire), розроблений в 
Інституті медицини стресу (США, 1993 р.). Для психодіагностики внутрішньо 
сімейних відносин обрали опитувальник задоволеності шлюбом, розроблений        
В. В. Століним, Т. Л. Романовою, Г. П. Бутенко. Визначення типу переживання 
вагітності у майбутньої матері здійснювали на основі тесту відносин вагітної        
(І. В. Добряков, Е. Г. Ейдеміллер, 2003). Для встановлення рівня тривожності 
використовували шкалу реактивної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера – 
Ю. Л. Ханіна.  

Лабораторну діагностику ліпідного профілю здійснювали на основі 
визначення концентрації тригліцеридів (ТГ) («Тригліцериди СпЛ» (ТОВ 
«СпайнЛаб», Україна), загального холестерину (ЗХ), ліпопротеїнів високої 
щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів дуже 
низької щільності (ЛПДНЩ) («Холестерин СпЛ» (ТОВ «СпайнЛаб», Україна). Для 
вивчення вуглеводного статусу визначали рівень глюкози в плазмі крові натще і 
рівень постпрандіальної глюкози, вміст інсуліну в сироватці крові імуноферментним 
методом («Insulin Test System-2425-300» (Monobind Inc., USA)) з розрахунком 
індексу інсулінорезистентності (НОМА-IR) за формулою: глюкоза натще (ммоль/л) 
х інсулін натще (мкМО/мл) / 22,5. Методом імуноферментного аналізу проводили 
кількісне визначення в сироватці крові лептину (ELISA Kit № CAN-L-4260, Canada) 
та резистину (Mediagnost, kаt. № E50 Resistin-ELISA US RUO E50 030113/6, Canada).  

Молекулярно-генетичне дослідження поліморфних варіантів генів 
ендотеліальної NO-синтази  eNOS (G894T, rs1799983), лептинових рецепторів LEPR 
Q223R (668A/G, rs1137101), ɣ-рецепторів активації проліферації пероксисом PPARɣ 
Pro12Ala (C34G, rs1801282) 97 вагітних з нормальним ІМТ до вагітності виконували 
в державному закладі «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», 
м. Київ, Україна. Виділяли геномну дезоксирибонуклеїнову кислоту з периферійної 
крові за допомогою комерційної тест-системи “Quick-DNATM Universal Kit” 
(ZymoResearch, США). Для визначення поліморфізмів генів використовували 
модифіковані протоколи з олігонуклеотидними праймерами із застосуванням 
методу полімеразної ланцюгової реакції та наступним аналізом поліморфізму 
довжин рестрикційних фрагментів. Досліджувані ділянки генів ампліфікували за 
допомогою специфічних праймерів («Metabion», Німеччина). Специфічні фрагменти 
досліджуваних генів ампліфікували із застосуванням комерційного набору Dream 
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Taq Green PCR MasterMix («ThermoScientific», США). Продукти ампліфікації 
фрагментів ДНК досліджуваних генів підлягали гідролітичному розщепленню за 
допомогою ендонуклеаз рестрикції MboI, MspI та BstUI відповідно («Thermo 
Scientific», США). Стан рестрикційних фрагментів генів аналізували в 3 % 
агарозному гелі («Cleaver Scientific», Великобританія) з додаванням бромистого 
етидію, маркера молекулярної ваги GeneRuler 50 bp DNA Ladder («Thermo 
Scientific», США) та візуалізацією за допомогою комп’ютерної програми Vitran.  

Оцінку ступеня харчової поведінки здійснювали на основі міжнародного 
опитувальника частоти харчування (Food frequency questionnaire). Рівень фізичної 
активності (ФА) оцінювали за допомогою довгої версії міжнародного 
опитувальника про ФА (International Physical Activity Questionnaire). Аналіз якості 
проведення антенатального консультування жінок з приводу ГЗМТ здійснювали на 
основі розроблених нами опитувальників із залученням вагітних, які знаходилися 
під рутинним спостереженням в жіночій консультації та лікарів акушер-гінекологів. 

Початок лактації встановлювали при спостереженні за жінками у стаціонарі в 
перші 5 днів, тривалість грудного вигодовування (ГВ) оцінювали під час опитування 
пацієнток через 1 рік після пологів. 

Оцінювання утробного стану плода та функції фетоплацентарної системи 
проводили на основі стандартних ультразвукових досліджень, доплерометричного 
дослідження кровоплину в артерії пуповини, маткових артеріях та середній мозковій 
артерії, кардіотокографії з оцінкою за шкалою Фішера і біофізичного профілю плода 
на апаратах Voluson 730 PRO та ALOKA SSD-1700. Затримку росту плода (ЗРП) 
враховували при вимірюванні масово-ростових параметрів нижче 10-ої перцентилі, 
а макросомію - вище 90-ої перцентилі для даного терміну вагітності. Масу тіла 
новонароджених визначали на електронних вагах з точністю до 0,1 кг, довжину тіла 
за допомогою сантиметрової стрічки з точністю до 0,5 см.  

Запропонована нами програма супроводу вагітних складалася із оптимізованої 
дієтичної програми та персоніфікованих підходів до фізичного навантаження під час 
вагітності, рівень яких базується на міжнародних (Institute of medicine (US), 2009; 
American College of Obstretricians and Gynecologists, 2013) та національних керівних 
настановах (Наказ МОЗ України № 417, 2011) із додатковими авторськими 
елементами заохочення та навчання здорової харчової поведінки та активізації ФА. 
Під час першого візиту учасниці отримували розроблену нами пам'ятку з питань 
харчування та ФА. Надалі консультування проводилося в другому та третьому 
триместрах в жіночій консультації під час основних та двох додаткових відвідувань 
у вигляді групових (5–10 чоловік) та індивідуальних бесід з вагітними. Після 
висновків встановлення індивідуального психоемоційного стану вагітних 
впроваджували психологічні консультування жінок та корегуючі методики (арт-
терапія – музикотерапія, малювання) в другому та третьому триместрах вагітності. 
Особливу подяку висловлюємо практичному психологу  к. мед. н. Якимчук Н. В.  

Консультування з приводу харчування під час вагітності сфокусоване на 
ключових моментах харчової поведінки та базується на десяти рекомендаціях:        
1) регулярні прийоми їжі (3 основних прийоми з обов’язковим сніданком та 2 
перекуси), 2) під час двох перекусів перевагу надавати фруктам та овочам, 3) пиття 
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чистої води замість енергетичних напоїв, 4) вживати нежирне молоко, натуральний 
нежирний кефір або йогурт без додавання цукру, 5) вживання овочів щодня з 
кожним основним прийомом їжі, 6) розподіл продуктів згідно «тарілки здорового 
харчування», 7) обмежити вживання цукру та солі, як додатку до страв чи напоїв,   
8) вживати нездорову їжу (солодощі, тістечка, чіпси та ін.) в дуже особливих випадках 
та обирати невеликі порції, 9) одразу викладати перед собою весь об'єм їжі, не брати 
«добавки», не переїдати, 10) не вживати їжу перед телевізором, за комп'ютером. 

Рекомендації щодо ФА складаються з 10 хвилин вправ для розминки, 30 
хвилин силових тренувань помірної інтенсивності та 10 хвилин розтяжки 
щонайменше 3 рази на тиждень, а також щоденна ходьба. Підрахування ходьби 
(кроків/день) здійснювалося за допомогою крокоміру New Lifestyle Digiwalker SW-
200 (NL SW-200; Орегон). Облік проводився протягом 7 днів в кожному триместрі. 
Аналізували середні значення кроків/день: сидячий образ життя <5000 кроків/добу, 
низький рівень активності ходьби: 5000–7499 кроків/день, високий рівень 
активності ходьби: ≥7500 кроків/день (Cohen A., 2016). В нашій програмі 
запропонована інтенсивна ходьба (≥7500 кроків/день). Додаткові рекомендації для 
активації ФА: 1) обмеження часу, проведеного перед телевізором та комп’ютером, 
2) відмовитися від користування ліфтом або виходити на 3 поверхи швидше,        
3) ходити на роботу та з роботи пішки, обмежити користування транспортом або 
виходити на 1-2 зупинки швидше, 4) при сидячій роботі, пов’язаній з професійною 
зайнятістю, робити пішохідну розминку кожну годину.  

Вагітні, які не були включені в програму, проходили антенатальний нагляд 
згідно національних протоколів (Наказ МОЗ України № 417, 2011). 

Для статистичного аналізу використовували пакет статистичного аналізу на 
базі Microsoft Excel та програми «Statistica 6.0» (StatSoft Inc.,USA), застосовували 
параметричні та непараметричні методи аналізу. Для представлення міри 
центральної тенденції використовували інтервал М±SD, де М – середня 
арифметична величина, SD – стандартне відхилення середньої арифметичної. Для 
представлення точності обчисленої середньої арифметичної використали 95 % 
довірчий інтервал (Confidence Interval (CІ)). З метою оцінки достовірності різниці 
даних у групах порівняння застосовували параметричний t-тест Ст’юдента. Різницю 
між величинами, які порівнювались, вважали достовірною при p<0,05. Для 
встановлення референтних діапазонів розрахували 5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й 
персентилі. Статистична обробка категорійних (якісних) даних проводилась шляхом 
розрахунку частоти ознак на 100 обстежених (%), а перевірка достовірності різниці 
даних в групах порівняння здійснювалась шляхом розрахунку критерію 
відповідності χ2. З метою встановлення чинників ризику виникнення ускладнень 
вагітності вираховували відношення шансів (Odds Ratio (OR)) та його 95 % CІ. 
Встановлення наявності, сили та напряму взаємозв’язку між параметрами, що 
вивчалися, застосували метод парного кореляційно-регресійного аналізу Пірсона (r). 

Результати дослідження та їх обговорення. Перед пологами середнє ГЗМТ 
становило 12,8±4,3 кг (95% CІ 12,2-13,4). Однак, менш ніж у половини (45,7±3,4 %) 
вагітних діагностовано рекомендований приріст маси тіла, в той час як у 20,5±2,7 % 
недостатній, а у третини пацієнток (33,8±3,2 %) – надлишковий, що відповідає 
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світовим тенденціям (Kominiarek M. A., 2017; Rogozińska E., 2019). Враховуючи те, 
що на ранніх термінах вагітності неможливо визначити темпи та величину 
майбутньої надбавки маси тіла, вже в першому триместрі вкрай необхідно 
встановити прогностичні критерії рівня приросту маси тіла. 

У роботі доведено, що одним з найбільш вагомих факторів, які визначають 
ГЗМТ є прегравідарна маса тіла. Виявлено, що найбільшу надбавку маси тіла мають 
жінки з нормальним вихідним ІМТ (13,6±4,2 кг). В цій групі тільки половина осіб 
має рекомендований приріст маси тіла, недостатнє діагностується у кожної п’ятої, 
надлишкове у третини, в той час як у групі з недостатнім вихідним ІМТ більш ніж 
половина жінок (55,6±11,7 %) мають недостатню, а в групах з надмірною вагою та 
ожирінням надлишкову надбавку у вазі мають відповідно 69,6±9,6 % і 52,0±10,0 % 
пацієнток. Показано, що низька маса тіла до вагітності збільшує шанси на 
недостатнє ГЗМТ (OR=4,92; 95% CІ: 1,79-13,50; р<0,01), яке в цій групі було 
10,1±2,9 кг. Вагітні з надлишковою масою тіла/ожирінням мають мінімальні 
значення ГЗМТ (12,7±4,1 кг та 9,5±4,0 кг відповідно), однак шанси на надлишковий 
приріст маси тіла у них є високими ((5,49; 2,11-14,24) та (2,60; 1,10-6,13) відповідно) 
порівняно з групою з нормальним ІМТ. 

Перші пологи були у 133 (60,7±3,3 %) та повторні у 86 (39,3±3,3 %) жінок. В 
роботі показано, що шанси як недостатнього ГЗМТ (7,56; 2,97-19,25), так і 
надлишкового (2,15; 1,12-4,15) вищі у першонароджуючих жінок, порівняно з 
групою осіб з повторними пологами, що підтверджують і інші автори (Campbell E. et 
al., 2016; Kheirouri S. et al., 2017). Зустрівши в літературі протилежну точку зору про 
те, що надмірне ГЗМТ частіше виникає у повторнонароджуючих у зв'язку з 
недостатньою редукцією ваги після пологів (Покусаева В. Н., 2013), ми 
проаналізували вихідну масу тіла, яка між особами з першою і повторною 
вагітностями достовірно не відрізнялася та становила відповідно 57,4±11,7 кг та 
65,1±17,8 кг (р>0,05). 

Встановлено, що з віком жінки мають менший абсолютний приріст маси тіла 
(r= - 0,49, p<0,001), що підтверджує результати дослідження Kheirouri S. et al. (2017). 
Проте на відміну від нього, ми не довели, що у пацієнток після 30 років знижуються 
і шанси надлишкового ГЗМТ (р>0,05). А от ризик недостатньої надбавки маси тіла 
вище (16,00; 5,70-44,95) у молодих жінок до 30 років. 

