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АНОТАЦІЯ 

 

Остафійчук С. О. Прогнозування і профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під 

час вагітності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». – Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України; Національна медична 

академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми сучасного 

акушерства – зниженню частоти акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з патологічним гестаційним збільшенням маси тіла (ГЗМТ) шляхом 

дослідження нових аспектів патогенезу на основі встановлення взаємозв’язку 

між соціально-демографічними, медико-біологічними чинниками, 

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.  

Дизайн дослідження передбачав використання загальноклінічних, 

лабораторних, імуноферментних, молекулярно-генетичних, інструментальних, 

психологічних методик та проведення анкетування вагітних. Обстежено 219 

жінок з різним прегравідарним індексом маси тіла (ІМТ). У 100 ((45,7±3,4) %) 

вагітних діагностовано рекомендоване ГЗМТ, у 45 ((20,5±2,7) %) пацієнток 

виявлено недостатнє, у 74 ((33,8±3,2) %) – надлишкове збільшення маси тіла за 

період вагітності згідно національних та міжнародних рекомендацій.   

Визначено основні соціально-демографічні та медико-біологічні чинники 

патологічного ГЗМТ. Ризик недостатнього ГЗМТ збільшують 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 маса тіла 
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(4,92; 1,79-13,50), продовження паління під час вагітності (5,55; 1,51-20,37)) та 

надлишкового ГЗМТ (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 вихідна 

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)). 

Показано, що патологічний приріст маси тіла асоціюється з протіканням 

вагітності на фоні надмірно підвищеного психоемоційного напруження. У групі 

вагітних з недостатнім ГЗМТ встановлено в 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 

самоконтролю, а також в 3,7 рази більше осіб з неблагополучними відносинами 

в шлюбі (33,3 %) порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ. В цій когорті 

психоемоційний стан характеризується високим рівнем ситуативної 

тривожності у 57,7 % жінок (р<0,05) та збільшенням змішаного типу 

психологічного компоненту гестаційної домінанти з переважанням рис 

тривожного типу у більш ніж половини вагітних (55,5 %) (р<0,05).  

У групі вагітних з надлишковим ГЗМТ на фоні задовільної оцінки роботи 

та особистих досягнень, виявляється низький рівень спілкування та підтримки 

родини майже у третини жінок (р<0,05), що підвищує психоемоційну 

напруженість і важкість керування емоціями, проявляється зростанням в        

3,0 рази частки жінок з низьким індексом якості життя (14,9 %) (р<0,05) і 

супроводжується майже у третини осіб незадоволеністю внутрішньо сімейними 

стосунками, що в 3,0 рази більше порівняно з групою з рекомендованою 

надбавкою маси тіла (р<0,05). У цій групі психоемоційний стан 

характеризується високим рівнем як ситуативної у 54,9 % жінок, так і 

особистісної тривожності у 60,8 % (відповідно в 2,7 та в 2,4 рази більше 

порівняно з групою з рекомендованим приростом маси тіла (р<0,05)), 

збільшенням змішаного типу психологічного компоненту гестаційної 

домінанти з переважанням рис гіпогестогнозичного і тривожного типів у 59,5 % 
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(р<0,05), що є свідченням дезадаптаційних форм реагування та поведінкових 

реакцій під час вагітності. 

Встановлено асоціацію поліморфних варіантів генів PPAR-γ Pro12Ala, 

LEPR Gln233Arg та Glu298Asp (G894T) еNOS з розвитком надлишкового 

ГЗМТ. 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 в 1,3 рази у PPAR-γ Ala12-носіїв, в 1,5 рази у GG-носіїв гена 

LEPR і в 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. Вагітні з 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).  

За результатами оцінки рівня якості консультування жінок під час 

вагітності та лікарського контролю з метою попередження патологічного 

приросту маси тіла в складі рутинного антенатального догляду виділені 

недоліки, які свідчать про низький рівень інформованості як жінок, так і лікарів 

за даною проблемою.  
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Підтверджено, що здоровий високий ступінь харчової поведінки  

збільшує шанси досягнення ГЗМТ в рекомендованих межах (11,19, 5,79-21,63), 

знижує шанси надлишкового (0,09, 0,04-0,19) і недостатнього (0,09, 0,04-0,20) 

приросту маси тіла незалежно від категорії ІМТ до вагітності. Доведено, що 

помірна фізична активність, що відповідає рівню міжнародних рекомендацій, 

збільшує шанси досягнення рекомендованого ГЗМТ (2,89; 1,41-5,72), в той час 

як низька активність є недостатньою для попередження надлишкового 

приросту маси тіла (2,01; 1,07-3,92). 

Детальний аналіз динаміки складу тіла у вагітних методом спектральної 

біоімпедансометрії показав, що рекомендоване ГЗМТ 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. Дефіцит 

або відсутнє зростання маси тіла в першому триместрі, що відбувається в 

основному за рахунок відставання зростання без жирової маси тіла, асоціюється 

з недостатнім ГЗМТ (r=0,58, p<0,001). І навпаки, різкий початок надмірного 

зростання маси тіла до 12 тижнів за рахунок жирової маси тіла призводить до 

подальшого надлишкового ГЗМТ (r=0,77, p<0,001).  

Недостатній приріст маси тіла характеризується відсутністю достовірного 

приросту жирової маси тіла впродовж вагітності, зниженням накопичення 

загальної води організму в 1,7 рази, порівняно з рекомендованим ГЗМТ, при 

збереженні нормального її відсотка та відсутності дисбалансу між 

позаклітинним та внутріклітинним компонентами. При надлишковому ГЗМТ 

вже в першому триместрі жирова маса тіла та її відсоток є вищими, ніж у 

вагітних з рекомендованим набором маси тіла і така тенденція залишається до 

пологів. Встановлено, що у групі жінок з нормальним вихідним ІМТ при 

надлишковому збільшенні маси тіла вже в першому триместрі відсоток жирової 

маси тіла в 1,2 рази є вищим, ніж у вагітних з рекомендованим ГЗМТ, а його 

зростання до пологів є на 40,0 % (р<0,05). У жінок з надлишковим вихідним 

ІМТ, на фоні вже збільшеної жирової маси тіла в 1,8 рази на початку вагітності, 
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патологічна надбавка маси тіла характеризується надлишковим зростанням її 

відсотку з другого триместру до пологів на 13,9 % (р<0,05). В цій групі 

надмірне зростання об’єму загальної води організму на 32,0 % та її відсотку на 

13,1 % до кінця вагітності (р<0,05), 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 ІМТ.  

У жінок з нормальним прегравідарним ІМТ в першому триместрі 

вагітності встановлені наступні критерії прогнозування надлишкового ГЗМТ: 

приріст ваги ˃ 2,0 кг, відсоток жирової маси тіла ˃ 24,0 %, рівень позаклітинної 

рідини ˃ 12,2 л, встановлені методом спектральної біоімпедансометрії. 

Доведено, що зміни у вуглеводному і жировому обмінах під час 

вагітності визначаються рівнем ГЗМТ. Надлишкове ГЗМТ асоціюється з 

розвитком патологічної інсулінорезистентності та дисліпідемії незалежно від 

вихідної маси тіла. Особливої уваги заслуговують жінки з надлишковим ГЗМТ 

та нормальним вихідним ІМТ, у яких гальмування надходження глюкози в 

тканини, гіпертригліцеридемія і гіперліпопротеїнемія внаслідок прогресування 

інсулінорезистентності впродовж вагітності відбувається на рівні вагітних з  

надмірною вагою та ожирінням. Патологічне ГЗМТ, діагностоване в другому і 

третьому триместрах вагітності, є клінічним проявом порушення вуглеводно–

жирового обміну на більш ранніх термінах з поглибленням до кінця вагітності. 

Адипоцитарна дисфункція, яка проявляється гіперлептинемією та 

гіперрезистинемією, як індуктор інсулінорезистентності, сприяє поглибленню 

метаболічних зрушень у вагітних, асоціюється зі зростанням жирового депо та 

ініціює надлишкове ГЗМТ.  

З практичної точки зору гестаційні ускладнення є одним з найбільш 

важливих аспектів ГЗМТ. Встановлено, що недостатнє ГЗМТ асоціюється з 

підвищеним ризиком затримки росту плода (7,76; 2,32-26,02), а надлишкове  ̶  з 

прееклампсією (8,53; 3,84-18,90), плацентарною дисфункцією (6,14; 2,97-12,69), 
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гестаційним діабетом (9,24; 2,40-35,52), а також зі зростанням частоти 

пологових ускладнень  ̶  індукованих пологів в 5,6 рази, аномалії скоротливої 

діяльності матки в 4,5 рази, дистоції плечиків в 9,0 рази пологового 

травматизму в 2,9 рази та оперативного розродження в 3,0 рази порівняно з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). Виявлено, що надлишкове ГЗМТ 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 недостатнє ГЗМТ збільшує 

шанси затримки росту плода (6,86; 2,02-23,28) у тісному взаємозв’язку з 

біохімічними і гормональними показниками починаючи з другого триместру. 

У жінок з нормальним прегравідарним ІМТ в 22-24 тижні вагітності 

встановлені наступні критерії прогнозування макросомії: рівень глюкози в 

сироватці крові матері натще ˃ 4,4 ммоль/л, НОМА-IR ˃ 2,0, концентрації 

лептину ˃ 20,6 нг/м, резистину ˃ 10,2 нг/мл та затримки росту плода: глікемія  

˂ 3,6 ммоль/л, рівень лептину ˂ 18,2 нг/мл. В дослідженні порогові величини 

ГЗМТ у жінок цієї групи при яких зростають шанси затримки росту плода та 

макросомії становлять відповідно 11,5 кг та 16,2 кг.  

Запропонована профілактична програма супроводу вагітних 

продемонструвала зменшення частки вагітних з недостатнім ГЗМТ в 1,9 рази та 

надлишковим в 2,0 рази (p<0,05), зменшення шансів надлишкового приросту 

маси тіла незалежно від вихідного ІМТ (при нормальному (0,42; 0,20-0,86), 

надлишковому (0,06; 0,01-0,16), ожирінні (0,11; 0,02-0,68)), зниження частоти 

розвитку прееклампсії в 1,8 рази, аномалій пологової діяльності в 2,2 рази, 

пологового травматизму в 1,5 рази, оперативного розродження в 1,9 рази, 

макросомії в 2,2 рази, затримки редукції ваги після пологів в 2,7 рази (p<0,05). 

 

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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ABSTRACT 

 

Ostafiichuk S. O. Prediction and prevention of obstetric and perinatal 

complications in women with pathological weight gain during pregnancy. – 

Qualification scientific work as the manuscript.  

Thesis for obtain degree of doctor of medical sciences in specialty 14.01.01 – 

«Оbstetrics and gynecology». – Ivano-Frankivsk National Medical University of MН 

of Ukraine; Ivano-Frankivsk; Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 

Education of MН of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the decision of a scientific problem of modern 

obstetrics – 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 factors, psycho-emotional state, genetic predisposition, eating behavior, 

physical activity, changes in carbohydrate, lipid and adipokine metabolisms with the 

dynamics of the body composition components, and improvement of diagnostic 

algorithm, risk factors, introduction of a complex of preventive measures. 

The design of the study involved the general, clinical, laboratory, enzyme-

linked immunosorbent assays, molecular-genetic, instrumental, psychological 

methods of studies and questionnaires for pregnant women. There were studied 219 

women with different pre-pregnancy body mass index (BMI). The recommended 

GWG was diagnosed in 100 ((45.7±3.4) %), inadequate was in 45 ((20.5±2.7) %), 

and excessive was in 74 ((33.8±3.2) %) patients, according to national and 

international recommendations. 

The main socio-demographic and medico-biological risk factors of 

pathological GWG were determined. The risk of insufficient GWG is higher among 

young women up to 30 years (OR = 16.00; 95% CI: 5.70-44.95), single women (2.94; 

1.18-7.31), with low education (4.42; 1.22-15.97), nulliparous (7.56; 2.97-19.25), 

insufficient pre-pregnancy BMI (4.92; 1.79-13.50), smoking during pregnancy (5.55; 

1.51-20.37). The chances of excessive GWG increase in pregnant with higher 
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education (1.97; 1.07-3.62), unemployment (3.00; 1.57-5.73), urban residents (13.14; 

6.01-28.74), nulliparous (2.15; 1.12-4.15), overweight (5.49; 2.11-14.24) and obesity 

(2.60; 1.10-6.13), smoking cessation during pregnancy (3.45; 1.58-7.52), overweight 

(3.22; 1.65-6.41) and hypertension in parents (4.07; 1.93-8.61).  

It was found that pathological weight gain is associated in pregnancy with high 

psycho-emotional stress. Insufficient GWG women are determined a 3.5-fold higher 

frequency of patients with a low quality of life index (17.8 %) due to uncertainty in 

work and frequent professional failures, low optimism, low self-control, and 3.7-fold 

more individuals with unfavorable marital relations (33.3 %), compared to the 

recommended GWG group. In this cohort, the psycho-emotional state is 

characterized by a high level of situational anxiety in 57.7 % of women and elevation 

of the mixed types of psychological component of gestational dominance with high 

anxious type in more than half of pregnant women (55.5 %). 

In the group of excessive GWG patients against the background of satisfactory 

evaluation of work and personal achievements, there is a low level of communication 

and family support in a one third of women (p<0.05), which increases psycho-

emotional tension and difficulty managing emotions, manifested by an increase of 

3.0-fold of women with a low quality of life index (14.9 %) (p<0.05), and is 

accompanied by a one third of individuals dissatisfied with family relationships, 

which is 3.0-fold more than in the recommended weight gain group (p<0.05). In this 

group, the psycho-emotional state is characterized by a high level of both situational 

in 54.9 % of women and personal anxiety in 60.8 % (respectively 2.7- and 2.4-fold 

more than in the recommended GWG group (p<0.05)), an increase of the mixed type 

of the psychological component of gestational dominance with high hypogestognostic 

and anxiety types in 59.5 % (p<0.05), which prove the behavior dysadaptive forms 

during pregnancy and lead to complicated pregnancy. 

The association of polymorphic variants of PPAR-γ Pro12Ala, LEPR 

Gln233Arg and Glu298Asp (G894T) eNOS genes with the development of excessive 

GWG has been proved. A high risk degree of excessive GWG was found in pregnant 

women with Ala-carrier of the PPAR-γ gene (3.73; 1.21-11.48) (prevalence of 
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64.3%), GG genotype of the LEPR gene (3.29; 1.13-9.53) (prevalence 67.9 %), and 

TT polymorphism Glu298Asp (G894T) of the eNOS gene (4.52; 1.18-17.32) 

(prevalence 73.7 %), associated with carbohydrate, lipid and adipokine metabolism 

disorders in pregnant which initiate excessive body fat mass 1.3-fold in PPAR-γ 

Ala12 carriers, 1.5-fold in GG carriers of the LEPR gene and 1.5-fold in TT- carriers 

of the eNOS gene, water-sector shifts in the form of an abnormal elevation of total 

body water volume, mainly due to extracellular fluid in the presence of TT 

polymorphism of the eNOS gene compared with normal genotypes.  

It was demonstrated an association between polymorphic variants of Pro/Ala 

and Ala/Ala PPAR-γ, GG of the LEPR gene and preeclampsia (found in 46.4 % 

(2.87; 1.13-7.27) and 46.4 % (4.91; 1, 17-20.62), respectively), macrosomia (39.3 % 

(3.82; 1.39-10.50) and 42.9 % (6.75; 1.31-34.85), respectively), postpartum delayed 

weight reduction (60.7 % (3.09; 1.25-7.67) and 56.3 % (4.62; 1.23-17.34, 

respectively). Carriers of TT - Glu298Asp (G894T) gene polymorphism eNOS have a 

tendency to develop gestational hypertension (found in 36.8 %) (4.67; 1.25-17.41), 

preeclampsia (52.6 %) (3.89; 1.24-12.19), fetal growth retardation (31.6 %) (6.46; 

1.41-29.52) and postpartum delayed weight reduction (63.2 %) (4.22; 1.36-13.11).  

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 GWG and postpartum weight 

retention preventive measures. 

It is confirmed that healthy high eating behavior degree increases the chances 

of recommended GWG (11.19; 5.79-21.63), reduces the chances of excessive (0.09; 

0.04-0.19) and insufficient (0.09; 0.04-0.20) weight gain regardless of BMI before 

pregnancy. It is proved that moderate physical activity, which corresponds to the 

international level recommendations, increases the chances of recommended GWG 

(2.89; 1.41-5.72), while low does not prevent excessive GWG (2.01; 1.07-3.92). 

The body composition was calculated on the basis of bioelectrical impedance 

analysis and it was shown that the recommended GWG is characterized by an 

increase in body fat mass in the first and second trimesters with subsequent 
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stabilization, a progressive increase in total body water at 28.3 % with the normal 

percentage of extracellular water. Deficiency or no increase in body weight in the 

first trimester, which occurs mainly due to free fat mass retardation, is associated 

with insufficient GWG (r=0.58, p<0.001). Conversely, the sudden onset of excessive 

weight gain up to 12 weeks due to body fat leads to further excessive GWG (r=0.77, 

p<0.001). Pathological weight gain in the second trimester also may be as a marker of 

inadequate weight gain in late pregnancy. 

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 GWG 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 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 GWG 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 was presented the criteria in the first trimester for predicting excessive GWG 

based on bioelectrical impedance analysis in normal pre-pregnancy BMI women: weight 

gain ˃ 2.0 kg, body fat mass percentage ˃ 24.0 %, extracellular fluid level ˃ 12.2 l. 