В літературі представлені суперечливі дані про розгляд сімейного статусу, 
характеру освіти та зайнятості в якості предикторів патологічного гестаційного при-
росту маси тіла (Masturzo B. et al. 2019; McDowell M. et al. 2019). Наші дослідження 
демонструють, що шанси недостатнього ГЗМТ в 2,9 разів (2,94; 1,18-7,31) вищі серед 
одиноких жінок, у 4,4 рази (4,42; 1,22-15,97) у осіб без освіти. У вагітних цієї групи 
четверта частина жінок були учні та студенти, які вели активний спосіб життя, що у 5,1 
та в 11,6 рази перевищували частоту таких пацієнток з рекомендованим і надлишковим 
ГЗМТ ((р<0,01) та (р<0,001) відповідно). Показано, що наявність вищої освіти та 
професійної діяльності, пов’язаної з розумовою зайнятістю та малорухомими умовами 
праці, збільшувало шанси на надлишкове ГЗМТ у 2 рази ((1,97; 1,07-3,62) та (2,06; 1,09-
3,90) відповідно) порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. 
Професійна незайнятість також сприяла надлишковому ГЗМТ (3,00; 1,57-5,73). 
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Привертає увагу факт, що у групах жінок з недостатнім та надмірним ГЗМТ 
міські жительки зустрічалися частіше відповідно у 2,4 рази (р<0,001) та у 2,5 рази 
(р<0,001) порівняно з групою з нормальним ГЗМТ. Урбанізація, інтелектуальність 
та напруженість розумової праці з частими стресовими ситуаціями, гіподинамія, 
недостатнє перебування на свіжому повітрі, хибний розподіл часу щодо режиму 
праці та відпочинку сприяють патологічному ГЗМТ (Abbasalizad F., 2016). 

Продовження паління достовірно збільшувало шанси недостатнього ГЗМТ 
(5,55; 1,51-20,37) порівняно з тими особами, що припинили під час вагітності. 
Припинення паління під час вагітності збільшує шанси надмірного ГЗМТ (3,45; 
1,58-7,52) порівняно з тими, що не палили. Вочевидь високий приріст маси тіла 
після припинення згубної звички пов’язаний зі зміною активності метаболізму, 
повернення обміну речовин до нормального рівня. З іншої сторони є зміна харчової 
поведінки, «заїдання», перетворення вживання їжі як заміни психологічного ефекту 
для якого застосовувалося паління, покращення смаку та сприйняття запахів, що 
робить їжу більш привабливою (Blau L. et al., 2018; Bush T. et al., 2016). 

У генезі надлишкової маси тіла/ожиріння добре вивчено значення спадкового 
фактору (Жабченко І. А. і співав., 2017; Yoosefi M. et al., 2018). Результати нашого 
дослідження вказують на асоціацію між спадковістю та ГЗМТ. Так, у жінок з 
надлишковим приростом маси тіла надмірна вага у батьків відмічалася у 3,2 рази, а 
артеріальна гіпертензія у батьків у 4,1 рази частіше, ніж в групі з рекомендованим  
(в обох випадках р<0,001). Серед медичних чинників, які збільшують шанси 
надлишкового ГЗМТ, нами виявлено наявність хронічної артеріальної гіпертензії у 
обстежених жінок (OR=2,89; 95% CІ: 1,30-6,25; р<0,05). 

Прослідковано, що надлишкова надбавка маси тіла у 2,1 рази частіше виникає 
у жінок з розладами менструального циклу, у 3,7 рази з ендометріозом, майже у    
6,0 рази з синдромом полікістозних яєчників і у 3,3 рази з фіброміомою матки        
(у всіх випадках р<0,05) порівняно з жінками без гінекологічної патології, що може 
свідчити про залежність між розладами менструального циклу та надмірною вагою. 

Таким чином, отримані дані переконливо вказують на вагомість соціально-
демографічних та медико-біологічних чинників у формуванні патологічного 
приросту маси тіла, встановлення яких дозволяє сформувати групи ризику 
недостатнього і надлишкового ГЗМТ. 

Вагітність супроводжується складною перебудовою адаптаційно-
компенсаторних механізмів материнського організму, що інтенсивно позначається 
на психологічному стані вагітної, порушують гомеостаз та можуть викликати 
патологічні процеси в організмі вагітної (Жук С. І., 2017; Камінський В. В., Геник Н. І., 
2018). У дослідженні показано, що патологічне ГЗМТ асоціюється з протіканням 
вагітності на фоні надмірно підвищеного психоемоційного напруження. Оцінка 
психологічного статусу вагітних з недостатнім ГЗМТ показала у 3,5 рази (р<0,05) 
більшу частоту пацієнток з низьким індексом якості життя (17,8±5,7 %) за рахунок 
невизначеності в роботі та частих професійних невдач, зниженого рівня 
оптимістичності, заниженого самоконтролю, а також у 3,7 рази (р<0,05) більше осіб 
з неблагополучними відносинами в шлюбі (33,3±7,0 %) порівняно з групою з 
рекомендованим ГЗМТ. В цій групі психоемоційний стан характеризується високим 
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рівнем ситуативної тривожності у 57,7±7,4 % жінок, що у 2,9 рази (р<0,05) більше 
порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ та збільшенням змішаного типу 
психологічного компоненту гестаційної домінанти з переважанням рис тривожного 
типу у більш ніж половини вагітних (55,5±7,4 %) на відміну від групи з 
рекомендованим ГЗМТ, у яких переважав оптимальний тип у 65,0±4,8 %.  

У групі з надлишковим ГЗМТ на фоні задовільної оцінки роботи та особистих 
досягнень, виявляється низький рівень спілкування та підтримки родини майже у 
третини жінок, що підвищує психоемоційну напруженість і важкість керування 
емоціями, проявляється зростанням у 3,0 рази (р<0,05) частки жінок з низьким 
індексом якості життя (14,9±4,1 %) і супроводжується майже у третини осіб 
незадоволеністю внутрішньо сімейними стосунками, що у 3,0 рази (р<0,05) більше 
порівняно з групою з рекомендованою надбавкою у вазі. Висока частота зрілих 
жінок після 30 років (47,1±7,0 %), наявність супутньої патології (74,5±6,1 %) у цій 
групі пацієнток сприяють підвищеній психоемоційній лабільності, перебільшенню 
загрози своєму організму та стану плода, невпевненості у своїх силах, болісній 
реакції на рекомендації і зауваження лікарів, і характеризуються високим рівнем як 
ситуативної у (55,4±5,8 %) жінок, так і особистісної тривожності у (60,8 ±5,7 %) 
(відповідно в 2,7 та в 2,4 рази більше порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ), 
збільшенням змішаного типу психологічного компоненту гестаційної домінанти з 
переважанням рис гіпогестогнозичного і тривожного типів у (59,5±5,7 %), що є 
свідченням зниження психофізіологічних резервів організму та появою 
дезадаптаційних форм реагування під час вагітності. 

Оскільки надбавка маси тіла частково відображає дисбаланс між споживанням 
та втратою енергії, то, на думку дослідників, провідним напрямком антенатального 
нагляду повинне бути мотивування зміни способу життя: встановлення здорової 
харчової поведінки та оптимальної ФА (Christenson A. et al., 2018; Vinturache A. et 
al., 2019). За результатами оцінки якості консультування вагітних та лікарського 
контролю з метою попередження патологічного ГЗМТ у складі рутинного 
антенатального догляду виділені основні недоліки: рекомендування неадекватного 
рівня надбавки маси тіла без врахування вихідного ІМТ у 57,3±4,6 %, початок 
консультування в другій половині вагітності у 53,8±4,6 %, відсутність оцінки 
надбавки у вазі в першому триместрі у 100,0 %, відсутність аналізу щотижневого 
приросту маси тіла у 85,5±3,3 %, відсутність рекомендацій щодо рівня ФА під час 
вагітності у 65,8±4,4 %, що свідчить про низький рівень інформованості як жінок, 
так і лікарів за даною проблемою. Проте, результати анкетування свідчать, що 
позитивне відношення до порад лікаря щодо харчування, ФА та готовність їх 
дотримуватися виявили 64,0±4,4 % жінок, 25,6±4,0 % готові відповідати на питання 
з ініціативи лікаря та 10,3±2,8 % вагітних вказали, що дана тема їх не цікавить і вони 
не готові її обговорювати. 

У роботі показано, що високий ступінь харчової поведінки збільшує шанси 
рекомендованого ГЗМТ (OR=11,19; 95% CІ: 5,79-21,63; р<0,001), знижує шанси 
надлишкового (0,09, 0,04-0,19) і недостатнього (0,09, 0,04-0,20) незалежно від 
категорії ІМТ до вагітності. Особливостями харчової поведінки у вагітних як з 
недостатньою, так і з надлишковою надбавкою маси тіла є зростання відсотку жінок 
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з середнім відповідно у 3,8 і 2,1 рази і низьким ступенями харчової поведінки 
відповідно у 7,8 і в 18,9 рази порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси 
тіла (у всіх випадках р<0,05).  

В останнє десятиліття все більше наголошується важливість ФА під час 
вагітності (Walasik I. et al., 2020; Yeo S. et al., 2017). За даними нашого дослідження 
у групах жінок з рекомендованим та недостатнім ГЗМТ відмічено переважання 
рівня помірної активності над низькою у 1,5 і у 1,8 рази відповідно (в обох випадках 
p<0,05). У групі з надлишковим ГЗМТ жінки проявляли у 1,4 рази частіше рівень 
низької (p<0,02), у 2,2 рази рідше помірної активності (p<0,001), а також у 1,4 рази 
мали вищий відсоток неактивного/сидячого способу життя (p<0,01) порівняно з 
групою з рекомендованим приростом маси тіла. Нами доведено, що тільки помірні 
та інтенсивні навантаження мають негативний кореляційний зв'язок з рівнем ГЗМТ 
(r= - 0,68, p<0,001), в той час, як низька та відсутність/сидяча активності сприяють 
надбавці маси тіла (відповідно r=0,64, p<0,001 і r=0,79, p<0,001). Отже, помірна ФА 
під час вагітності збільшує шанси рекомендованого ГЗМТ (2,89; 1,41-5,72), в той час 
як низька – є недостатньою для попередження надлишкового (2,01; 1,07-3,92).  

Таким чином отримані результати доводять вагоме значення удосконалення 
організаційно-методологічного підходу до персоніфікованого психологічного 
супроводу вагітності, підвищення ступеня харчової поведінки та рівня ФА вагітних 
для оптимізації показника ГЗМТ. 

Відомо, що склад материнського організму зазнає глибоких змін з метою його 
адаптації до нових умов життєдіяльності, адекватного росту і розвитку плода. ЖМТ, 
БЖМТ, ЗВО зростають різними темпами, а їх вплив на результати вагітності 
представляє широкий інтерес (Berggren E. et al., 2016; Bosaeus M. et al., 2020). В 
роботі простежено, що вагомі зміни в організмі вагітних, які в подальшому 
призводять до патологічного ГЗМТ, відбуваються вже на початку вагітності. Так 
дефіцит або відсутнє зростання маси тіла до 12 тижнів асоціюється з недостатньою 
надбавкою протягом вагітності (r=0,58, p<0,001). І навпаки, різкий початок 
надмірного зростання маси тіла в першому триместрі призводить до подальшого 
надлишкового ГЗМТ (r=0,77, p<0,001).  

У літературі наводяться різні методики визначення компонентів складу тіла 
під час вагітності (Гайворонский И. В. и соавт., 2017, Most J. et al., 2018). Обраний 
нами метод спектральної БІМ базується на контактному методі вимірювання 
електричної провідності біологічних тканин на різних частотах і, на відміну від 
інших методів дослідження, є неінвазивним, простим у використанні та не вимагає 
складної апаратури. У численних закордонних публікаціях доведені безпечність 
БІМ у вагітних та точність і надійність визначення складу тіла порівняно з 
еталонними методиками (Gyselaers W. et al., 2018; Lukaski H. et al., 2019). 

За результатами аналізу динаміки ЖМТ та водних секторів показано, що у 
жінок з нормальним вихідним ІМТ рекомендоване ГЗМТ відбувається за рахунок 
рівномірного зростання ЖМТ в першому та другому триместрах із подальшою 
стабілізацією та прогресуючим збільшенням об'єму ЗВО на 28,3 % із збереженням 
нормального співвідношення ПКР/ЗВО 0,35 у всіх триместрах, що вказує на 
рівномірне зростання всіх рідинних секторів в організмі жінок при фізіологічному 
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перебігу вагітності. Недостатнє ГЗМТ характеризується відсутністю приросту ЖМТ 
(p>0,05), зростанням об'єму ЗВО з першого триместру до кінця вагітності на 15,0 % 
(p<0,05) при відсутності різниці її відсотка (p>0,05) впродовж гестації, а також 
нижчим відсотком ЗВО у 1,2 рази у другому та третьому триместрах порівняно з 
групою з нормальним ГЗМТ (p<0,05) при відсутності дисбалансу між позаклітинним 
та внутріклітинним компонентами (ПКР/ЗВО 0,34-0,33).  

Вагітні з надлишковим ГЗМТ вже у першому триместрі швидше набирали у 
вазі в основному за рахунок накопичення ЖМТ, відсоток якої був вищим у 1,2, 1,3 і 
у 1,5 рази відповідно у трьох триместрах, ніж у осіб з рекомендованим ГЗМТ (у всіх 
випадках p<0,05) і така тенденція залишалася до пологів. Також відмічено зростання 
об'єму ЗВО на 42,2 % у третьому триместрі порівняно з першим і на 22,3 % 
порівняно з другим (p<0,01 та p<0,05 відповідно) та збільшення відсотку ЗВО в кінці 
вагітності у 1,2 рази порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). Проте, 
найсуттєвіші зміни відбуваються у динаміці ПКР. Так, вже в першому триместрі 
відсоток ПКР був вищим порівняно з групою з нормальним ГЗМТ (p<0,05) з такою 
тенденцією до кінця вагітності (p<0,001) і співвідношенням ПКР/ЗВО 0,37, 0,40 і 
0,43 відповідно в кожному триместрі. Отже, надлишкове ГЗМТ відбувається за 
рахунок надмірного зростання ЖМТ, ЗВО, ПКР починаючи з ранніх термінів. 

У жінок з нормальним прегравідарним ІМТ в першому триместрі нами 
встановлені наступні критерії прогнозування надлишкового ГЗМТ: приріст ваги ˃ 
2,0 кг, відсоток ЖМТ ˃ 24,0 %, рівень ПКР ˃12,2 л, встановлені методом БІМ. 

У групі вагітних з недостатньою початковою масою рекомендоване ГЗМТ 
характеризується зростанням відсотку ЖМТ на 21,7 % і об'єму ЗВО на 32,3 % та 
втратою різниці даних показників з пацієнтками з нормальним ІМТ (р>0,05). На 
початку вагітності та в середині відсоток ПКР у жінок цієї групи є вірогідно нижчим 
порівняно з групою з нормальним ІМТ (в обох випадках p<0,05), однак перед 
пологами різниця втрачається, співвідношення ПКР/ЗВО поступово зростає з 0,33 до 
0,35 до кінця вагітності. Це свідчить, що у жінок з недостатньою початковою масою 
тіла рекомендоване  ГЗМТ нормалізує розподіл жирової та безжирової складових 
організму (р>0,05), що значно покращує прогноз вагітності.  

Жінки з недостатнім ГЗМТ  демонструють надто низький відсоток ЖМТ: в 
другому триместрі у 1,2 рази, а в третьому - у 1,3 рази нижче, ніж у жінок з 
рекомендованою надбавкою (p<0,05 в обох триместрах). Діагностовано відсутність 
зростання об'єму ЗВО (p>0,05) та його відсотку (p>0,05), а також їх нижчі показники 
в кінці вагітності порівняно з групою осіб з рекомендованим ГЗМТ (p<0,01 і p<0,02 
відповідно), відсутність динаміки відсотка ПКР та збереження ПКР/ЗВО 0,33 у всіх 
триместрах. 

У групі пацієнток з надлишковим ІМТ на початку вагітності відсоток ЖМТ 
в 1,6 рази вищий, а відсоток ЗВО у 1,2 рази нижчий (p<0,01) порівняно з групою 
з нормальним ІМТ. Досягнення ГЗМТ в рекомендованих межах супроводжується 
зростанням відсотку ЖМТ на 7,4 %, що у 2,0 рази нижче порівняно з групою 
з нормальним ІМТ (p<0,05) та відсутністю зростання об’єму ЗВО і відсотку ЗВО 
(в обох випадках p>0,05) перед пологами. Не виявлена динаміка ВКР, ПКР та 
відсотку ПКР (p>0,05), а ПКР/ЗВО становить 0,36-0,37 у всіх триместрах. Це вказує, 
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що у вагітних з надлишковим ІМТ рекомендоване ГЗМТ не супроводжується 
патологічним накопиченням ЖМТ, ЗВО та перерозподілом рідинних секторів. 

Однак, у жінок з надлишковим ГЗМТ зростання відсотку ЖМТ відбувається 
на 13,9 % (p<0,05), що у 1,9 рази вище порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ 
(p<0,05). Показано зростання об’єму ЗВО на 32,0 % (p<0,001) до кінця вагітності та, 
особливо, з другого до третього триместрів (p<0,05). Як об’єм, так і відсоток ЗВО 
перед пологами у 1,2 рази перевищували аналогічні показники у групі з 
рекомендованим ГЗМТ (p<0,02 та p<0,05 відповідно). Надмірне накопичення рідини 
в позаклітинному просторі підтверджується достовірним перевищенням відсотку 
ПКР перед пологами порівняно з початковими термінами (p<0,05) та групою жінок з 
рекомендованим ГЗМТ (p<0,05), а також зростання ПКР/ЗВО 0,37, 0,39 і 0,41 
відповідно у кожному триместрі.  

У групі вагітних з вихідним ожирінням на початку вагітності відсоток ЖМТ у 
1,8 рази вищий, ніж у жінок з нормальним ІМТ (p<0,01) та відсутня динаміка 
протягом гестації при різному прирості маси тіла (р>0,05). Рекомендоване та 
недостатнє ГЗМТ характеризується зниженням відсотку ЗВО у 1,4 рази (p<0,001), 
перевищенням об’єму та відсотку ПКР на початку вагітності порівняно з вагітними з 
нормальним ІМТ (у всіх випадках p<0,001) та відсутністю достовірної динаміки 
об’єму ЗВО та всіх водних складових впродовж гестації (p>0,05), співвідношенням 
ПКР/ЗВО 0,41, 0,44, 0,45 у триместрах. Надлишкове ГЗМТ у цій групі 
супроводжується збільшенням об’єму ЗВО на 5,7 % (p<0,05) за рахунок зростання 
відсотку ПКР на 12,5 % (p<0,05) та співвідношення ПКР/ЗВО 0,41, 0,45 і 0,48 
відповідно у кожному триместрі, на фоні відсутності динаміки ЖМТ (p>0,05). 

Таким чином, нами встановлено, що рекомендоване ГЗМТ відбувається за 
рахунок рівномірного зростання ЖМТ, ЗВО із збереженням нормального 
співвідношення ПКР/ЗВО. Особливо це помітно у групі вагітних з патологічним 
ІМТ, у яких під кінець вагітності відсотки складових маси тіла досягають групи 
жінок з нормальною вихідною масою тіла. Відсутність достовірного приросту ЖМТ 
та виражене відставання відсотку ЗВО в основному за рахунок ПКР при 
недостатньому ГЗМТ спричинює розлади реології крові у матково-плацентарному 
комплексі, що є патогенетичним аспектом затримки росту плода (Вдовиченко Ю. П. 
і співавт, 2017; Егорова Я. А., Заболотнов В. А., 2015). При надлишковому ГЗМТ 
відбувається надмірне зростання як жирового компоненту, так і складових водних 
секторів. Відносний вклад води в ГЗМТ у жінок цієї групи перевищує групу з 
рекомендованою надбавкою  (p<0,05). Найбільшої уваги заслуговують пацієнтки з 
нормальним і надлишковим ІМТ, у яких виражений дисбаланс водних секторів 
підвищує ризик виникнення набрякового синдрому та прееклампсії (Романенко Т. Г. 
і співав.,  2019; Staelens A. S. et al., 2016).  

Таким чином, в роботі продемонстровано, що ІМТ та ГЗМТ є сурогатними 
показниками маси тіла і не відображають розподіл компонентів. Вважаємо, що 
використання спектральної БІМ точно показує розподіл жирової та безжирової 
композицій. Нами розраховано референтні значення для рівнів ЖМТ і водних 
секторів в кожному триместрі у жінок з нормальним ІМТ, враховуючи відсутність 
подібних даних у вітчизняній науковій літературі (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Референтні значення показників складу тіла під час вагітності у 
жінок з нормальним прегравідарним індексом маси тіла  
Показники І триместр ІІ триместр ІІІ триместр 
ЖМТ, кг 9,4-13,5 12,1-17,6 13,1-23,3 
Відсоток ЖМТ, % 17,0-24,0 20,0-28,0 20,0-31,2 
ЗВО, л 29,9-33,4 32,0-37,8 38,0-44,0 
Відсоток ЗВО, % 54,9-59,0 54,9-61,0 57,9-63,7 
ПКР, л 10,1-12,2 12,0-15,5 14,7-17,2 
ВКР, л 18,7-21,9 19,4-24,4 22,6-27,7 

 
З метою розкриття патогенетичних механізмів розвитку акушерської патології 

доцільним є проведення аналізу характеру метаболічних порушень у вагітних з 
патологічним ГЗМТ. Доведено, що зміни у вуглеводному і жировому обмінах під 
час вагітності визначаються рівнем ГЗМТ. Так приріст маси тіла в рекомендованих 
межах супроводжується компенсованою гіперінсулінемією на фоні нормоглікемії і 
нормального індексу HOMА, що свідчить про активацію компенсаторних 
механізмів організму з метою збереження чутливості тканин до інсуліну для 
адекватного постачання в клітини головного енергетичного субстрату – глюкози. 

При недостатньому ГЗМТ встановлено достовірне зниження перед пологами 
рівня глюкози натще у 1,3 рази та HOMА-IR у 1,5 рази (в обох випадках p<0,05) при 
стабільних показниках постпрандіальної глікемії і інсуліну (в обох випадках p>0,05), 
що може бути пов’язано з недостатнім поступленням глюкози з харчуванням. 

У жінок з надлишковим ГЗМТ в третьому триместрі рівень постпрандіальної 
глікемії у 1,3 рази (p<0,05), концентрація інсуліну у 1,7 рази (p<0,05), HOMА-IR у 
1,9 рази (p<0,05) були вищими порівняно з ранніми термінами, а індекс HOMА у   
1,8 рази (p<0,05) перевищував аналогічний показник при рекомендованому ГЗМТ 
(р<0,05). Отже, гіперінсулінемія та підвищення HOMА-IR при надлишковому ГЗМТ 
у вагітних з нормальним ІМТ на фоні нормоглікемії свідчить про компенсаторну 
інсулінорезистентність, спрямовану на адекватне забезпечення надходження 
глюкози до плода як основного джерела енергії в другій половині вагітності. 
Зростання інсулінорезистентності у вагітних з надмірним вихідним ІМТ в ранні і 
пізні терміни вагітності також стимулює розвиток компенсаторної гіперінсулінемії. 
Однак, патологічно високе ГЗМТ у даних жінок супроводжується гіперглікемією в 
третьому триместрі, що свідчить про початок розвитку метаболічної декомпенсації. 

Результати дослідження ліпідного обміну свідчать, що концентрація 
атерогенних ліпопротеїдів збільшується впродовж вагітності незалежно від 
категорії ГЗМТ і відображає підвищення маси тіла за рахунок ЖМТ. Детальний 
аналіз у групах показав однотипність динаміки змін цих показників при 
рекомендованій і недостатній надбавці маси тіла: зростання концентрацій ТГ у    
1,8 рази (p<0,05), ЛПНЩ у 1,3 рази (p<0,05) в третьому триместрі порівняно з 
ранніми термінами і відсутність вірогідних змін рівнів ЗХ, ЛПВЩ, ЛПДВЩ 
протягом вагітності (p>0,05). При надлишковому ГЗМТ концентрації ТГ у 2,0 рази 
(p<0,01), ЗХ у 1,3 рази (p<0,01), ЛПНЩ у 2,2 рази (р<0,05), ЛПДНЩ у 1,8 рази 
(р<0,05) були вищими в другому триместрі та у 2,3 рази (p<0,001), у 1,2 рази 
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(p<0,05), у 1,4 рази (p<0,02) та у 3,0 рази (р<0,001) відповідно в третьому триместрі 
порівняно з ранніми термінами. Слід відмітити, що рівень ТГ в кінці вагітності у 
жінок з надлишковим збільшенням маси тіла у 1,4 рази (p<0,05) перевищував 
даний показник при рекомендованому ГЗМТ.  

Аналіз зв’язку біохімічних і гормональних показників з жировим компонентом 
приросту маси тіла показав пряму залежність зростанням відсотка ЖМТ з глікемією 
натще (r=0,44, p<0,001), постпрандіальною глікемією (r=0,52, p<0,001), інсуліном 
(r=0,74, p<0,001), ТГ (r=0,19, p<0,05), ЛПДНЩ (r=0,33, p<0,001) в другому триместрі 
та з глікемією натще (r=0,67, p<0,001), постпрандіальною глікемією (r=0,69, 
p<0,001), інсуліном (r=0,84, p<0,001), індексом HOMА (r=0,81, p<0,001), ТГ (r=0,59, 
p<0,05), ЗХ (r=0,47, p<0,001), ЛПДНЩ (r=0,51, p<0,001) і відʼємний зв'язок з ЛПВЩ 
(r=-0,54, p<0,001) в третьому триместрі вагітності.  

Показаний в роботі прямий зв’язок показників вуглеводного статусу із 
зростанням відсотка ЖМТ є підтвердженням того, що під час вагітності 
інсулінорезистентність є наслідком перетворення компенсаторно-адаптаційних 
реакцій у патологічні зміни під впливом багатьох патогенних факторів і відіграє 
роль пускового механізму в патогенезі надлишкової ваги. Пряма залежність високих 
рівнів атерогенних ліпідів в середині вагітності з надлишковим зростанням відсотку 
ЖМТ як в другому, так і в третьому триместрах свідчить про те, що надбавка ЖМТ 
перед пологами є клінічним проявом гіперліпопротеїнемії в більш ранні терміни. 

Суттєвим доповненням до вище описаних ланок патогенезу є вивчення 
гормональної функції жирової тканини – ролі адипокінів в механізмі розвитку 
метаболічних розладів при акушерських ускладненнях. В групі жінок з нормальним 
ІМТ відмічається зростання лептину та резистину в другому ((p<0,01) і (p<0,05)) та 
третьому ((p<0,05) і (p<0,02)) триместрах вагітності незалежно від ГЗМТ. Однак, 
при надлишковому ГЗМТ у 22-24 та 37-39 тижнів рівні лептину у 1,1 та 1,5 рази (в 
обидвох випадках p<0,05), а резистину у 1,3 та 1,2 рази (в обидвох випадках 
p<0,001) перевищували дані показники при рекомендованому ГЗМТ відповідно. В 
цій групі виявлено позитивний зв'язок між концентраціями лептину і резистину та 
ГЗМТ в другому ((r=0,86, p<0,001) і (r=0,83, p<0,001)) і в третьому триместрах 
((r=0,87, p<0,001) і (r=0,89, p<0,001)). Важливим є те, що прослідковано прямий 
зв'язок між зростанням обох адипокінів в середині вагітності і ГЗМТ на пізніх 
термінах ((r=0,86, p<0,001) і (r=0,88, p<0,001) відповідно лептину та резистину).  

В групі осіб з недостатнім ІМТ виявлено зростання рівня лептину (p<0,001) та 
резистину (p<0,02) тільки під кінець вагітності незалежно від ГЗМТ, проте різниці 
порівняно з нормальним ІМТ не було (p>0,05).  