It was proved that changes in carbohydrate and fat metabolism during 

pregnancy are determined according to 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 hyperlipoproteinemia due to the 
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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 (4.18; 1.57-11.13) and fetal growth retardation (7.76; 2.32-26.02), 

excessive GWG women – placental dysfunction (6.14; 2.97-12.69), preeclampsia 

(8.53; 3.84-18.90) and gestational hypertension (4.26; 1.76-10.33), gestational 

diabetes (9.24; 2.40-35.52) compared to recommended GWG patients. In the 

excessive GWG group there is higher frequency of induced delivery 4.6-fold, 

abnormal uterine action 4.5-fold, shoulder dystocia 9.0-fold, maternal injuries 2.9-

fold, operative delivery 2.8-fold compared to recommended GWG group. 

  Excessive GWG increases the chances of delayed weight reduction 1 year 

after delivery (10.99; 5.20-23.24), reduces the chances of exclusive breastfeeding for 

up to 3 months (0.50; 0.27-0.92) and increases the chances of premature termination 

of lactation (2.20; 1.07-4.51) and macrosomia (7.00; 2.96-16.57). Low GWG 

increases the chances of fetal growth retardation (6.86; 2.02-23.28), which correlates 

with biochemical and hormonal indicators from the second trimester of pregnancy.  

In women with normal pre-pregnancy BMI at 22-24 weeks of gestation criteria 

for predicting macrosomia are: fasting serum glucose ˃ 4.4 mmol/l, HOMA-IR ˃ 2.0, 

leptin ˃ 20.6 ng/m, resistin ˃ 10.2 ng/ml, for fetal growth retardation: glycemia         

˂ 3.6 mmol/l, leptin ˂ 18.2 ng/ml. In the study, the values of GWG in women of this 

group with increasing chances of fetal growth retardation and macrosomia were   

11.5 kg and 16.2 kg, respectively. 

Evaluation of the effectiveness of the offered prevention program have showed 

the reduction of the proportion of women with insufficient GWG 1.9-fold and with 
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the excessive GWG 2.0-fold, optimization of GWG at (3.4±1.3) kg, reducing the 

chances of excess GWG in women of all weight categories (with normal BMI (0.42; 

0.20-0.86), with excessive BMI (0.06; 0.01-0.16 ), obesity (0.11; 0.02-0.68)), 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, body fat mass, total body 

water, PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg, Glu298Asp (G894T) eNOS, 

adipokines, obstetric and perinatal complications, postpartum weight retention. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. 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 [11, 15, 24, 164]. 

Адекватність метаболічної перебудови є необхідною умовою 

фізіологічного перебігу вагітності, повноцінного росту та розвитку плода [30, 

126, 400]. Патологічне гестаційне збільшення маси тіла 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 [78, 129].  

В науковій літературі проблема «метаболічні порушення і вагітність» в 

основному розглядалася в контексті вагітність і ожиріння або цукровий/ 

гестаційний діабет [22, 83, 108, 117]. 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 [136, 187]. Важливим 

аспектом є асоційовані проблеми – як найближчі, так і віддалені. При 

недостатньому збільшенні ваги зростає ризик недоношеності та народження 

дитини з низькою масою тіла [10, 23, 172], а при надмірному збільшується 

частота прееклампсії, аномалій скоротливої діяльності матки, оперативного 

розродження, макросомії [35, 74, 144]. Надлишкова надбавка маси тіла веде до 

надмірного накопичення жирової тканини, сповільненню її післяпологової 

редукції з високим ризиком розвитку метаболічних та кардіоваскулярних 

ускладнень в подальшому [86, 192, 212].  
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Тому, поглиблене з’ясування чинників та розкриття нових патогенетичних 

аспектів формування недостатнього і надлишкового гестаційного збільшення 

маси тіла, їх ризиків для матері та плоду, і на основі цих даних оптимізація 

діагностичного алгоритму, конкретизація факторів прогнозування та розробка 

комплексної превентивної програми корекції 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.  

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології імені              

І. Д. Ланового і є фрагментом науково-дослідної теми Івано-Франківського 

національного медичного університету «Клініко-патогенетичні шляхи 

зниження частоти порушень репродуктивного 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 прогнозування 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 
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ендотеліальної дисфункції, та ризику 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 патологічним 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 

оптимізації ваги після пологів. 

Об'єкт дослідження – метаболічні порушення у вагітних жінок з 

патологічним гестаційним збільшенням маси тіла. 

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, вуглеводно-ліпідний обміни, водний баланс, алгоритм 

профілактичних заходів. 
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Методи дослідження: загально клінічні, лабораторні, імуноферментні, 

інструментальні, молекулярно-генетичні, психологічні, анкетування, стандартні 

методи варіаційної статистики. 

 Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше: 

проведено комплексне обстеження вагітних жінок з патологічним 

гестаційним збільшенням маси тіла із врахуванням різного прегравідарного 

індексу маси тіла 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 

генотипів і підвищеним ризиком виникнення акушерських та перинатальних 

ускладнень. Обгрунтовано, що надлишкове гестаційне збільшення маси тіла 

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 гестаційного збільшення маси тіла 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 
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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 

гестаційного збільшення маси тіла, 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 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 гестаційного збільшення маси тіла, 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, який дозволив 

встановити пограничні значення показників жирової маси тіла, загальної води 
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організму і водних секторів під час вагітності 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 перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», КНП «Івано-

Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної 

ради», КНП «Ужгородський міський 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 матеріалах 

дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі кафедр 

акушерства 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,  

сформульовано мету та завдання роботи, об’єм і методи, проведено аналіз 

літературних джерел та патентно-інформаційний пошук за темою дисертації. 

Дисертантом самостійно здійснений підбір груп пацієнток, проведено їх 
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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. Програму групового та 

індивідуального психологічного супроводу вагітних виконано разом із 

практичним психологом к. мед. н. Якимчук Н. В., за що дисертант висловлює 

щиру подяку. 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-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

розвитку клінічної та профілактичної медицини і громадського здоров'я» (Київ 

2019), Міжнародних науково-практичних конференціях «Інноваційні технології 

в акушерстві та гінекології: від науки до практики» («Буковель», 2019),  
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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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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА ПІД ЧАС 

ВАГІТНОСТІ  

 

 

1.1. Зміни в організмі, що забезпечують приріст маси тіла під час 

вагітності та сучасні підходи до нормативів гестаційного збільшення маси 

тіла 

 

Основними задачами сучасного акушерства є не тільки зниження 

материнської та перинатальної смертності, але й 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. В наш час серед населення земної кулі 

реєструється висока частота надлишкової маси тіла та ожиріння. За даними 

ВОЗ кожна четверта вагітна жінка має підвищений індекс маси тіла (ІМТ) [155, 

160, 165]. Аналіз літератури демонструє збільшений інтерес науковців до 

вивчення ролі патологічних змін вуглеводно-жирового обміну в розвитку 

порушень менструальної функції, гіперпластичних процесів репродуктивної 

сфери, непліддя, ускладненого перебігу вагітності та післяпологового періоду 

[24, 94]. Ріст частоти екстрагенітальної патології у вагітних суттєво впливає на 

показники здоров'я потомства та погіршує демографічну ситуацію [16, 212]. 

Вагітність асоціюється з численними метаболічними, біохімічними, 

гематологічними та імунологічними змінами в організмі жінки для адаптації до 

нових умов життєдіяльності і адекватного забезпечення росту та розвитку 

плода. Збільшення маси тіла під час вагітності – дуже важливий показник її 

благополуччя або неблагополуччя. Вважається, що ГЗМТ відбувається за 

рахунок трьох компонентів: продуктів запліднення (плід, плацента і амніотична 

рідина), материнських тканин (матка, молочні залози, кров) і жирового депо 

матері [49, 126, 220].  
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За даними Інституту медицини (США) [208], збільшення маси тіла при 

фізіологічній вагітності відбувається нерівномірно. Так її інтенсивність зростає 

до кінця першого триместру, досягає максимуму до 20 тижнів, з подальшим 

різким сповільненням темпів приросту ваги. В першому триместрі гестаційна 

надбавка не перевищує 0,5-2 кг (близько 170 г на тиждень), в другому – 

максимальний рівень (440 г на тиждень), а в третьому – темпи знижуються до 

400 на тиждень. У жінок з нормальним прегравідарним ІМТ щотижневе 

збільшення ваги з 13-14 тижнів в середньому складає 300-350 г, з 23-26 тижнів 

– 450 г, з 29-30 тижнів – 370 г. Вихідний дефіцит ваги сприяє швидкому набору 

маси тіла вже в першій половині вагітності – 650 г на тиждень, в 20-36 тижнів – 

350-400 г, а в останні строки – близько 450 г. Для вагітних з ожирінням 

характерно відсутність змін або навіть втрата ваги в першому триместрі і 

повільний приріст на початку другого – 200 г на тиждень, максимальне 

збільшення ваги в 21-28 тижнів (450 г на тиждень) та повільна надбавка маси 

тіла в третьому триместрі – 300-350 г на тиждень [105, 314].  

Відомо, що енергетичний баланс, який жінка підтримує під час вагітності, 

визначається рівнем накопичення жирової маси тіла (ЖМТ) в першій її 

половині і адекватністю ліполізу в другій [72, 359]. При рекомендованому 

ГЗМТ кількість ЖМТ при нормальному вихідному ІМТ збільшується на 3,8 кг, 

при недостатньому – на 6,0 кг, надлишковій вазі – на 2,8 кг, при ожирінні – 

жирова маса зменшується на 0,6 кг. При недостатньому збільшенні маси тіла 

динаміка аналогічна, проте менш виражена: 0,6 кг, 1,3 кг, 0,3 кг і мінус 5,2 кг, 

відповідно в групах з різною прегравідарною вагою. Надлишкове ГЗМТ 

характеризується більшим, ніж в нормі, накопиченням ЖМТ: 6,0 кг, 6,9 кг, 4,2 

кг та 3,1 кг відповідно. Таким чином, нормовагові жінки демонструють 

стабільний рівень метаболізму, що дозволяє їм компенсувати накопичення 

жирової маси при коливаннях маси тіла [353, 357]. 

Необхідно відмітити, що важливим показником адекватності ліпідного 

обміну є розподіл жиру в організмі, яке, як показують деякі дослідження, 

відбувається аналогічно прегравідарномум [384]. Переважно до 76 % від 
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загальної ЖМТ збільшується підшкірне депо за рахунок відкладання на животі 

– 46 %, верхній частині тулуба – 32 %, на стегнах – 16 %, на плечах – 4 %, на 

передпліччях та гомілках по 1 %. Після пологів мобілізація жиру відбувається в 

основному зі стегон, а жирова тканина в ділянці живота, навпаки зростає, що, 

як припускають Ashley-Martin J., et al. [109], Berggren E., et al. [120], при 

наявності затримки редукції ваги, може слугувати фактором розвитку 

абдомінального ожиріння, метаболічного синдрому та його ускладнень. 

Метаболічне забезпечення надбавки маси тіла відбувається під впливом 

гормонів плаценти, які регулюють зміни у вуглеводно-жировому, білковому, 

водному обмінах від ранніх термінів вагітності, з метою адаптації 

материнського організму до нових умов життєдіяльності і адекватного 

забезпечення росту і розвитку плода [187, 396]. 

Безперервність процесу енергозабезпечення плода підтримується за 

рахунок взаємопов’язаних змін у вуглеводному та жировому обмінах під 

впливом гормонів плаценти [227, 271]. Вже з ранніх термінів вагітності 

зростання рівнів стероїдних гормонів в сироватці крові спричиняє гіперплазію 

β-клітин підшлункової залози, що веде до підвищення секреції інсуліну для 

покращення засвоєння глюкози тканинами. В другому триместрі 

продовжується наростання інсуліну та індексу інсулінорезистентності, які 

відповідають за гіпертригліцеридемію під час вагітності. 

Інсулінорезистентність (стійкість до спроможності інсуліну захоплювати та 

утилізувати глюкозу) проявляється зниженою здатністю тканин-мішеней – 

печінки, жирової тканини, скелетних м'язів, міокарду – реагувати на нормальні 

концентрації інсуліну. Тривалий час наявна інсулінорезистентність 

компенсується надмірною продукцією інсуліну β-клітинами підшлункової 

залози, що підтримує вуглеводний обмін в нормі. Гормони плаценти – 

естрогени, прогестерон, плацентарний лактоген, людський плацентарний 

гормон росту – із здебільше контрінсулярною дією посилюють нечутливість 

тканин до інсуліну на фоні стимуляції його вироблення [271]. Згодом при 

підвищенні ступеня інсулінорезистентності β-клітини не справляються зі 
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збільшеним навантаженням глюкозою, що призводить до поступового 

виснаження інсуліносекреторної здатності підшлункової залози і маніфестації 

гестаційного діабету [17, 344].  

В процесі прогресування вагітності утилізація глюкози і анаболічні 

ефекти інсуліну знижуються поступово. Для повноцінного забезпечення 

енергією материнського організму відбувається використання жирів, активація 

глюконеогенезу з підвищеною продукцією глюкози печінкою, зменшення 

утилізації глюкози міоцитами, що також сприяє розвитку гіперглікемії та 

компенсаторної гіперінсулінемії. Таким чином, за умови неускладненого 

перебігу вагітності розвиток інсулінорезистентності служить фізіологічною 

адаптацією матері для адекватного забезпечення постачання вуглеводів та 

протеїнів для швидко зростаючого плода [240, 380].  

Слід відмітити, що фізіологічні пристосувальні механізми під час 

вагітності в деякій мірі сприяють компенсації прегравідарних метаболічних 

порушень. Так, при вихідній інсулінорезистентності у жінок з ожирінням вже є 

достатній жировий запас і у додатковому депонуванні жиру немає необхідності. 

У зв’язку з цим метаболізм у них відбувається в протилежному напрямку – в 

першій половині вагітності зазвичай підвищується чутливість до інсуліну, що 

веде до втрати маси жирової тканини [296, 312]. Segovia S., et al. [331] 

діагностували двух-і трьохкратне зростання кількості макрофагів в плаценті у 

пацієнток з ожирінням. З огляду на ожиріння як системну запальну реакцію, 

вони припустили, що прозапальні цитокіни призводять до зменшення 

прегравідарної інсулінорезистентності і, тим самим, зменшують накопичення 

жирової тканини, одночасно сприяючи посиленню росту плаценти і плода. 

Останнє дослідження Most J., et al. (2019) [263] показало, що підтримання 

маси тіла або зниження ваги у вагітних із ожирінням досягається за рахунок 

зменшення ЖМТ. Так, у жінок з ожирінням третього ступеню ГЗМТ складало 

3,5 кг, що було наслідком втрати жиру на 4,1 кг та збільшення на 7,6 кг 

безжирової маси тіла (БЖМТ). Враховуючи, що рівень БЖМТ є досить 

постійним показником у жінок, автори довели, що досягнення рекомендованого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Most%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29748651
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рівня набору маси тіла при вихідному ожирінні призводять до втрати жиру від 

5 до 8 кг під час вагітності.  

Під впливом естрогенів, прогестерону, плацентарного лактогену, 

людського хоріонічного соматотропіну відбувається посилений синтез жирів в 

печінці, гіпертрофія жирових клітин, зниження ліполізу, що в сукупності 

проявляється збільшенням жирового депо вже в першій половині вагітності [72, 

271, 319]. Максимальне зростання концентрації ліпопротеїнів високої щільності 

(ЛПВЩ) в другому триместрі направлено на зниження інсулінової 

резистентності. Загальний холестерин (ЗХ) використовується плацентою для 

синтезу стероїдних гормонів, а жирні кислоти – для формування їх мембран. 

Накопичення ліпідів відбувається в плаценті, наднирниках, молочних залозах. 

Інтенсивне збільшення жирових запасів в материнському організмі 

відбувається до 30-го тижня, далі цей процес суттєво сповільнюється [185, 333].  

Рівень ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) збільшується в 

другій половині вагітності завдяки зниженню активності ендотеліальної 

ліпопротеїнліпази – ферменту, який розщеплює тригліцериди (ТГ) у складі 

ЛПДНЩ в жировій тканині та печінці і є головною транспортною формою ТГ. 

Вони не проходять крізь плаценту і активно використовуються для 

метаболічних потреб матері, зберігаючи глюкозу для плода. Посилений ліполіз 

в третьому триместрі вагітності призводить до збільшення жирних кислот в 

сироватці крові та проникнення їх через плаценту для формування жирових 

відкладень у плода і забезпечення енергією [83, 227, 330]. 

В останні 10 тижнів прогресивно збільшуються жирові відкладення в 

організмі плода. Так, споживання енергії різко зростає і екзогенне надходження 

з харчовими продуктами в звичайному режимі вже не може адекватно покрити 

зростаючі енерговитрати. Безперервність процесу енергозабезпечення починає 

підтримуватися за рахунок розпаду накопичених жирів під впливом 

плацентарного лактогену. Посилена утилізація жирних кислот в печінці і 

гіперінсулінемія призводять до збільшення синтезу ТГ, ЗХ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ. 
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Жирні кислоти, ЗХ, фосфоліпіди і інші ліпіди використовуються на 

формування тканин плода [84, 185, 399]. 