У осіб з надмірним ІМТ вже в 9-11 тижнів концентрація лептину у 2,0 рази та 
резистину у 1,7 рази (в обидвох випадках p<0,001) перевищувала дані показники у 
групі з нормальним ІМТ. В цій групі виявлено позитивний зв'язок між 
концентрацією лептину і ГЗМТ в другому (r=0,35, p<0,05) та в третьому триместрах 
(r=0,76, p<0,001), а також слабкий зв'язок між зростанням лептину в середині 
вагітності і приростом маси тіла перед пологами (r=0,30, p<0,05). Однак, нами не 
встановлено вірогідної динаміки лептину з прогресуванням терміну вагітності у 
жінок з рекомендованим та недостатнім ГЗМТ (p>0,05). І тільки при надлишковому 
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ГЗМТ рівень лептину у 1,2 рази (p<0,05) був вищим в третьому триместрі порівняно 
з першим, проте різниці з жінками з нормальним ІМТ не було (p>0,05). 

В цій групі вагітних концентрація резистину аналогічно в першому триместрі 
перевищувала даний показник при нормальному вихідному ІМТ у 1,7 рази 
(p<0,001). Встановлено прямий зв'язок між концентрацією даного адипокіну і ГЗМТ 
в другому (r=0,52, p<0,001) і в третьому триместрах (r=0,52, p<0,001) та прямий 
зв'язок між гіперрезистинемією в середині вагітності і приростом маси тіла перед 
пологами (r=0,53, p<0,001). Ми не виявили вірогідної динаміки даного гормону з 
прогресуванням терміну вагітності при недостатньому ГЗМТ (p>0,05). При 
нормальній та надлишковій надбавці маси тіла рівень резистину був вищим в 
третьому триместрі порівняно з ранніми термінами (p<0,05 та p<0,02 відповідно), 
проте вірогідної різниці з жінками з нормальним ІМТ не було (p>0,05). Слід 
відмітити, що в кінці вагітності відсоток зростання резистину у вагітних з 
надмірним ІМТ був нижчим порівняно з вагітними з нормальним ІМТ (p<0,05). 

Проведений аналіз зв'язку концентрації представлених гормонів з жировим 
компонентом вказує на пряму залежність лептину в другому (r=0,73, p<0,001) та 
третьому триместрах (r=0,93, p<0,001) тільки при нормальному ІМТ. Проте, немає 
значущого зв’язку між зростанням лептину і відсотком ЖМТ при надмірній 
вихідній вазі (p>0,05). Аналіз резистину вказує на пряму залежність 
гіперрезистинемії зі зростанням відсотку ЖМТ у всіх вагітних в другому (r=0,86, 
p<0,001) та третьому триместрах (r=0,82, p<0,001). Важливо, що гіперлептинемія і 
гіперрезистинемія в другому триместрі корелює зі зростанням відсотку ЖМТ в кінці 
вагітності (відповідно (r=0,79, p<0,001) і (r=0,93, p<0,001)). 

Доведено, що адипоцитарна дисфункція виступає індуктором інсуліно-
резистентності на основі сильного зв'язку між концентрацією лептину та резистину і 
HOMА-IR в 22-24 тижні (r=0,83, p<0,001) і (r=0,83, p<0,001) та 37-39 тижнів (r=0,86, 
p<0,001) і (r=0,84, p<0,001) відповідно, незалежно від вихідного ІМТ.  

В дослідженні продемонстровано пряму асоціацію між підвищенням лептину і 
резистину та ГЗМТ у вагітних, незалежно від вихідної маси тіла. Однак, найбільш 
прогресуючу динаміку зростання лептину та резистину відмічено у вагітних з 
нормальним ІМТ та надлишковим ГЗМТ. У даних пацієнток прогресування 
гіперлептинемії та гіперрезистинемії впродовж вагітності відбувається інтенсивніше 
порівняно з вагітними з високим ІМТ і перед пологами досягало їх рівня, 
незважаючи на те, що в першому триместрі концентрація лептину у осіб з 
надмірною масою тіла була вищою (p<0,001). Можна припустити, що доведений 
факт гіперлептинемії, спричинений лептинорезистентністю під час вагітності у 
жінок з надмірною вагою, може слугувати патогенетичним чинником високих 
концентрацій лептину при патологічному ГЗМТ у осіб з нормальною вагою.  

Сучасна медицина повʼязує індивідуальну різницю у розвитку патологічної 
ваги як із експозицією факторів ризику, так і з особливостями експресії різних 
алелів генів ризику у обміні речовин (Запорожан В. М. і співав., 2014). На нашу 
думку, вивчення поширеності генних поліморфізмів серед вагітних України є 
перспективним, оскільки може допомогти висвітлити механізми реалізації спадкової 
схильності до метаболічних порушень. 
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У дослідженні Pro/Pro – генотип PPAR-γ виявлений у 69 (71,1±4,5 %), Pro/   
Ala – генотип у 26 (26,8±4,5 %), Ala/Ala – генотип у 2 (2,1±1,4 %) жінок (носії Ala 
алеля – 28 (28,9±4,6 %). Встановлена нами частота варіанту носіїв Ala алелів 
знаходиться в межах характерних для європейської популяції (Vivas Y. et al., 2016).  

У жінок з Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ діагностовано ГЗМТ у        
1,6 рази вище порівняно з Pro/Pro – генотипом (р<0,05). Так, серед вагітних з 
Pro/Pro генотипом рекомендований приріст маси тіла виявлений у 40,6±5,9 %, 
недостатній у 20,3±4,8 %, а надлишковий у 39,1±5,9 % осіб, що не становило 
достовірної різниці (р˃0,05). Однак у групі пацієнток носіїв Ala алеля тільки 
17,9±7,2 % вагітних мали рекомендоване ГЗМТ, що в 2,3 рази було нижче 
порівняно з жінками з Pro/Pro генотипом. У носіїв Ala алеля надлишкове ГЗМТ 
діагностовано у 64,3±9,1 % осіб, що у 3,6 рази (р<0,05) перевищувало показник у 
вагітних з рекомендованим. Таким чином показано високий ступінь ризику 
надлишкового ГЗМТ у вагітних з Ala-носійством гена PPAR-γ у 3,7 рази (3,73; 1,21-
11,48) порівняно з Pro/Pro носіями. 

Встановлено, що у вагітних з надлишковим ГЗМТ, Pro12Ala варіант гену 
PPAR-γ асоціюється з більш вираженими негативними зсувами показників ліпідів 
крові, а саме вищими концентраціями ТГ у 1,5 рази (р<0,05), ЗХ у 1,1 рази (р<0,05), 
інсуліну у 1,4 рази (р<0,05) та відсутності відмінностей рівнів глюкози (р>0,05) та 
HOMА-IR (р>0,05) порівняно з Pro/Pro – генотипом. Виявлена в кінці вагітності 
нормоглікемія на фоні гіперінсулінемії, не збільшеного HOMА-IR у вагітних з 
надлишковим ГЗМТ та відсутність різниці показників вуглеводного обміну між 
Pro/Pro і Ala носіями може свідчити про компенсовану знижену чутливість до 
інсуліну при успадкуванні алелю Ala гена PPAR-γ.  Дослідження Gouda H., et al. 
(2010) також свідчать, що змінена транскрипційна активність PPAR-γ у Ala-носіїв 
викликає ефективну супресію ліполізу в жировій тканині. Виражена 
антиліполітична дія інсуліну зміщує баланс ліполізу-ліпогенезу до ліпогенезу, що 
веде до накопичення ТГ і сприяє надлишковому приросту ваги.  

В нашому дослідженні підтверджено, що PPAR-γ Ala12-носії мали у 1,3 рази 
більший відсоток ЖМТ порівняно з гомозиготними носіями Pro - алеля (р<0,05), а 
також зростання у 1,4 рази відсотку ЖМТ у Ala - носіїв в кінці вагітності порівняно 
з ранніми термінами (р<0,05), чого не виявлено в групі з Pro/Pro генотипом (р>0,05).  

Продемонстровано вищі шанси гестаційних ускладнень в другій половині 
вагітності у жінок носіїв Ala-поліморфізму PPAR-γ порівняно з Pro/Pro - носіями: 
прееклампсії (OR=2,87; 95% CІ: 1,13-7,27; р<0,05), плацентарної дисфункції (3,23; 
1,24-8,45), макросомії (3,82; 1,39-10,50). Відмічено, що через 1 рік після пологів 
пацієнтки з Ala12-алелем мали в 1,2 рази вищий ІМТ (р<0,05) порівняно з Pro/Pro 
носіями. Також доведено, що носійство Ala12-алеля PPAR-γ збільшує шанси 
післяпологової ЗРВ (3,09; 1,25-7,67) порівняно з Pro/Pro генотипом.  

Дослідження поліморфізму Gln223Arg (Q223R) гена LEPR показало 
наявність AA – генотипу у 20 (20,6±4,1 %), AG – генотипу у 49 (50,5±5,1 %) та   
GG – генотипу у 28 (28,9±4,6 %) осіб. Встановлена нами частота варіанту носіїв G 
алеля знаходиться в межах характерних для української популяції (Ghali Z. H. 
et al., 2012).  
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Встановлено, що у групі носіїв AA – генотипу рекомендоване ГЗМТ відмічено 
у половини пацієнток, недостатнє у 30,0±10,2 %, а надлишковий у 20,0±8,9 %, що у 
2,5 рази було нижче порівняно з групою з рекомендованою надбавкою (р<0,05). 
Серед носіїв AG – алелів не виявлено різниці у розподілі частоти осіб з різним 
рівнем ГЗМТ (р˃0,05). Проте, в групі пацієнток з GG – генотипом гена LEPR 
надлишкове ГЗМТ встановлено у 67,9±8,8 % випадках, що у 3,4 рази було вище 
порівняно з групою носіями АА – генотипу (р<0,01) та у 3,2 рази вище порівняно з 
пацієнтками з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). В третьому триместрі у жінок з GG 
поліморфізмом гена LEPR ГЗМТ у 1,7 рази було вище порівняно з АА – генотипом 
(р<0,05). Отже доведено, що успадкування GG - генотипу гена LEPR підвищує 
шанси надлишкового ГЗМТ у 3,3 рази (3,29; 1,13-9,53). 

У групі вагітних гомозиготних G – носіїв гена LEPR в кінці вагітності 
концентрації глюкози у 1,3 рази, інсуліну у 1,5 рази, HOMА-IR у 1,7 рази, ТГ у      
1,5 рази,  ЗХ у 1,2 рази,  ЛПНЩ у 1,3 рази, ЛПДНЩ у 2,2 рази, а також лептину у  
1,4 рази були вище порівняно з вагітними з АА – генотипом (у всіх випадках 
р<0,05). GG – генотип асоційований із вищим у 1,5 рази HOMА-IR перед пологами 
порівняно з першим триместром (р<0,05), чого не відмічено у інших групах.  

В роботі доведено, що носійство GG - генотипа гена LEPR збільшує шанси 
маніфестації прееклампсії (4,91; 1,17-20,62), макросомії (6,75; 1,31-34,85) та 
післяпологової ЗРВ (4,62; 1,23-17,34) порівняно з АА - генотипом (p<0,05). Як 
відомо, лептин регулює споживання їжі через взаємодію з власними рецепторами в 
тканинах і центральній нервовій системі, яка регулює апетит і споживання енергії. 
Відсутність даної взаємодії в гіпоталамусі порушує передачу сигналу лептину, 
викликає дисбаланс споживання енергії, що призводить до надлишкової ваги  
(Becerril S. et al., 2019). Lopez M. (2016) стверджує, що причиною ожиріння є не 
дефекти у лептині, а резистентність до лептину. Olza J. et al. (2017) показали 
взаємозв’язки між лептином і інсуліном, які діють в гіпоталамусі через відповідні 
рецептори та сприяють зміні експресії нейропептидів гіпоталамусу для регулювання 
енергетичного балансу і метаболізму глюкози. Таким чином, асоціація між 
Gln223Arg LEPR і надлишковим ГЗМТ, виявлена в нашому дослідженні, може бути 
пов'язана з більш низькою експресією LEPR, супроводжуватися підвищеними 
сироватковими рівнями лептину, глюкози та станом інсулінорезистентності. 

Роль оксиду азоту у регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів була 
представлена у кількох дослідженнях, що підтверджують експресію та активність 
eNOS в жировій тканині (Тарасенко К. В., 2015; Sansbury B. E., 2014). Це спонукало 
нас дослідили роль асоціації між поліморфізмом гена ендотеліальної дисфункції 
eNOS Glu298Asp (G894T), який сприяє значному зменшенню промоторної 
активності гена eNOS, що впливає на активність ферменту та асоційований зі 
зниженням базального рівня продукції NO  і розвитком ендотеліопатії, з 
метаболічними розладами під час вагітності у надлишковому ГЗМТ. Поширення  
GG – генотипу становило у 46,4±5,1 %, GТ – генотипу у 36,1±4,9 % та ТТ – 
генотипу у 19,6±4,0 % жінок. Виявлена нами частота варіанту носіїв Т – алелю 
знаходиться в межах характерних для української популяції (Rudyh N. et al., 2015).  
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Так, у групі носіїв GG і GТ – генопитів Glu298Asp (G894T) гена eNOS не 
виявлено різниці у розподілі жінок за різним рівнем ГЗМТ (р>0,05). В той час, як 
серед носіїв ТТ – генопиту тільки у 15,8±8,4 % осіб встановлено рекомендований та 
у 10,5±7,0 % – недостатній прирости маси тіла, що у 2,7 та у 2,1 рази було нижче 
порівняно з носіями GG – генопиту (в обох випадках р<0,05). Також у цій групі 
надлишкове ГЗМТ встановлено у 73,7±10,1 % пацієнток, що в 4,6 рази було вище 
порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла (р<0,05). У групі жінок 
з ТТ поліморфізмом Glu298Asp (G894T) гена eNOS ГЗМТ відмічено у 1,5 рази 
більше порівняно з GG – генотипом (р<0,05). Таким чином показано, що високий 
ступінь ризику надлишкового приросту маси тіла виявлено у вагітних з ТТ 
поліморфізмом Glu298Asp (G894T) гена eNOS (4,52; 1,18-17,32), а носійство GТ – 
генопиту Glu298Asp (G894T) гена eNOS не впливає на ГЗМТ. 

У групі вагітних з ТТ поліморфізмом гена eNOS в третьому триместрі 
діагностовано перевищення показників ТГ у 1,5 рази, ЗХ у 1,2 рази,  ЛПНЩ у        
1,2 рази, лептину у 1,4 рази, інсуліну у 1,4 рази та індексу HOMА у 1,9 рази,        
що клінічно проявлялося зростанням відсотку ЖМТ у 1,5 рази порівняно з носіями 
GG – генотипу (у всіх випадках р<0,05). Наші дані узгоджуються з результатами 
Luo Z. et al. (2019), на думку яких поліморфізм rs1799983 модулює дисліпідемію у 
плазмі через посередництво зниженого рівня NO внаслідок розвитку ендотеліальної 
інсулінорезистентності та окислювального стресу. 

В нашій роботі вперше продемонстровано динаміку показників водних 
секторів у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) поліморфізму гена eNOS. В 
кінці вагітності нами діагностовано перевищення рівнів ЗВО, ПКР та відсотку ПКР 
відповідно у 1,2, 1,3 та у 1,1 рази у ТТ – носіїв порівняно з групою з GG – генопитом 
(у всіх випадках р<0,05). На нашу думку, зниження біодоступності NO у випадку ТТ 
поліморфізму Glu298Asp (G894T) гена eNOS, і як наслідок дисфункція ендотелію, 
порушує переміщення рідини між поза- і внутрішньоклітинним просторами, що 
виступає предиктором аномальної затримки рідини в так званому «третьому 
просторі», сприяє набряковому синдрому та патологічному ГЗМТ. 

Показано, що наявність ТТ поліморфізму Glu298Asp (G894T) гена eNOS 
збільшує шанси розвитку гестаційних ускладнень, пов’язаних із дисфункцією 
плаценти, таких як гестаційна гіпертензія (4,67; 1,25-17,41), прееклампсія (3,89; 
1,24-12,19), ЗРП (6,46; 1,41-29,52), а також післяпологова ЗРВ (4,22; 1,36-13,11). 

Таким чином, наші результати свідчать, що поліморфні варіанти генів PPARɣ 
Pro12Ala, LEPR Q223R, еNOS Glu298Asp асоціюються з порушеннями 
вуглеводного, ліпідного, адипокінового обмінів, ендотеліальною дисфункцією, 
виступають патогенетичною основою розвитку надлишкової ваги, що поглиблює 
знання про розуміння генетичної основи патологічного приросту маси тіла під час 
вагітності. З іншої сторони надлишкове ГЗМТ у жінок з нормальним вихідним ІМТ 
можна вважати раннім проявом генетичної схильності до розвитку гестаційних 
ускладнень, метаболічних та кардіоваскулярних захворювань після пологів. 

З практичної точки зору гестаційні ускладнення є одним з найбільш важливих 
аспектів ГЗМТ. В дослідженні доведено, що маса тіла до вагітності важлива, проте 
не пріоритетна у ризику розвитку акушерської патології, якщо ГЗМТ є в 
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рекомендованих межах. Проте, показано, що надлишковий приріст маси тіла 
асоціюється зі зростанням шансів плацентарної дисфункції (6,14; 2,97-12,69), 
гестаційної гіпертензії (4,46; 1,76-10,33), прееклампсії (8,53; 3,84-18,90), 
гестаційного діабету (9,24; 2,40-35,52) незалежно від вихідного ІМТ. Недостатнє 
ГЗМТ підвищує шанси ЗРП (7,76; 2,32-26,02). Встановлено, що збільшення маси 
тіла понад 500 г за тиждень в другому та понад 350 г за тиждень в третьому 
триместрах демонструє високі шанси виникнення прееклампсії ((6,07; 1,51-24,72) та 
(8,01; 1,45-42,01) відповідно). Прослідковано негативний звꞌязок між рівнем ГЗМТ 
та терміном, на якому виникала прееклампсія (r= - 0,59, р<0,01).  

За даними спектральної БІМ нами продемонстровано, що у групі жінок з 
маніфестацією прееклампсії в усіх трьох триместрах відсоток ЖМТ відповідно у 1,2,  
1,2 і 1,3 рази був вище порівняно з нормотензивними вагітними (в усіх випадках 
p<0,05). Відмічено, що високий показник ЖМТ в першому триместрі у вагітних з 
прееклампсією має прямий вплив на надлишкове ГЗМТ як на ранніх термінах 
(r=0,75, p<0,001), так і ініціює патологічно високе ГЗМТ (r=0,82, p<0,001) та масу 
тіла (r=0,58, p<0,01) перед пологами.  

У групі з реалізацією прееклампсії вже в першому та другому триместрах 
відзначено зростання ЗВО у 1,2 рази порівняно з нормотензивними жінками (p<0,05) 
при нормальному відсотку ЗВО (p>0,05) та вищими як рівнем ЗВО, так і відсотком 
ЗВО в кінці вагітності (p<0,05), що вказує на різке патологічно високе накопичення 
загальної рідини. Вже на початку вагітності рівень ПКР на 19,6 % був вищим, а в 
другій половині і відсоток ПКР зріс у 1,3 рази порівняно з групою без прееклампсії 
(p<0,05). Співвідношення ПКР/ЗВО зростало до 0,36, 0,39 і 0,42 відповідно в 
кожному триместрі. Патологічно високий об’єм ЗВО за рахунок ПКР в першому 
триместрі у жінок з прееклампсією має прямий кореляційний зв'язок з надлишковим 
ГЗМТ (r=0,42, p<0,05) та масою тіла (r=0,88, p<0,001) в третьому триместрі.  

У групі з прееклампсією нами діагностований стан інсулінорезистентності на 
фоні гіперінсулінемії (р<0,01), зростання концентрацій ТГ, ЗХ, ЛПНЩ (р<0,001) та 
зниження ЛПВЩ (р<0,05), вищі рівні лептину у 1,1 рази (р<0,01) та резистину у 1,3 
рази (р<0,001) починаючи вже з середини вагітності порівняно з неускладненою 
вагітністю. У вагітних з надлишковим ГЗМТ та розвитком прееклампсії показано 
позитивний зв'язок між рівнями лептину та інсуліну в другому (r=0,52, р<0,01) та 
третьому (r=0,77, р<0,001) триместрах, резистину та інсуліну в другому (r=0,38, 
р<0,05) та третьому (r=0,47, р<0,01), а також лептину і HOMА-IR в другому (r=0,56, 
р<0,01) і третьому (r=0,70, р<0,001) триместрах, резистину та HOMА-IR в другому 
(r=0,40, р<0,05) і третьому (r=0,44, р<0,05) триместрах. Отже, розвиток 
гіперлептинемії і гіперрезистинемії у жінок з надлишковим ГЗМТ у взаємозвʼязку з 
гіперінсулінемією та інсулінорезистентністю може розцінюватися патогенетичною 
ланкою формування прееклампсії.  

В нашому дослідженні прослідковано, що гестаційна гіпертензія пов’язана з 
надлишковим ГЗМТ за рахунок надмірного зростання відсотку ЖМТ у 1,3 рази 
(p<0,05) в другій половині вагітності на фоні вірогідного зниження вмісту рідини у 
всіх водних просторах (p<0,05). За твердженням Stott D. et al. (2017) відсутність 
накопичення рідини проявляється зменшенням об’єму циркулюючої плазми, 
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пов'язане зі збільшенням діаметру судин, їх ендотеліальним ушкодженням, що 
сприяє відсутності перерозподілу рідини і розвитку гіпертензії. У цій групі жінок, 
виявлено зростання рівнів ТГ, ЗХ, ЛПНЩ та зниження рівня ЛПВЩ з першого до 
другого триместрів і до кінця вагітності (в усіх випадках р<0,05). Відмічено також 
вищі показники гіперлептинемії та гіперрезистинемії порівняно з неускладненою 
вагітністю (р<0,05), що в асоціації з поглибленням інсулінорезистентності може 
розглядатися патогенетичним аспектом гіпертензивних розладів. 

Результати нашого дослідження, що у вагітних з нормальним ІМТ надлишкова 
надбавка маси тіла збільшує шанси розвитку прееклампсії (6,04; 2,43-15,02), 
спонукало нас вважати надлишкове ГЗМТ чинником ризику прееклампсії. Жінкам з 
нормальним вихідним ІМТ та ризиком розвитку надлишкового ГЗМТ, оціненого 
вже в першому триместрі, рекомендуємо призначати профілактику прееклампсії 
згідно існуючих нормативних документів (Наказ МОЗ України № 676, 2004).  

В роботі показано, що недостатнє ГЗМТ асоціюється зі збільшенням шансів 
ЗРП незалежно від вихідної маси тіла (7,76; 2,32-26,02). У групі з розвитком ЗРП 
незначно зменшений відсоток ЖМТ в першій половині, практично не змінювався до 
пологів (p>0,05). Низький об’єм ЗВО за рахунок ПКР в першому триместрі має 
прямий зв'язок з недостатнім ГЗМТ на ранніх термінах (r=0,64, p<0,01). І, 
незважаючи на подальше зростання рівня ЗВО, вага перед пологами в цій групі була 
нижча порівняно з неускладненою вагітністю (p<0,05). Відмічено, що саме 
недостатнє зростання ЗВО з початку вагітності має сильний вплив на ГЗМТ (r=0,89, 
p<0,001) та масу тіла (r=0,88, p<0,001) в третьому триместрі та асоціюється з ЗРП 
(р<0,01). Наші результати узгоджуються з повідомленнями Strain G. et al. (2015) про 
низький рівень об’єму плазми у асоціації з низьким ударним об'ємом та серцевим 
викидом як важливими материнськими чинниками, які визначають масу тіла плода. 

У даної групи пацієнток концентрації глюкози, інсуліну та HOMА-IR 
вірогідно були нижче в третьому триместрі порівняно з пацієнтками з фізіологічною 
вагітністю (р<0,05). Відмічено зниження рівнів ТГ, ЗХ, ЛПНЩ (р<0,05) до кінця 
вагітності на фоні відсутності різниці з показниками при неускладненому перебігу 
(р>0,05). Показано, що, незважаючи на наростання у жінок з ЗРП рівня лептину в 
третьому триместрі (р<0,05), в середині вагітності концентрація лептину була 
вірогідно нижчою (р<0,05) порівняно з особами з фізіологічною вагітністю. 
Інтенсивне накопичення ЖМТ та підвищення її гуморальної активності в першій 
половині відіграють важливу роль в регуляції материнського енергетичного 
метаболізму. В нашому дослідженні 60,0±11,1 % випадків ЗРП діагностовано у 
вагітних з недостатнім ГЗМТ, 80,0±11,1 % серед нормотензивних жінок.  

Прослідковано, що шанси маніфестації ГД були достовірно вищі у жінок з 
надлишковою вагою та ожирінням до вагітності (4,18; 1,33-13,3) порівняно з групою 
з нормальним ІМТ, на що вказують інші дослідники (Гнатко О. П., Тишко К. М., 
2017). Однак в нашій роботі також статистично доведено, що у жінок з нормальним 
вихідним ІМТ надлишкове ГЗМТ збільшує шанси розвитку ГД (9,50; 1,07-84,12). 
Тому жінкам з нормальним вихідним ІМТ та ризиком розвитку надлишкового 
ГЗМТ, оціненого вже в першому триместрі, рекомендуємо проводити поглиблений 
клінічний та лабораторний скринінг ГД згідно існуючих нормативних документів.  
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В дослідженні доведено, що надлишкове ГЗМТ збільшує шанси кесаревого 
розтину (2,18; 1,09-4,35), індукованих пологів (5,69; 1,79-18,08), первинної слабкості 
(2,87; 1,09-7,58) та вторинної слабкості пологової діяльності (5,51; 1,13-26,85), 
дистресу плода (4,03; 1,48-10,95), дистоції плечиків (9,09; 1,03-80,29), пологового 
травматизму, а саме розривів піхви (2,94; 1,18-7,37) та промежини (2,80; 1,16-6,75), 
кровотечі в ранньому післяпологовому періоді (2,60; 1,14-5,91). А також  зростають 
шанси втручань в пологах: до венної інфузії окситоцину (3,00; 1,55-5,82), епізіо- або 
перінеотомії (2,87; 1,09-7,58), оперативних вагінальних пологів (3,41; 1,14-10,21) і 
післяпологових ускладнень: запальної хвороби матки (4,48; 1,17-17,16) та 
тромбофлебіту нижніх кінцівок (8,74; 1,03-74,20). В групі вагітних з недостатнім 
ГЗМТ не виявлено різниці у частоті ускладнень в пологах та післяпологовому 
періоді порівняно з групою з рекомендованим приростом маси тіла (р>0,05). 

На думку Defu M. et al. (2015), Ogawa K. et al. (2018) прогностично важливим 
для подальшого життя жінки та її наступних вагітностей є повне відновлення маси 
тіла до кінця першого року після пологів. За результатами нашого спостереження, 
через 1 рік після пологів повернулися до вихідної ваги 68,0±3,2 % пацієнток, 
зниження маси тіла нижче, ніж до вагітності відбулося у 3,7±1,3 %, а збільшення 
ваги відмічалося у 28,3±3,0 % жінок. Таким чином, якщо середній ІМТ до вагітності 
становив 22,2±4,8 кг/м2, що відповідало рекомендованій вазі, то через 1 рік після 
пологів ІМТ був 25,2±5,0 кг/м2, що вже відносилося до критеріїв надлишкової маси 
тіла. Середня ЗРВ склала 4,6±3,6 кг. 