Після пологів у жінок з рекомендованим ГЗМТ вміст ЖМТ відповідає 

прегравідарному рівню. Однак надлишковий гестаційний приріст маси тіла 

веде до надмірного накопичення жирової тканини, сповільненню її редукції з 

можливим розвитком ожиріння і метаболічного синдрому [216].  

У літературі у достатньому об’ємі представлені зміни вуглеводно-

жирового обміну при фізіологічній гестації [304, 333, 381, 399] та вагітності на 

фоні метаболічних розладів – ожирінні [22, 83, 372], цукровому діабеті [385]. 

Проте динаміка показників метаболізму у вагітних із врахуванням ГЗМТ до 

кінця не висвітлена.  

Жирова тканина як ендокринний орган синтезує біологічно активні 

речовини, адипокіни (лептин, резистин, адипонектин, інгібітор активатора 

плазміногену-1, фактор некрозу пухлин-α, інтерлейкін-6), які приймають 

безпосередню участь в процесах регуляції метаболізму глюкози, чутливості 

тканин до інсуліну, системного запалення. В літературі активно вивчається роль 

адипокінів в генезі фізіологічного швидкого гестаційного приросту маси тіла та 

метаболічних розладів при акушерських ускладненнях [91, 169, 197, 238].  

Лептин – гормон, який синтезується в основному адипоцитами, передає 

інформацію щодо маси тіла в гіпоталамус, знижує апетит та відчуття голоду і 

споживання їжі. Даний гормон контролює масу жирової тканини шляхом 

стимуляції обміну ліпідів (підвищує швидкість ліполізу, зменшує вміст ТГ в 

жировій тканині, печінці, скелетних м'язах та підшлунковій залозі, посилює 

термогенез) і є індикатором запасу енергії в організмі [124, 195, 199, 322]. Під 

час вагітності лептин додатково продукується плацентою. Його концентрація 

зростає в плазмі крові матері з ранніх термінів і досягає піку в третьому 

триместрі. При нормальній вагітності рівень плацентарного лептину поступово 

зростає впродовж гестації і приймає важливу участь в імплантації, продукції 

хоріонічного гонадотропіну, ангіогенезі судин плаценти, рості плаценти [253]. 

Після пологів рівень лептину в крові різко падає, що свідчить, що гестаційна 
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гіперлептинемія є наслідком надмірної продукції гормону плацентою в більшій 

мірі, ніж жировою тканиною [108, 169, 173, 225].  

Відомим є факт гіперлептинемії у жінок з надлишковою вагою та 

ожирінням, в основі якої лежить резистентність до його регулюючої дії. Під час 

вагітності у таких пацієнток вона розвивається внаслідок синцитіотрофобласт 

зниженої регуляції лептинових рецепторів на фоні підвищеного рівня лептину в 

крові [107, 239, 248]. Також у літературі існують докази синергічного ефекту 

інсуліну і лептину. Як показали Vernini J., et al. [372], висока лептинемія натще 

спостерігається у пацієнток з максимально вираженою інсулінорезистентністю 

внаслідок зниження кількості рецепторів до лептину в гіпоталамусі.       

Martinsa M., et al. [250] відмітили позитивний кореляційний зв'язок між 

високими рівнями лептину та ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ та зворотній зв'язок з 

ЛПВЩ, що доказує роль лептинорезистентності як складової метаболічного 

синдрому. Дисбаланс між гіперметаболізмом у вагітних з надмірною вагою і 

гальмуванням надходження глюкози в тканини, гіперліпопротеїнемія, як 

результат прогресування інсулінорезистентності, є причиною енергетичної 

недостатності та зниження адаптаційних можливостей організму матері.  

Резистин - це пептидний гормон з молекулярною масою 12,5 кДа. У 

мишей синтез резистину обмежений адипоцитами. Однак у людини адипоцити 

абдомінальної жирової тканини, острівці підшлункової залози, мононуклеарні 

клітини та плацента додатково синтезують цей білок [210]. Даний гормон 

знижує чутливість тканин до інсуліну, погіршує споживання глюкози 

адипоцитами і, таким чином, підвищує концентрацію глюкози в плазмі [112]. У 

невагітних жінок рівень резистину вищий у осіб з ожирінням [203, 285].     

Costa M. [153] доведено, що під час вагітності плацента є додатковим джерелом 

резистину, який синтезується переважно в клітинах трофобласту. Автором 

наголошується важлива його роль в процесах периімплантаційного періоду – 

інвазії і проліферації трофобласту, ангіогенезі з метою нормальної плацентації 

та прогресування вагітності. 
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Існує однозначна думка, що концентрація резистину в плазмі вагітних 

жінок перевищує його рівень при відсутності вагітності [210, 260]. Проте, дані 

про динаміку гормону впродовж вагітності є суперечливі. Так, Haugen F., et al. 

[197], Nien J., et al. [275] постулюють достовірне підвищення рівня резистину в 

плазмі крові між 11 і 14 тижнями вагітності порівняно з невагітними жінками, 

позитивний зв'язок між зростанням гормону та збільшенням терміну вагітності 

та вірогідне перевищення адипокіну в кінці вагітності порівняно з першим 

триместром. Інші дані отримали Chen D., et al. [145], демонструючи відсутність 

статистично значущої різниці концентрації резистину між невагітними жінками 

та під час вагітності в першому та другому триместрах. В той же час автори 

вказують, що перед пологами рівень резистину достовірно перевищував даний 

показник на початку та в середині гестаційного періоду.  

У літературних джерелах у достатньому об’ємі представлені зміни 

концентрації представлених адипокінів при фізіологічній вагітності та на фоні 

ожиріння, діабету, прееклампсії [117, 169, 203, 260, 297]. Однак, відсутність 

даних про зв’язок цих змін із ГЗМТ, спонукала нас до подальшого їх вивчення. 

До компонентів, що визначають найбільший вклад в ГЗМТ, окрім фето-

материнських структур, материнської жирової тканини та молочних залоз, 

відноситься також загальна вода організму (ЗВО) [122, 161]. ЗВО в нормі 

складає у невагітних жінок від 45 до 60 % маси тіла, причому 2/3 її 

розташовується у внутріклітинному секторі і 1/3 в позаклітинному (5 % – в 

судинах і 15 % в інтерстиції) [191]. Відносний вклад води в ГЗМТ складає від 

50 % до 70 %. Під час фізіологічної вагітності відбувається розростання 

периферичної судинної сітки. Як наслідок, зростають об’єм циркулюючої крові 

та серцевий викид для заповнення збільшеного судинного об’єму. Також 

зменшується загальний периферичний опір судин за рахунок вазодилатації і 

внаслідок наявності низькоопірного шунта (плаценти), з наступним добре 

відомим загальним ефектом зниження артеріального тиску. Затримка рідини, з 

відповідним збільшенням ЗВО, відіграє важливе значення у зростанні об'єму 

плазми при прогресуванні вагітності. Цей механізм відіграє позитивну роль у 
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плацентарно-плодовому кровоплині і знижує ризик «стресу зсуву напруги», 

уникаючи розвитку ендотеліального пошкодження [33, 77, 342].  

Результати як більш ранніх, так і останніх досліджень демонструють, що 

істотне збільшення об’ємів ЗВО і позаклітинної рідини (ПКР) відбуваються 

впродовж останніх двох триместрів вагітності. Внутріклітинна рідина (ВКР) 

також змінюється і досягає максимального значення в кінці третього триместру 

[191]. Зміни ЗВО більшість науковців пояснюють затримкою води в молочних 

залозах, малому тазі та плазмі крові для забезпечення нормального перебігу 

пологів та післяпологового періоду. Вагітність також супроводжується 

збільшенням об’єму ПКР за рахунок зростання об’ємів амніотичної рідини, 

плазми крові у матері, інтерстиційних набряків [33, 264]. 

Важливо визначити, оцінити і зрозуміти стан водних секторів організму 

на різних термінах вагітності для отримання достовірної інформації про 

материнську адаптацію та/або дезадаптацію до вагітності. Однак особливого 

значення набуває визначення гідро-іонного балансу для ранньої додаткової 

об’єктивної діагностики розвитку патологічної вагітності, в першу чергу 

гіпертензивних розладів, які часто стають причиною розвитку тяжких станів не 

тільки у матері, але й у плода, а в деяких випадках можуть слугувати причиною 

материнської та перинатальної смертності [115, 185, 191].  

У літературі наводяться різні методики визначення компонентів складу 

тіла. Існують двох-, трьох- та чотирьохкомпонентні моделі поділу складових 

частин тіла, які в різних співвідношеннях базуються на вмісті ЖМТ, БЖМТ, 

води, мінералів і білків [128, 264]. Інститут медицини в США [208] визнав всі ці 

моделі як «задовільні» для визначення складу тіла під час вагітності, 

продовольча та сільськогосподарська організація, ВООЗ та Університет ООН 

[177] також випустили аналогічну спільну заяву щодо "прийнятності" цих 

моделей. На сьогоднішній день дослідники визнають, що всі дозволені методи 

вимірювання не можуть диференціювати материнські і плодові складові та 

розцінюють їх як один материнсько-плодовий комплекс. Також неможливо 

отримати точну оцінку маси тіла до вагітності та на її початку і тим самим 
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визначити точне ГЗМТ і динаміку складу тіла. Отже, важливим є зважування 

жінки та вимірювання складу тіла в безпосередній близькості від зачаття [386]. 