Більшість науковців погоджуються, що серед факторів ризику післяпологової 
ЗРВ саме рівень ГЗМТ є пріоритетним (Hollis J. et al., 2017; Ma D. et al., 2015). Ми 
показали, що жінки з надлишковим ГЗМТ мали у 10,9 рази (10,99; 5,20-23,24) більші 
шанси ЗРВ через 1 рік після пологів, порівняно з рекомендованим, незалежно від 
ІМТ. Післяпологова ЗРВ в групі з надлишковою надбавкою маси тіла склала 
10,1±3,6 кг і у 4,2 рази була вище ніж при рекомендованому ГЗМТ (p<0,05). В 
групах з рекомендованим та недостатнім ГЗМТ через 1 рік після пологів відсоток 
ЖМТ повертався до прегравідарних показників (р>0,05), в той час як в групі з 
надлишковим ГЗМТ відсоток ЖМТ повернувся тільки до рівня другого триместру 
та залишався у 1,5 рази вищим порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ 
(р<0,05). Показано відсутність вкладу ЗВО у ЗРВ. У групі з надлишковим ГЗМТ 
відмічено зменшення шансів на підтримку виключно грудного вигодовування у     
2,0 рази (0,50; 0,27-0,92) та зростання шансів на дострокове повне завершення 
лактації у 2,2 рази (2,20; 1,07-4,51) порівняно з особами з рекомендованим ГЗМТ.  

Нами встановлено, що у групах осіб з недостатнім ГЗМТ вага новонароджених 
була на 17,5 % нижча (2663,9±184,8 г), а з надлишковим на 19,5 % вища 
(3858,2±235,3 г) порівняно з рекомендованим (3227,6±208,8 г) (в обох випадках 
p<0,05). Отже, низьке ГЗМТ збільшує шанси ЗРП (6,86; 2,02-23,28), а надлишкова 
надбавка збільшує шанси макросомії (7,00; 2,96-16,57) порівняно з рекомендованим 
ГЗМТ, що стає прогнозованим вже в другому триместрі (р<0,05). У дослідженні 
виведені порогові величини ГЗМТ у жінок з нормальним ІМТ, при яких зростають 
шанси ЗРП та макросомії – відповідно 11,5 кг (2,10; 1,01-4,43) та 16,2 кг (2,31; 1,13-
4,64). Нами представлені порогові концентрації біохімічних і гормональних 
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показників в сироватці крові матері в другому триместрі, відхилення від яких 
збільшує шанси розвитку макросомії: глікемія ˃ 4,4 ммоль/л (6,72; 2,01-22,15), 
НОМА-IR ˃ 2,0 (5,71; 1,62-19,46), лептин ˃ 20,6 нг/м (3,51; 1,32-10,14), резистин ˃ 
10,2 нг/мл (3,40; 1,23-10,02) та ЗРП: глюкоза < 3,6 ммоль/л (7,73; 1,84-33,57), лептин 
< 18,2 нг/мл (3,73; 1,40-10,21). У жінок з надлишковим ГЗМТ відмічено зростання 
частоти асфіксії новонароджених у 3,0 рази (р<0,001), гіпоглікемії у 2,7 рази 
(р<0,05), пологової травми у 4,0 рази (р<0,05) порівняно з рекомендованим ГЗМТ. 

В дисертаційному дослідженні розроблена та впроваджена програма супроводу 
вагітних направлена на досягнення оптимального ГЗМТ та профілактику гестаційних 
ускладнень. Так прослідковано, що в основній групі виявлено переважання вагітних з 
рекомендованим гестаційним приростом маси тіла (64,7±4,7 %), а частота вагітних з 
недостатнім та надлишковим ГЗМТ була у 1,9 (p<0,05) та у 2,0 (p<0,001) рази відпо-
відно нижча порівняно з контрольною групою. Отже, впровадження рекомендованої 
нами профілактичної програми у 4,5 рази збільшувало шанси рекомендованого ГЗМТ 
(4,48; 2,53-7,91), в той час як шанси недостатнього приросту маси тіла знижувалися у 
2,2 рази (0,44; 0,22-0,89) і надлишкового у 2,9 рази (0,34; 0,19-0,62) порівняно з 
рутинним веденням вагітності. Важливо, що шанси надлишкового ГЗМТ зменшу-
валися у жінок всіх прегравідарних вагових категорій (нормальній (0,42; 0,20-0,86), 
надлишковій (0,06; 0,01-0,16), ожирінні (0,11; 0,02-0,68;)). 

Як наголошують Augustin H. et al. (2020) важливою умовою ефективності дії 
інтервенцій є регулярний контроль за їх виконанням. Ретельне роз'яснення 
особливостей харчування та контроль за виконанням дозволили збільшити ступінь 
харчової поведінки в основній групі: 8,6±0,8 балів, що відповідало високому рівню 
проти 6,3±2,0 балів в контрольній групі, що відносилося до середнього ступеня 
(р<0,05). В основній групі 78,4±4,1 % жінок дотримувалися високого рівня харчової 
поведінки, що у 5,3 рази та у 11,3 рази перевищувало частоту жінок з середнім та 
низьким ступенями відповідно (в обох випадках (р<0,001). В той час як в 
контрольній групі не виявлено різниці між рівнями харчової поведінки (р>0,05).  

В основній групі встановлено зниження рівня сидячої активності у 1,4 рази 
(64,1±10,6 МЕТ-год/тиж) проти (90,9±8,5 МЕТ-год/тиж) та зростання у 1,5 рази 
помірного рівня ФА (82,2±9,8 МЕТ-год/тиж) проти (54,5±10,0 МЕТ-год/тиж) 
порівняно з контрольною (в обох випадках p<0,05). Також виявлено зростання 
частоти пацієнток із помірним рівнем інтенсивності у 1,2 рази (p<0,002) та зниження 
із сидячою активністю у 1,3 рази (p<0,05) порівняно з контрольною групою.  

За даними міжнародного опитувальника про ФА ми прийшли до висновку, що 
ходьба є найбільш популярним видом активності під час вагітності. В нашому 
дослідженні 12,7±3,3 % учасниць продемонстрували неактивний/сидячий спосіб 
життя, 38,2±4,8 % - низький і 49,0±4,9 % високий рівень активності, встановленого 
за показниками крокоміру. У жінок з рекомендованим та недостатнім ГЗМТ середня 
кількість кроків/день знаходилася в діапазоні високого рівня інтенсивності 
(7584,0±416,5 кроків/день та 7828,4±414,2 кроків/день відповідно) і статистично не 
різнилася (р>0,05). В групі з надлишковим ГЗМТ середня кількість кроків у 1,5 рази 
була менше (5009,2±1036,4 кроків/день) порівняно з групою з рекомендованою 
надбавкою (p<0,05) і відповідала неактивному/сидячому способу життя. Доведено, 



26 
 
що при досягненні високого рівня показника ходьби (≥7500 кроків/день) у 4,0 рази 
зростають шанси рекомендованого ГЗМТ (4,00; 1,66-9,65). 

Діагностовано, що зниження рівня ГЗМТ в основній групі вагітних відбува-
ється як за рахунок зменшення накопичення ЖМТ у 1,5 рази, так і зниження 
наростання ЗВО за рахунок ПКР (p˃0,05) починаючи з ранніх термінів. 

Прослідковано вплив запропонованої нами профілактичної програми на стан 
вуглеводного та ліпідного обмінів у вагітних. Встановлено зворотній кореляційний 
зв'язок між рівнями глюкози (r= - 0,36, p<0,001 і r= - 0,34, p<0,001), інсуліну        
(r= - 0,28 і r= - 0,26, p<0,001, p<0,01) і HOMА-IR (r= - 0,29, p<0,01 і r= - 0,33, p<0,01) 
та рівнями харчової поведінки і ФА відповідно, а також між рівнями ТГ (r= - 0,21, 
p=0,03 і r= - 0,20, p=0,04) ЗХ (r= - 0,23, p=0,02 і r= - 0,26, p=0,01), ЛПВЩ (r= 0,24, 
p=0,01), ЛПНЩ (r= - 0,27, p=0,006 і r= - 0,23, p=0,02) та рівнями харчової поведінки і 
ФА відповідно. Вищий ступінь харчової поведінки і більша частота помірної і 
інтенсивної ФА в основній групі асоціювалися з нижчими сироватковими 
концентраціями лептину та резистину (p<0,05). Отримані результати вказують на 
позитивний вплив запропонованого комплексу заходів на зниження патологічної 
інсуліно- та лептинорезистентності тканин, що попереджає надлишкове ГЗМТ.  

Аналіз впливу програми на гестаційні ускладнення показав, що в основній 
групі знижувалися шанси маніфестації прееклампсії (0,48; 0,24-0,95) і гестаційної 
гіпертензії (0,40; 0,18-0,88).  У цій групі зросла частота вагінальних пологів у        
1,2 рази, знизилася частота кесаревого розтину вдвічі, слабкості пологової діяльності 
у 1,8 рази, необхідності до венного введення окситоцину у 1,6 рази, частота 
пологового травматизму у 1,5 рази (в усіх випадках р<0,05). В основній групі 
відмічено зниження шансів макросомії (0,36; 0,17-0,83), збільшення шансів на повну 
редукцію ваги через 1 рік після пологів (3,19;   1,78-5,73) та зниження шансів на 
розвиток надлишкової ваги (0,38; 0,17-0,85) та ожиріння (0,34; 0,15-0,76;), зростання 
тривалості лактації (на (14,4±4,2) тижнів) (р<0,05), збільшення шансів на грудне 
вигодовування в 1 рік (2,33; 1,11-4,88) порівняно зі рутинним веденням вагітності. 

Таким чином, сукупність метаболічних змін, що прогресують протягом 
вагітності, а саме патологічна інсулінорезистентність, атерогенна дисліпідемія, пато-
логічна активація гормональної здатності жирової тканини на фоні лептино-
резистентності, ендотеліальної дисфункції поряд із доведеною генетичною детерміно-
ваністю, сприяють патологічному ГЗМТ, яке патогенетично пов’язане з гестаційною 
патологією. Підсумовуючи результати проведених нами досліджень та літературні 
відомості, ми пропонуємо узагальнену схему патогенезу надлишкового гестаційного 
приросту маси тіла та зв'язок із розвитком акушерських ускладнень у взаємозв’язку з 
метаболічними порушеннями і енергетичною недостатністю (рис. 1). 

Результати проведеного комплексного дослідження свідчать, що заходи, спрямо-
вані на покращення психоемоційного стану, цілеспрямоване підвищення ступеня 
харчової поведінки та рівня ФА вагітних, демонструють оптимізацію показника ГЗМТ 
і сприяють профілактиці акушерських та перинатальних ускладнень, що вказує на 
важливість їх доповнення до рутинного ведення вагітності. Нами представлено 
алгоритм ведення вагітності, спрямований на попередження патологічного ГЗМТ, 
прогнозування та профілактику акушерських та перинатальних ускладнень (рис. 2).  
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Рисунок 1 - Патогенетична схема надлишкового гестаційного збільшення маси тіла та зв'язок із розвитком акушерських ускладнень 
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Рисунок 2 – Алгоритм ведення вагітності, спрямований на попередження патологічного 
гестаційного збільшення маси тіла, прогнозування та профілактику гестаційних ускладнень 

Прегравідарний етап: 

 Жінкам з надлишковою вагою/ожирінням рекомендувати проконсультуватися з 
ендокринологом, провести діагностику вуглеводного та ліпідного обмінів з корекцією 
відхилень, розпочати заходи направлені на нормалізацію ваги, рекомендувати якомога 
ранній диспансерний нагляд з приводу вагітності (8-9 тижнів) для проведення комплексу 
профілактичних заходів попередження патологічного ГЗМТ. 

 При плануванні вагітності щонайменше за 3 місяці рекомендувати припинити палити 
жінкам, які мають цю звичку. 

 Провести антропометрію, дізнатися про вагу жінки до вагітності та розрахувати ІМТ. 
 Провести діагностику складу тіла методом спектральної біоімпедансометрії. 
 Встановити індивідуальні допустимі значення збільшення маси тіла в залежності від ІМТ, 

оцінити чинники ризику та виділити групу ризику за патологічним ГЗМТ. 
 Шляхом анкетування оцінити ступінь харчової поведінки і рівня фізичної активності. 

Провести консультування вагітної щодо здорової харчової поведінки і рівня фізичної 
активності під час вагітності. Запропонувати пацієнтці «Пам'ятку для вагітної».  

 Вагітним з нормальним вихідним ІМТ, однак віднесених в групу ризику за надлишковим 
ГЗМТ рекомендувати провести поглиблений клінічний та лабораторний скринінг 
гестаційного діабету починаючи з першого триместру, а також призначити профілактику 
розвитку прееклампсії. 

Протягом вагітності в процесі динамічного спостереження за вагітною: 

 Проводити антропометрію, заповнювати графіки контролю ГЗМТ  та оцінювати надбавку 
маси тіла під час кожного відвідування з наступним індивідувальним консультуванням.  

 В 22-24 і 37-39 тижнів вагітності проводити діагностику композитного складу тіла для 
діагностики патологічної надбавки маси тіла та прогнозу гестаційних ускладнень. 

 Рекомендувати дослідження психологічного статусу вагітних з групи ризику за допомогою 
опитувальників для застосування програми психологічної підтримки та корекції 
психологом (арт-терапія – музикотерапія, малювання) в другому та третьому триместрах. 

 У жінок з групи ризику рекомендувати проводити поглиблене визначення показників 
вуглеводного, ліпідного та адипокінового обмінів в сироватці крові в кожному триместрі 
для діагностики доклінічних біохімічних маркерів патологічного ГЗМТ, прогнозування і 
профілактики розвитку гестаційних ускладнень.   

 Вагітним з групи ризику рекомендувати додаткове ультразвукове і доплерометричне 
обстеження фетоплацентарного комплексу в третьому триместрі з метою діагностики 
затримки росту плода/макросомії та вирішення акушерської тактики. 

 В медичну документацію вносити діагноз недостатнього (026.0)/надлишкового (026.1) 
збільшення маси тіла під час вагітності з вирішенням подальшої тактики корекції.