Антропометрія товщини шкірного покриву та окружності середини плеча 

дозволяє оцінити зміни м'язової маси і ЖМТ із застосуванням складних 

математичних розрахунків [72]. Щільність тіла оцінюють з використанням 

гідроденситометрії, проте цей метод не в змозі оцінити щільність тіла вагітних 

незалежно від плоду та оточуючих тканин [128]. Візуальні методи, включаючи 

комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію та тривимірне 

фотонне сканування, можуть бути використані для оцінки складу тіла, однак 

магнітно-резонансна томографія та тривимірне фотонне сканування все ще 

знаходяться на етапах дослідження для застосування у вагітних, а комп'ютерна 

томографія протипоказана через радіаційне опромінення і не використовується 

під час вагітності [106].  

Найбільш розповсюджені методи вимірювання об’ємів рідинних секторів 

організму засновані на принципах розведення різних (в тому числі 

радіоактивних) індикаторів, які мають властивість накопичуватись в тих чи 

інших рідинних просторах. З цією метою використовують натрію тіосульфат, 

маннітол, метиленовий синій, Na
24

-бромід, NaCl
36 

та інші. Однак, всі ці 

методики мають суттєві недоліки, які обмежують їх застосування в клінічній 

практиці. Основними з них є їх інвазивність, тобто необхідність довенного 

введення індикаторів, тривалий час визначення, недостатня точність і роздільна 

здатність отриманих результатів, викликають радіаційне навантаження, не 

підходять для скринінгових обстежень, виключають можливість моніторування 

стану рідинних просторів, дуже трудомісткі і вимагають вартісної апаратури. 

Таким чином, ці методики виявляються мало придатними в акушерстві [13]. 

         Неінвазивна технологія, така як спектральна біоімпедансометрія (БІМ) або 

біоімпедансний аналіз (БІА), основи якого розробив Thomasset A. (1962), є 

контактна методика, заснована на електричній провідності біологічних тканин, 

дає можливість безпечно вимірювати активний і реактивний опір тіла людини 

та/або його сегментів. Субстратом активного опору є біологічні рідини (поза- та 
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внутріклітинні), які володіють іонним механізмом провідності. Значення 

активного опору, різні за частотою, є основою для оцінки ЗВО, ЖМТ 

безжирової м'язевої маси, скелетно-мязевої маси та ПКР. З другого боку 

реактивний опір створюють клітинні мембрани. За величиною їх реактивної 

складової додатково розраховують значення основного обміну та активної 

клітинної маси [41, 323, 384].  

У численних закордонних публікаціях доведені безпечність застосування 

біоімпедансометрії у вагітних та точність і надійність проведення БІА складу 

тіла порівняно з еталонними методиками [191, 241, 268]. Практичне 

застосування БІМ для оцінки компонентів складу тіла під час вагітності 

відображене в роботах Kent E., et al. [215] при дослідженні зв’язку між об’ємом 

ЗВО і вагою новонароджених, Gyselaers W., et al.  [191] та Staelens A., et al. 

[347] при гіпертензивних розладах, прееклампсії та затримці росту плода (ЗРП), 

а Strain G., et al. [349] при ожирінні. Проте, в літературі ми не знайшли даних 

про аналіз змін водного балансу організму у жінок з патологічним гестаційним 

приростом маси тіла. Відсутній вітчизняний досвід застосування даного методу 

визначення водного балансу в організмі у жінок із фізіологічним та 

патологічним перебігом вагітності, а також немає пограничних рівнів ЗВО і 

водних секторів під час вагітності при фізіологічному її перебігу. 

Найбільш повне керівництво по ГЗМТ було розроблено та опубліковане 

Інститутом медицини в США в 2009 році [208], переглянуто та ухвалено 

Американським коледжем акушерів і гінекологів в 2013 році, затверджено  в 

Сполученому Королівстві Великобританії і Австралії [105]. В Україні 

нормативним документом, який регламентує рівень ГЗМТ є наказ МОЗ України 

№ 417 [40]. Проте, за даними вітчизняних та закордонних джерел, на 

сьогоднішній день рекомендацій по збільшенню маси притримуються близько 

половини жінок, в той час як інші мають патологічні відхилення в ту чи іншу 

сторону. Слід зазначити, що надмірне ГЗМТ відмічається в 2-3 рази частіше, 

ніж недостатнє, і реєструється в 40-59 % жінок [105, 208]. За даними 

міжнародних когортних досліджень, більшу масу тіла від рекомендованої 



41 

 

набирають від 20 до 40 % жінок з дефіцитом маси тіла до вагітності, 35-40 % – з 

нормальною вагою та більше 40 % – з вихідною надмірною масою/ожирінням 

[31, 69, 257]. 

Сумні результати виявляються у жінок з надлишковою масою тіла – до  60 

% з них мають надмірний приріст маси тіла. Науковці доводять, що вагітність на 

фоні патологічного ГЗМТ являється фактором ризику прогресування ожиріння, 

що в основному пов’язано з недостатньою інформованістю жінок та 

неадекватним лікарським контролем. В більшості випадках ці пацієнтки 

набирають вагу згідно рекомендацій для жінок з нормальною вихідною масою 

тіла, що не відповідає сучасним стандартам [328, 334].  

 

1.2. Чинники ризику патологічного гестаційного збільшення маси тіла, 

існуючі на сьогодні клінічні настанови та принципи пренатального 

консультування щодо профілактики надлишкової надбавки маси тіла при 

вагітності 

 

Згідно сучасних протоколів, невід'ємною складовою антенатального 

догляду повинно бути консультування вагітних щодо особливостей харчування 

та фізичної активності (ФА) для попередження патологічної надбавки маси тіла 

[208, 105]. Однак, важливим є те, як ці настанови впливають на проведення 

лікарями консультування пацієнток про гестаційний приріст маси тіла, і як 

пацієнтки  відносяться до даних розмов.  

У сучасній літературі все більше даних свідчать про те, що якість 

консультування щодо ГЗМТ потребує вдосконалення, як жінки, так і медичні 

працівники повідомляють про суперечливі погляди на цю проблему [168, 276]. 

Опубліковані результати опитування вагітних жінок, лікарів загальної 

практики, акушерів-гінекологів та медичних сестер на базі Мічіганського 

університету [141] показали, що майже третина лікарів не надавали 

рекомендацій для збільшення маси тіла під час пренатальної допомоги, а також 

не інформували про поведінку харчування та фізичні навантаження під час 
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вагітності, четверта частина персоналу радили рівні збільшення маси тіла, поза 

межі міжнародних рекомендацій. Медичні працівники ініціювали дискусію про 

приріст маси тіла лише після того, як маса тіла пацієнток перевищувала 

рекомендовані показники. 

Опитування акушерок і лікарів в Швеції [148] показало, що медики були 

стурбовані психологічним аспектом впливу розмов на дану тематику і що,  

порівняно з конкуруючими питаннями, такими, як куріння, токсикоманія і 

домашнє насильство, маса тіла не є пріоритетом в допологовому догляді, що 

навело авторів на думку, що медичним працівникам може бракувати знань або 

вмінь проводити такий тип консультування.  

Результати канадського дослідження [262] із опитуванням 1189 лікарів та 

медичних сестер постулюють, що зазвичай інформацію про ГЗМТ надавали на 

початку вагітності, але не обговорювали повторно, якщо не було проблем. 

Тільки 21 % медиків регулярно надавали жінкам індивідуальну консультацію з 

приводу приросту маси тіла, 16 % обговорювали ризики невідповідних рівнів 

ГЗМТ для матері та дитини. Більше уваги звичайно приділяли фізичним 

навантаженням (46 %) та менше харчуванню (28 %). Висновки останнього 

канадського дослідження, опубліковані в 2020 році [270], підтверджують, що 

рівень консультування щодо ГЗМТ однаково низький серед сімейних лікарів, 

акушер-гінекологів та акушерок, що негативно впливає на наслідки вагітності. 

Настрій вагітної та її інформованість відіграють важливу роль у 

збільшенні маси тіла. За даними проспективного когортного дослідження [364], 

більш ніж 50 % жінок з вихідним дефіцитом маси тіла визначали для себе 

цільові рівні надбавки маси тіла значно менше рекомендованих. Серед жінок з 

надмірною масою до вагітності до 20 % свідомо намагались набирати масу тіла 

більше нормативної. У той час вагітні з нормальною прегравідарною вагою 

планували перевищити рекомендації лише в 4,3 % випадків. 

За результатами сучасного мета-аналізу [392], що охоплювало 32 

дослідження із залученням 5869 вагітних жінок з надлишковою вагою та 

ожирінням, встановлено, що пацієнтки, яким наполегливо проводили 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-2791-8#auth-1
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консультування з приводу харчування та ФА протягом вагітності, були більш 

мотивовані у зміні поведінки та стилю життя, що вело до оптимального 

збільшення маси тіла під час вагітності та редукції ваги після пологів порівняно 

з тими, у яких обговорення даної тематики не було пріоритетним. 

В 2019 році опубліковані висновки поведеного дослідження в Північній 

Кароліні із залученням 400 вагітних жінок з надлишковою вагою та ожирінням 

показують позитивний вплив на досягнення рекомендованих рівнів ГЗМТ 

тільки при регулярному контролі за харчовою поведінкою та рівнем ФА під час 

вагітності та впродовж 1 року після пологів [131]. Аналогічні висновки 

постулюють автори дослідження, завершеного в 2020 році в США [334].  

Отже, на сьогоднішній день залишається актуальним подальше вивчення 

та подолання бар'єрів на шляху заохочення жінок до ФА під час вагітності з 

метою профілактики надмірного ГЗМТ. За оглядом літературних джерел ми 

прийшли до висновку, що профілактика патологічного гестаційного приросту 

маси тіла найбільш активно проводиться серед жінок з надмірною вагою та 

ожирінням і мало приділяється увага пацієнткам з нормальним та недостатнім 

ІМТ [131, 392]. Вважаємо, що наявна обмежена інформація про ефективність 

пренатального консультування, особливо у жінок  з неадекватним ГЗМТ. Мало 

відомостей про те,  яка інформація є важливою та запам'ятовується і чи повинна 

бути однаковою для всіх вагітних. Lindberg S., et al. [233], Vinturache A., et al. 

[375] також припускають, що при однаковому консультуванні всіх вагітних з 

приводу здорового способу життя, чи не припускаються пропущені можливості 

щодо націлення консультацій жінкам з групи ризику патологічного ГЗМТ.    

Чинники, які визначають гестаційний приріст маси тіла включають ряд 

медичних, біологічних і соціальних факторів. Розуміння взаємозв'язку між 

ними та індивідуальний підхід дозволяє встановити групи ризику за 

патологічною надбавкою маси тіла та профілактувати акушерські та 

перинатальні ускладнення, пов’язані з нею. Проте в літературі є розбіжності у 

характеристиці жінок, які потенційно можуть мати ГЗМТ у межах, що виходять 

за рекомендовані. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31039753
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В 1990 році висновки комітету Інституту медицини (IOM) [208] 

постулюють, що прегравідарний ІМТ є первинним детермінантом гестаційного 

приросту маси тіла і є визначним у розробці рекомендацій щодо допустимих 

меж ГЗМТ. Ouédraogo C., et al. [284] продемонстрували, що жінки з 

недостатнім ІМТ набирають більше кілограм під час вагітності порівняно з 

нормоваговими особами за рахунок високих темпів у першому триместрі. 

Пацієнтки з прегравідарною надлишковою вагою чи ожирінням в більшості 

незначно втрачають у вазі на початку вагітності, проте швидше набирають в 

третьому триместрі, коли є найбільший темп росту плода. Рівень надбавки маси 

тіла у жінок цієї категорія є нижчим порівняно з вагітними з нормальним ІМТ, 

проте він достовірно перевищує рекомендовані межі [101]. Chuang C., et al. 

[149] підсумували, що швидкість надбавки маси тіла у першій половині 

вагітності, коли найбільше накопичуються жирові запаси, є нижчою у жінок з 

високою кількістю жирового депо на момент запліднення. 

Аналіз проведеного дослідження в 2017 році в Азербайджані із 

залученням 717 жінок з одноплідною вагітністю [217] показав негативний 

кореляційний зв'язок між прегравідарним ІМТ та ГЗМТ. Автори також 

рапортують, що серед жінок з однаковою вагою до вагітності гестаційна 

надбавка маси тіла позитивно корелює із зростом. Достовірне підтвердження 

вищих рівнів приросту маси тіла у вагітних з вищим зростом прослідковано і в 

інших сучасних роботах [136, 137, 303]. У той же час, Покусаева B., і співав. 

[71], Josey M., et al. [212] підтверджують прямий зв'язок між ГЗМТ і ІМТ у 

вагітних, проте заперечують зв'язок зі зростом. Такі неоднозначні результати 

можуть бути пов’язані з особливостями антропометричних показників у жінок 

різних рас, тому, на нашу думку, дане питання вимагає подальшого вивчення. 

Одним з медико-біологічних факторів, який впливає на обмінні процеси в 

організмі, є вік. Однак свідчення про асоціацію між віком матері та ГЗМТ дещо 

різняться. Kheirouri S., et al. [217] вказують на зростання ризику надлишкового 

ГЗМТ у більш молодих жінок, а недостатнього - у вагітних після 30 років. 

Wong V. & Russell H. [387] також демонструють негативний зв'язок між віком 

https://www.tandfonline.com/author/Kheirouri%2C+Sorayya
https://www.tandfonline.com/author/Kheirouri%2C+Sorayya
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та приростом маси тіла. Вік на початку вагітності, за твердженням Power M., et 

al. [303], є достовірним фактором ризику для осіб з низькою масою тіла: молоді 

жінки та підлітки мають більший ризик недостатнього ГЗМТ, що пов’язано із 

несформованим метаболізмом та їх низькою мотивацією.  

Деякі дослідники навпаки відносять старший вік вагітних до факторів 

ризику надлишкового приросту маси тіла, що може бути пов’язано з сучасною 

тенденцією до більш пізньої реалізації репродуктивної функції, зростанням 

надлишкової ваги та ожиріння у жінок після 35 років, негативним впливом 

вікових метаболічних змін на перебіг вагітності, особливо, як 

продемонстровано у роботі Barnes R., et al. [114], зниження чутливості 

периферичних тканин та їх рецепторів до інсуліну. Проте, вік матері не мав 

достовірного впливу на збільшення маси тіла у 458 обстежених вагітних жінок 

в іранському дослідженні [393].  

Більшість науковців показують, що першонароджуючі набирають 

більший відсоток маси тіла, ніж особи з повторними пологами [217, 303, 356]. 

Проте є свідчення про вищі показники ГЗМТ при повторних вагітностях за 

рахунок перевищення у них прегравідарної маси тіла у зв'язку з недостатньою 

редукцією ваги після попередніх пологів [129, 160]. За висновками Defu Ma et 

al. [162] повторна вагітність менш ніж через 1 рік після перших пологів 

достовірно збільшує шанси надлишкового гестаційного приросту маси тіла.    

Дослідження впливу соціально-економічних факторів на ГЗМТ 

показують, що жінки з меншими доходами набирають більше рекомендованої 

маси тіла порівняно з жінками з більшими доходами [233, 309]. Високий 

освітній рівень та професійна діяльність, пов’язана з розумовою працею, 

асоціюється з високою частотою надлишкового ГЗМТ порівняно з жінками з 

низьким рівнем освіти [97]. Однак дослідження Cohen A., et al. [151] 

підтверджують надмірну надбавку маси тіла у осіб з вищою освітою тільки 

серед жінок з нормальним ІМТ до вагітності. У той час, як при надлишковій 

вазі та ожирінні саме низький рівень освіти чи її відсутність сприяли високим 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561414001186#!
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показникам гестаційного приросту маси тіла. Augustin H., et al. [110] вказують 

на асоціацію між низьким рівнем освіти та недостатнім ГЗМТ.       

Як ми бачимо, представлені результати досліджень неоднозначні і 

вказують на те, що ризик неадекватного набору маси тіла у різних груп 

населення може визначатися різними культурними та соціально-економічними 

чинниками.  

Огляд літератури показує, що вагомим фактором, який визначає рівень 

ГЗМТ, є паління. Жінки, які кинули палити після зачаття, зазвичай набирають 

набагато більше у вазі, ніж особи, які ніколи не палили [206, 299, 313]. 

Дослідження, проведені на широкій популяції, свідчать, що найбільшу вагу 

набирають важкі курці (≥25 сигарет на день) та ті, хто страждав ожирінням 

перед тим, як кинути палити [116, 371]. Всупереч тому, що відмова від паління 

є суттєвою зміною способу життя, що сприяє здоров'ю, це також може 

призвести до негативних метаболічних наслідків. Bush T., et al. [134] стверд-

жують, що збільшення маси тіла, пов’язане з відмовою від паління, головним 

чином є наслідком зниження основного метаболізму в стані спокою. Крім того, 

нікотин пригнічує апетит. Позбавлення себе призводить до збільшення апетиту 

та емоційного прийому їжі, неправильного сприйняття калорій та більшої тяги 

до солодощів, що може призвести до надмірного споживання калорій [356].  