Період після пологів: 

 Інформувати жінок, що підтримка виключно грудного вигодовування до 6 місяців і лактації 
щонайменше до 1 року, продовження програми здорової харчової поведінки та фізичної 
активності сприяє повній редукції маси тіла до 1 року після пологів і є профілактикою 
розвитку надлишкової ваги / ожиріння.  

 Жінкам з надлишковим ГЗМТ рекомендувати під контролем сімейного лікаря проходити 
регулярні лабораторні та функціональні методи дослідження з метою профілактики та 
раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету. 

Вагітність - при першому візиті вагітної: 



29 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено дані та новий напрямок у вирішення наукової 
проблеми сучасного акушерства – зниження частоти акушерських та перинатальних 
ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності шляхом 
вивчення нових аспектів патогенезу гестаційної патології, оптимізації діагностич-
ного алгоритму, конкретизації маркерів прогнозування та розробки і впровадження 
програми профілактичних заходів. 

1. Дані світової літератури свідчать про високу частоту патологічного 
збільшення маси тіла під час вагітності (20-60 %) як одного з провідних чинників 
акушерських та перинатальних ускладнень та недостатню ефективність загально-
прийнятих лікувально-профілактичних заходів. За результатами наукового 
дослідження встановлено, що найбільшу надбавку маси тіла мають жінки з 
нормальним прегравідарним індексом маси тіла, в той час як вагітні з ожирінням 
мають мінімальні значення (r= - 0,24, p<0,001). Виявлено, що в групі з нормальною 
масою тіла до вагітності половина жінок має рекомендований приріст маси тіла, 
недостатній діагностується у кожної п’ятої, надлишковий у третини, в той час як в 
групі з недостатньою вихідною вагою більш ніж половина жінок (55,6 %) мають 
недостатню, а в групах з надмірною вагою та ожирінням надлишкову надбавку маси 
тіла мають відповідно 69,6 % і  52,0 % пацієнток.  

2. Чинниками ризику недостатнього гестаційного приросту маси тіла є: вік до 
30 років (OR=16,00; 95% CІ: 5,70-44,95), низька освіта (4,42; 1,22-15,97), одинокість 
(2,94; 1,18-7,31), перші пологи (7,56; 2,97-19,25), недостатня вихідна вага (4,92; 1,79-
13,50), продовження паління під час вагітності (5,55; 1,51-20,37); а надлишкового 
гестаційного збільшення маси тіла - професійна незайнятість (3,00; 1,57-5,73), 
проживання у місті (13,14; 6,01-28,74), перші пологи (2,15; 1,12-4,15), надлишкова 
прегравідарна маса тіла (5,49; 2,11-14,24) та ожиріння (2,60; 1,10-6,13), припинення 
паління під час вагітності (3,45; 1,58-7,52), надмірна вага (3,22; 1,65-6,41) і 
артеріальна гіпертензія у родичів першого покоління (4,07; 1,93-8,61). 

3. За результатами досліджень психологічного статусу вагітних з недостатнім 
гестаційним приростом маси тіла встановлено у 3,5 рази більшу частоту пацієнток з 
низьким індексом якості життя (17,8 %) за рахунок невизначеності в роботі та 
частих професійних невдач, зниженого рівня оптимістичності, заниженого само-
контролю, а також у 3,7 разів більше осіб з неблагополучними відносинами в шлюбі 
(33,3 %) порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. В цій когорті 
психоемоційний стан характеризується високим рівнем ситуативної тривожності 
у 57,7 % жінок та збільшенням змішаного типу психологічного компоненту 
гестаційної домінанти з переважанням рис тривожного типу у більш ніж половини 
вагітних (55,5 %).  

4. У групі вагітних з надлишковим гестаційним збільшення маси тіла на фоні 
задовільної оцінки роботи та особистих досягнень, виявляється низький рівень 
спілкування та підтримки родини майже у третини жінок, що підвищує психо-
емоційну напруженість і важкість керування емоціями, проявляється зростанням в 
3,0 рази частки жінок з низьким індексом якості життя (14,9 %) і супроводжується 
майже у третини осіб незадоволеністю внутрішньо сімейними стосунками, що у 
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3,0 рази більше порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. У цій 
групі психоемоційний стан характеризується високим рівнем як ситуативної у     
55,4 % жінок, так і особистісної тривожності у 60,8 % (відповідно у 2,7 та у 2,4 рази 
більше порівняно з групою з рекомендованим приростом маси тіла), збільшенням 
змішаного типу психологічного компоненту гестаційної домінанти з переважанням 
рис гіпогестогнозичного і тривожного типів у 59,5 %, що є свідченням 
дезадаптаційних форм реагування та поведінкових реакцій під час вагітності. 

5. Встановлено асоціацію поліморфних варіантів генів PPAR-γ Pro12Ala, 
LEPR Gln233Arg та Glu298Asp (G894T) еNOS з розвитком надлишкового 
гестаційного збільшення маси тіла. Високий ступінь ризику надлишкового приросту 
маси тіла виявлено у вагітних з Ala-носійством гена PPAR-γ (3,73; 1,21-11,48) 
(частота поширення 64,3 %), GG-генотипом гена LEPR (3,29; 1,13-9,53) (частота 
поширення 67,9 %), і ТТ поліморфізмом Glu298Asp (G894T) гена eNOS (4,52; 1,18-
17,32) (частота поширення 73,7 %), повʼязаного з порушеннями вуглеводного, 
ліпідного і адипокінового обмінів у вагітних жінок, які ініціюють надмірне 
перевищення жирової маси тіла у 1,3 рази у PPAR-γ Ala12-носіїв, у 1,5 рази у GG-
носіїв гена LEPR і у 1,5 рази у ТТ-носіїв гена еNOS, водно-секторальні зрушення у 
вигляді аномального збільшення обʼєму загальної води організму, в основному за 
рахунок позаклітинної рідини при наявності ТТ поліморфізму гена еNOS  порівняно 
з нормальними генотипами. Ala-носійством гена PPAR-γ і GG генотипом гена LEPR 
мають підвищений ризик розвитку прееклампсії (виявлений у 46,4 % (2,87; 1,13-
7,27) і у 46,4 % (4,91; 1,17-20,62) відповідно), макросомії (39,3 % (3,82; 1,39-10,50) і 
42,9 % (6,75; 1,31-34,85) відповідно), післяпологової затримки редукції ваги (60,7 % 
(3,09; 1,25-7,67) і 56,3 % (4,62; 1,23-17,34 відповідно). Носії ТТ - поліморфізму 
Glu298Asp (G894T) гена eNOS мають схильність до розвитку гестаційної гіпертензії 
(встановлено в 36,8 %) (4,67; 1,25-17,41), прееклампсії (52,6 %) (3,89; 1,24-12,19), 
затримки росту плода (31,6 %) (6,46; 1,41-29,52) та затримки редукції ваги після 
пологів (63,2 %) (4,22; 1,36-13,11).  

6. За результатами оцінки рівня якості консультування жінок під час вагітності 
та лікарського контролю з метою попередження патологічного приросту маси тіла у 
складі рутинного антенатального догляду виділені основні недоліки: рекомендування 
неадекватного рівня збільшення маси тіла без врахування вихідного індексу маси тіла 
у 57,3 %, початок консультування в другій половині вагітності у 53,8 %, відсутність 
оцінки надбавки маси тіла в першому триместрі у 100,0 %, відсутність аналізу 
щотижневого приросту маси тіла у 85,5 %, відсутність рекомендацій щодо рівня 
фізичної активності під час вагітності у 65,8 %, що свідчить про низький рівень 
інформованості як жінок, так і лікарів за даною проблемою.  

7. Показано, що високий ступінь харчової поведінки збільшує шанси 
рекомендованого приросту маси тіла (11,19; 5,79-21,63) незалежно від вихідного 
індексу маси тіла. Особливостями харчової поведінки у вагітних як з недостатньою, 
так і з надлишковою надбавкою маси тіла є зростання відсотку жінок з середнім 
відповідно у 3,8 рази і 2,1 рази і низьким ступенями харчової поведінки відповідно у 
7,8 рази і у 18,9 рази порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. 
Помірна фізична активність під час вагітності збільшує шанси досягнення 
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рекомендованого приросту маси тіла (2,89; 1,41-5,72), в той час як низька фізична 
активність є недостатньою для попередження надлишкового збільшення маси тіла 
(2,01; 1,07-3,92). Особи з надлишковим збільшенням маси тіла проявляють в 1,4 рази 
частіше рівень низької активності та неактивного/сидячого способу життя порівняно 
з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. 

8. Використання методу спектральної біоімпедансометрії дозволило встано-
вити, що рекомендоване гестаційне збільшення маси тіла відбувається за рахунок 
рівномірного зростання жирової маси тіла в першому та другому триместрах із 
подальшою стабілізацією, прогресуючим збільшенням загальної води організму на 
28,3 % із збереженням нормального відсотку позаклітинної рідини. Відмічено, що 
недостатня надбавка в вазі характеризується відсутністю приросту жирової маси тіла 
впродовж вагітності, зниженням накопичення загальної води організму у 1,7 рази, 
порівняно з рекомендованим приростом ваги, при збереженні нормального її відсотка 
та відсутності дисбалансу між позаклітинним та внутріклітинним компонентами. 
Встановлено, що в групі жінок з нормальною вихідною масою тіла при надлишко-
вому збільшенні у вазі вже в першому триместрі відсоток жирової маси тіла у 1,2 рази 
є вищим, ніж у вагітних з рекомендованим приростом маси тіла, а його зростання до 
пологів є на 40,0 %. У жінок з надлишковим вихідним індексом маси тіла, на фоні вже 
збільшеної жирової маси тіла у 1,6 рази на початку вагітності, патологічна надбавка 
маси тіла характеризується надлишковим зростанням її відсотку з другого триместру 
до пологів на 13,9 %. В цій групі надмірне зростання об’єму загальної води організму 
на 32,0 % та її відсотку на 13,1 % до кінця вагітності, суттєві водно-секторальні 
зрушення у вигляді аномальної затримки рідини, в основному за рахунок 
позаклітинної рідини, починаючи вже з першого триместру, та особливо з другого до 
третього триместру, веде до надлишкового приросту маси тіла. Особливої уваги 
заслуговують пацієнтки з нормальним і надлишковим вихідним індексом маси тіла.  

9. Доведено, що зміни у вуглеводному і жировому обміні під час вагітності 
визначаються рівнем гестаційного збільшення маси тіла. Надлишкова надбавка маси 
тіла асоціюється з розвитком патологічної інсулінорезистентності та дисліпідемії 
незалежно від вихідної ваги. Особливої уваги заслуговують жінки з надлишковим 
приростом маси тіла та нормальною вихідною вагою, у яких гальмування 
надходження глюкози в тканини, гіпертригліцеридемія і гіперліпопротеїнемія 
внаслідок прогресування інсулінорезистентності впродовж вагітності відбувається 
на рівні вагітних з надмірною вагою та ожирінням. Аналіз зв’язку біохімічних і 
гормональних показників з жировим компонентом приросту маси тіла показав 
пряму залежність зростання відсотка жирової маси тіла з глікемією натще (r=0,44, 
p<0,001), постпрандіальною глікемією (r=0,52, p<0,001), інсуліном (r=0,74, p<0,001), 
тригліцеридами (r=0,19, p<0,05), ліпопротеїнами дуже низької щільності (r=0,33, 
p<0,001) в другому триместрі та з глікемією натще (r=0,67, p<0,001), 
постпрандіальною глікемією (r=0,69, p<0,001), інсуліном (r=0,84, p<0,001), індексом 
HOMА (r=0,81, p<0,001), тригліцеридами (r=0,59, p<0,05), загальним холестерином 
(r=0,47, p<0,001), ліпопротеїнами дуже низької щільності (r=0,51, p<0,001) і 
відʼємний зв'язок з ліпопротеїнами високої щільності (r=-0,54, p<0,001) в третьому 
триместрі вагітності. Доведено, що адипоцитарна дисфункція, яка проявляється 
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гіперлептинемією та гіперрезистинемією, виступає індуктором інсулінорезис-
тентності ((r=0,83, p<0,001) і (r=0,89, p<0,001) відповідно), асоціюється зі 
зростанням жирового депо тіла ((r=0,79, p<0,001) (r=0,82, p<0,001 відповідно) та 
ініціює надлишкове гестаційне збільшення маси тіла.  

10. Встановлено, що недостатній гестаційний приріст маси тіла асоціюється 
з підвищеним ризиком затримки росту плода (7,76; 2,32-26,02), а надлишкове збіль-
шення маси тіла з прееклампсією (8,53; 3,84-18,90), плацентарною дисфункцією 
(6,14; 2,97-12,69), гестаційним діабетом (9,24; 2,40-35,52), а також зі зростанням 
частоти пологових ускладнень - індукованих пологів у 5,6 рази, аномалії 
скоротливої діяльності матки у 4,5 рази, дистоції плечиків у 9,0 рази, пологового 
травматизму у 2,9 рази та оперативного розродження у 3,0 рази, порівняно з 
рекомендованим приростом маси тіла. Виявлено, що надлишкове збільшення маси 
тіла сприяє збільшенню шансів затримки редукції ваги (10,99; 5,20-23,24) через 1 рік 
після пологів, зменшенню шансів на підтримку виключно грудного вигодовування 
(0,50; 0,27-0,92) та макросомії (7,00; 2,96-16,57), а недостатня надбавка маси тіла 
збільшує шанси затримки росту плода (6,86; 2,02-23,28) у тісному взаємозв’язку з 
біохімічними і гормональними показниками починаючи з другого триместру. 

11. Запропонована профілактична програма супроводу вагітних продемонст-
рувала зменшення частки вагітних з недостатнім гестаційним збільшенням маси тіла 
у 1,9 рази та надлишковим у 2,0 рази, зменшення шансів надлишкового приросту 
маси тіла незалежно від вихідної ваги (при нормальній (0,42; 0,20-0,86), 
надлишковій (0,06; 0,01-0,16), ожирінні (0,11; 0,02-0,68)), зниження розвитку 
прееклампсії у 1,8 рази, аномалій пологової діяльності у 2,2 рази, пологового 
травматизму у 1,5 рази, оперативного розродження у 1,9 рази, макросомії у 2,2 рази, 
затримки редукції ваги  через 1 рік після пологів у 2,7 рази. 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. На прегравідарному етапі жінкам з надлишковою вагою та ожирінням 
рекомендується проконсультуватися з ендокринологом, провести діагностику 
вуглеводного та ліпідного обмінів з корекцією відхилень, і розпочати заходи 
направлені на нормалізацію ваги.  

2. З метою встановлення груп підвищеного ризику патологічного гестацій-
ного збільшення маси тіла слід враховувати вік, рівень освіти, характер професії, 
паритет вагітності, прегравідарний індекс маси тіла, спадковий анамнез, ступінь 
харчової поведінки і рівень фізичної активності.   

3. З метою ефективної діагностики і подальшої тактики ведення вагітним 
рекомендується проводити антропометрію та детально аналізувати надбавку маси тіла 
щомісячно, запропонувати пацієнтці «Пам'ятку для вагітної», заповнювати графіки 
контролю гестаційного збільшення маси тіла, в кожному триместрі проводити 
діагностику композитного складу тіла методом спектральної біоімпедансометрії. У 
жінок з нормальним вихідним індексом маси тіла в першому триместрі 
рекомендуються наступні критерії прогнозування надлишкового гестаційного 
збільшення маси тіла: приріст ваги ˃ 2 кг, відсоток жирової маси тіла ˃ 24,0 %, рівень 
позаклітинної рідини ˃ 12,2 л, встановлені методом спектральної біоімпедансометрії.  
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4. Жінкам з групи ризику рекомендується проводити поглиблене визначення 
показників вуглеводного, ліпідного та адипокінового обмінів в сироватці крові в 
кожному триместрі вагітності для ранньої діагностики доклінічних біохімічних 
маркерів патологічного ГЗМТ.   

5. Рекомендується надлишкове гестаційне збільшення маси тіла включити до 
чинників ризику прееклампсії та гестаційного діабету. Жінкам з нормальним 
прегравідарним індексом маси тіла та високим ризиком надлишкового гестаційного 
збільшення маси тіла, оціненого вже в першому триместрі, рекомендувати обрати 
тактику ведення вагітності щодо профілактики та ранньої діагностики цих 
захворювань згідно існуючих нормативних документів.  

6. З метою попередження патологічного збільшення маси тіла вагітним 
рекомендується комплекс профілактичних заходів, який включає психокорегуючі 
методики, оптимізовану харчову програму та персоніфіковані підходи до фізичної 
активності.  

7. Вагітним з групи ризику рекомендується додаткове динамічне ультра-
звукове і доплерометричне обстеження фетоплацентарного комплексу в третьому 
триместрі з метою діагностики затримки росту плода/макросомії та вирішення 
акушерської тактики. 

8. В медичну документацію вносити діагноз надлишкового збільшення маси 
тіла під час вагітності (026.0) і недостатнього збільшення маси тіла під час 
вагітності (026.1) з вирішенням подальшої тактики корекції. 
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АНОТАЦІЯ 

Остафійчук С. О. Прогнозування і профілактика акушерських і перина-
тальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час 
вагітності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 
14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, 2021. 

Дисертація присвячена зниженню частоти акушерських та перинатальних 
ускладнень у жінок з патологічним гестаційним збільшенням маси тіла шляхом 
дослідження нових аспектів патогенезу на основі встановлення взаємозв’язку між 
соціально-демографічними, медико–біологічними факторами, психоемоційним станом, 
генетичною детермінованістю, харчовою поведінкою, рівнем фізичної активності, 
змінами вуглеводного, ліпідного і адипокінового обмінів з динамікою композитного 
складу тіла та удосконаленню діагностичного алгоритму, конкретизації факторів 
прогнозування, розробці і впровадженню комплексу профілактичних заходів.  

Визначено основні чинники ризику та структура патологічного гестаційного 
збільшення маси тіла. Запропоновано концепцію генетичної схильності розвитку 
надлишкового гестаційного приросту маси тіла на основі вивчення клініко-
прогностичної ролі поліморфізмів генів PPARɣ Pro12Ala, LEPR Q223R, еNOS 
Glu298Asp у ґенезі метаболічних розладів та ендотеліальної дисфункції, а також 
взаємозв’язку з ризиком виникнення акушерських та перинатальних ускладнень. 
Доведена асоціація між концентраціями показників вуглеводного, ліпідного і 
адипокінового обмінів, неадекватним зростанням жирової маси тіла та зрушеннями 
у водних секторах організму з патологічним приростом маси тіла під час вагітності 
та гестаційною патологією.  

На основі з’ясування чинників та розкриття нових патогенетичних аспектів 
формування патологічного гестаційного збільшення маси тіла, його ризиків для 
матері та плоду розроблений методологічний підхід до програми супроводу 
вагітних, спрямованої на зниження частоти патологічного приросту маси тіла, 
покращення перинатального прогнозу та оптимізацію ваги після пологів, доведено 
його ефективність. 

Ключові слова: гестаційне збільшення маси тіла, психоемоційний стан, жирова 
маса тіла, загальна вода організму, PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg, Glu298Asp 
(G894T) еNOS, адипокіни, акушерські і перинатальні ускладнення, післяпологова 
затримка редукції ваги. 
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Диссертация посвящена снижению частоты акушерских и перинатальных 
осложнений у женщин с патологическим гестационным увеличением массы тела 
путем исследования новых аспектов патогенеза на основе установления взаимосвязи 
между социально-демографическими, медико-биологическими факторами, психо-
эмоциональным состоянием, генетической детерминированностью, пищевым 
поведением, уровнем физической активности, изменениями углеводного, липидного 
и адипокинового обменов с динамикой композитного состава тела усовершенство-
ванию диагностического алгоритма, конкретизации факторов прогнозирования, 
разработке и внедрению комплекса профилактических мероприятий.  

Определены основные факторы риска и структура патологического 
гестационного увеличения массы тела. Предложена концепция генетической 
предрасположенности развития избыточного гестационного прироста массы тела на 
основе изучения клинико-прогностической роли полиморфизмов генов PPARɣ 
Pro12Ala, LEPR Q223R, еNOS Glu298Asp в генезе метаболических расстройств и 
эндотелиальной дисфункции, а также взаимосвязи с риском возникновения 
акушерских и перинатальных осложнений. Доказана ассоциация между 
концентрациями показателей углеводного, липидного и адипокинового обменов, 
неадекватным ростом жировой массы тела и нарушениями в водных секторах 
организма с патологическим приростом массы тела во время беременности и 
гестационной патологией.  

На основе выяснения факторов и раскрытия новых патогенетических аспектов 
формирования патологического гестационного увеличение массы тела, его рисков 
для матери и плода разработан методологический подход к программе 
сопровождения беременных, направленной на снижение частоты патологической 
прибавки массы тела, улучшение перинатального прогноза и оптимизацию веса 
после родов, доказано его эффективность. 

Ключевые слова: гестационное увеличение массы тела, психоэмоциональное 
состояние, жировая масса тела, общая вода организма, PPAR-γ Pro12Ala, LEPR 
Gln233Arg, Glu298Asp (G894T) еNOS, адипокины, акушерские и перинатальные 
осложнения, послеродовая задержка редукции веса. 
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The dissertation is devoted to the reduction of the frequency of obstetric and 
perinatal complications in women with pathological gestational weight gain (GWG) by 
studying new aspects of pathogenesis based on the relationship between social-
demographic, medical-biological and genetic factors, psycho-emotional state, genetic 
determinism, eating behavior, physical activity level, changes in carbohydrate, lipid and 
adipokine metabolism with the dynamics of the body composition components, and 
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improvement of diagnostic algorithm, risk factors, introduction of a complex of preventive 
measures. 

There were determined the main risk factors and structure of pathological 
gestational weight gain. It is shown that pathological weight gain is associated with high 
psycho-emotional stress, which causes the behavior dysadaptive forms during pregnancy 
and leads to complicated pregnancy. The concept of genetic predisposition to the 
development of excessive gestational weight gain based on the study of the clinical and 
prognostic role of polymorphisms of PPARɣ Pro12Ala, LEPR Q223R, еNOS Glu298Asp 
genes in the genesis of metabolic disorders and endothelial dysfunction was offered. It was 
demonstrated an association between polymorphic variants of Pro/Ala and Ala/Ala  
PPAR-γ, GG of the LEPR gene and preeclampsia, macrosomia, postpartum delayed 
weight reduction. Carriers of TT - Glu298Asp (G894T) gene polymorphism eNOS have a 
tendency to develop gestational hypertension, preeclampsia, fetal growth retardation and 
postpartum delayed weight reduction.  

The results of the analysis of the quality of women’s counseling about weight gain 
as a routine component of antenatal care have revealed an insufficient level of knowledge 
of both patients and professionals about the gestational weight gain and postpartum weight 
retention preventive measures. 

The association between the concentrations of carbohydrate, lipid and adipokine 
metabolism, inadequate growth of body fat mass and shifts in the water sectors of the body 
with pathological weight gain and gestational pathology has been proved. 

The body composition was calculated on the basis of bioelectrical impedance 
analysis and it was shown that the recommended gestational weight gain is characterized 
by an increase in body fat mass in the first and second trimesters with subsequent 
stabilization, a progressive increase in total body water at 28.3 % with normal percentage 
of extracellular water. Insufficient weight gain is characterized by the absence of body fat 
mass increase during pregnancy, reduced total body water accumulation 1.7-fold with its 
normal percentage and normal extracellular and intracellular water balance. In a group of 
women with excessive gestational weight gain body fat mass and its percentage in the first 
trimester are 1.2-fold higher than in pregnant women with the recommended weight gain 
and this trend remains until delivery at 40.0 % (р<0.05). In women with pre-pregnancy 
excessive body mass index (BMI), body fat mass is 1.8-fold higher in early pregnancy and 
the elevation of its percentage starts from the second trimester and continues to grow until 
delivery only in excessive gestational weight gain women at 13.9 % (р<0.05). An increase 
in total body water volume at 32.0 % and its percentage at 13.1 % by the end of 
pregnancy, significant water-sector shifts in the form of abnormal fluid retention, mainly 
due to extracellular fluid from the first to the second trimester and mainly to the third 
trimester lead to excessive GWG. Patients with normal and excessive pre-pregnancy BMI 
are in a group of the most attention. The imbalance of the water components in these 
groups is a risk factor for edema and preeclampsia development.  

It is proved that changes in carbohydrate and fat metabolisms during pregnancy are 
determined by the level of GWG. Excessive GWG is associated with the development of 
pathological insulin resistance and dyslipidemia, regardless of baseline weight. In a group 
of women with normal pre-pregnancy BMI and excessive GWG hypertriglyceridemia and 
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hyperlipoproteinemia due to the progression of insulin resistance during pregnancy occur 
at the same level as overweight and obese pregnant. Pathological GWG, diagnosed in the 
second and third trimesters, is a clinical manifestation of impaired carbohydrate and fat 
metabolism at earlier terms with deepening to the end of pregnancy. Adipocyte 
dysfunction, manifested by hyperleptinemia and hyperresistinemia, as an inducer of 
insulin resistance, contributes to the deepening of metabolic changes in pregnant and is 
associated with an increase in body fat mass and initiates excessive GWG. 

From a practical point of view, gestational complications are one of the most 
important aspects of GWG. Insufficient weight gain patients have high chances of early 
gestosis and fetal growth retardation, excessive weight gain – placental dysfunction, 
preeclampsia, gestational hypertension, gestational diabetes compared to recommended 
GWG patients. In the excessive GWG group there is higher frequency of induced delivery, 
abnormal uterine action, shoulder dystocia, maternal injuries, operative delivery compared 
to recommended GWG group. Excessive GWG increases the chances of delayed weight 
reduction 1 year after delivery, reduces the chances of exclusive breastfeeding for up to 3 
months and increases the chances of premature termination of lactation and macrosomia. 
Low GWG increases the chances of fetal growth retardation, which correlates with 
biochemical and hormonal indicators beginning from the second trimester.  

Evaluation of the effectiveness of the offered prevention program have showed 
reducing the proportion of women with insufficient GWG 1.9-fold and excessive GWG 
2.0-fold, reducing the chances of excess GWG in women of all weight categories, leading 
to reduction in the development of preeclampsia 1.8-fold, abnormal uterine action 2.2-
fold, maternal injuries 1.5-fold, operative delivery 1.9-fold, macrosomia 2.2-fold, delayed 
weight reduction 1 year after delivery 2.7-fold (p<0.05), which indicates the importance of 
its supplement to the routine antenatal care. 

Keywords: gestational weight gain, psycho-emotional state of pregnant woman, 
body fat mass, total body water, PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg, Glu298Asp 
(G894T) eNOS, adipokines, obstetric and perinatal complications, postpartum weight 
retention. 

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

БІМ – біоімпедансометрія 
БЖМТ – безжирова маса тіла 
ВКР – внутріклітинна рідина 
ГВ – грудне вигодовування 
ГЗМТ – гестаційне збільшення маси тіла 
ЖМТ – жирова маса тіла 
ЗВО – загальна вода організму 
ЗРВ – затримка редукції ваги  
ЗРП – затримка росту плода 
ЗХ – загальний холестерин  
ІМТ – індекс маси тіла 
ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності 
ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності 
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ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності 
ПКР – позаклітинна рідина 
ТГ – тригліцериди 
ФА – фізична активність 
НОМА-IR – індекс інсулінорезистентності 
eNOS – ген ендотеліальної NO синтази 
LEPR – ген лептинових рецепторів 
PPAR-γ – гамма рецептори активації проліферації пероксисом 
GWG – gestational weight gain 

 