Особи, які продовжують палити під час вагітності, мають підвищений 

ризик недостатнього набору маси тіла, порівняно з жінками, які ніколи не 

палили [299]. Безумовно припинення паління має значні переваги для матері та 

потомства, однак занепокоєння щодо надлишкового приросту маси тіла є 

однією з перешкод для відмови від куріння. Варто зазначити, що деякі 

дослідження не підтверджували різниці ГЗМТ у осіб які палять під час 

вагітності та без даної патологічної звички [206].  

Вагітність є надзвичайно сильним психоемоційним фактором в житті 

жінки, який впливає як на виникнення емоційного забарвлення, так і на 

психосоматичну організацію [1, 2, 3, 229]. Проте, якщо фізіологічні процеси в 

організмі жінок під час вагітності вивчаються достатньо інтенсивно, то 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suliga%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30509248
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психічна сфера, особливо в контексті акушерських та перинатальних 

ускладнень, потребує поглиблених досліджень.  

Серед соціально-демографічних та психосоціальних чинників, що в свою 

чергу визначають психологічний стан вагітних жінок, на сьогоднішній день 

розглядають професійну незайнятість і професії технічного напрямку, низький 

рівень освіти, сімейний стан (одинокі жінки), незадовільні житлові умови 

(проживання з родичами або у найманій оселі), незадоволеність матеріальним 

становищем, вживання алкоголю та паління під час вагітності, небажана 

вагітність, розгляд вагітності як можливості отримати фінансову допомогу 

держави, незадовільні стосунки з чоловіком [8].  

На думку Філіппової Г. [90] особливо стресовою є перша вагітність. Вона 

є критичною точкою в розвитку жіночної ідентичності, перехід до якої сприяє 

внутрішній і зовнішній інтегрованості та набуттю нового соціального статусу. 

Авторка стверджує, що у вагітних, які очікують на другі пологи, усі показники 

як невротизації, так і тривожності в середньому помірні та нижчі, ніж у 

першонароджуючих.  

Формування гестаційної домінанти забезпечує адекватну поведінку на 

фоні складної перебудови компенсаторних механізмів материнського 

організму. Усвідомлення вагітності і майбутнього материнства, емоційні 

реакції та стреси, пов’язані з перебудовою організму, оточуючим середовищем, 

відносинами в сім'ї інтенсивно позначаються на змінах гормональних та 

біохімічних процесів [6]. 

Аналіз літератури за даною проблемою встановив, що дослідниками 

виділено більш ніж 700 психологічних факторів, які впливають на процес 

вагітності і пологів, готовність до материнства, психологічний розвиток 

потомства [36, 93, 318]. До них відносяться індивідуально-психологічні 

особливості жінок, особистісна та соціальна дезадаптація, підвищена 

тривожність, обумовлена вагітністю та майбутніми пологами [95]. За наявності  

складних стосунків у сім'ї, конфліктів, наявності відчуття нерозуміння та 

відсутності підтримки з боку членів сім'ї, психоемоційне напруження може 
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переходити в психоемоційний синдром, який порушує гомеостаз та викликає 

патологічні процеси в організмі вагітної жінки [79, 89]. 

Зміни у психологічному стані жінок під час вагітності розглядають як 

прояв адаптації організму та особистості до нового стану, який має декілька 

рівнів [82]. На біологічному рівні відбувається стрибкоподібне зростання 

тонусу вегетативної нервової системи з критичними періодами для 

материнського організму. При наявності позитивного емоційного фону, з 

позиції нейродинамічних процесів, має місце активний стан коркових процесів 

в останньому триместрі вагітності, що сприяє збільшенню порогу больової 

чутливості. А під впливом негативних емоцій визначається перенапруження 

центральної нервової системи, послабнення функціональної активності кори, 

що веде до зниження порогу чутливості до болю [80, 126].  

На психологічному рівні однотипність змін обумовлена терміном 

гестаційного періоду. Початок вагітності характеризується неузгодженим 

ставленням до майбутнього материнства, водночас інфантильність та 

дорослість, викликаючи тривогу, впливають на настрій жінки. Другий триместр 

вважається відносно стабільним. Основна риса третього триместру – посилене 

хвилювання за дитину стає найголовнішою серед інтересів та занять 

майбутньої матері. Перед пологами зростає тривога, яка може виявитися у 

гіперактивності вагітної, а частота психологічних розладів за даними Chang S., 

et al. [141] сягає до 70 %.  

Народження дитини є вагомим чинником, який розглядається як 

додатковий стресовий фактор ситуації адаптації. Формуванню стресу в 

післяпологовому періоді сприяють занепокоєність і негативні емоції, що 

виникають у зв'язку з необхідністю жінки вирішувати ряд питань, пов'язаних з 

її новим положенням [80, 176]. Емоційний стрес тісно пов'язаний з виразністю 

страху перед здоровʼям дитини, з рівнем тривожності, зі ставленням жінки до 

лактації, з упевненістю у підтримці близьких, що позначається на рівні 

психосоціальної адаптації породіллі до обов’язків материнства [5, 9, 166].  
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Сучасні дослідження Thomas М., et al. [366] підкреслюють зміни 

поведінки, зокрема харчової, у подоланні стресу і доводять вирішальну роль 

даної взаємодії у ґенезі надлишкової маси тіла при вагітності. Материнський 

стрес може впливати на ГЗМТ двома основними шляхами: зміною 

психонейроендокринної фізіології у матері та зміною поведінки – дієти та 

фізичних навантажень. Подолання психоемоційного напруження виявляється 

як у кількісному збільшенні споживання їжі, так і вживанні висококалорійних 

продуктів, так званого «емоційного прийому їжі» з посиленням вісцерального 

відкладання жиру [138, 397].  

Виходячи із загально психологічного уявлення щодо природи 

психоемоційної напруженості, вважається доцільним застосування методик, 

здатних вирішити проблему як діагностики основних емоційних станів, так і 

джерел їх виникнення. Психодіагностичні методики дозволяють проводити 

сучасне та ефективне оцінювання порушень психоемоційного стану, наявності 

емоційного напруження різного ступеня з метою підвищення адаптаційних 

властивостей організму в критичних для нього ситуаціях [80]. У нашому 

випадку основною задачею проведення психодіагностичних досліджень є 

своєчасне виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості 

жінок, які перешкоджають формуванню адекватної материнської поведінки, і є 

ризиком гестаційних ускладнень.  

У сучасній медицині, за визначенням ВООЗ, вважається, що якість життя 

є характеристикою фізичного, психологічного, емоційного і соціального 

функціонування, що має в основі суб'єктивне сприйняття. У медицині якість 

життя пов'язана передусім зі станом здоров'я, тому застосовується поняття 

«якість життя, пов'язана зі здоров'ям» (в англомовній літературі «health related 

quality of life») [339]. До загальних опитувальників, які найчастіше 

застосовуються для оцінки якості життя, належать SF-36 та SF-12 [329], 

PROMIS Global Short Form [339], опитувальник для оцінки рівня задоволеності 

якістю життя [73]. Опитувальник для оцінки рівня задоволеності якістю життя 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire), запропонований для 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavin%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31640626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavin%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31640626
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діагностики і співставлення задоволеності та якості життя в галузі здоров'я, 

емоційній сфері, активності у вільний час і соціальній сфері (Endikott et al., 

1993). На відміну від інших методик, наприклад SF-36 чи SF-12, він 

вибудований в єдиному напрямку оцінки задоволеності різними сферами 

життя, а не реального рівня функціонування в цих сферах [73]. 

Систематичний огляд літератури в базах PUBMED, EMBASE і BDSP, 

представлений Lagadec N., et al. (2018) [226], показав, що вагітні, особливо в 

третьому триместрі, мали значно нижчий показник якості життя, ніж невагітні 

жінки того ж віку. Фізично якість життя значно знижується протягом 

триместрів. На психологічному рівні кілька досліджень повідомляли про 

підвищення якості життя щодо психічного здоров’я під час вагітності [141], а в 

інших спостерігається психологічна нестабільність [368].  

З якістю життя вагітних жінок пов’язано багато факторів. Більшість 

науковців стверджують, що саме соціальна підтримка (житло, фінансові 

ресурси або нематеріальна допомога, наприклад, психологічна підтримка 

партнерів, родичів та друзів) в перинатальний період є платформою, з якої мати 

може розвивати свою материнську роль і виховувати дитину. Соціальна 

підтримка допомагає молодим матерям домогтися особистої компетентності, 

краще подолати поведінку, зменшити почуття тривоги та депресії, підвищити 

самооцінку та почуття стабільності [8, 226]. 

Менша якість життя приписувалася також фізичним факторам 

(ускладненням під час вагітності, медикаментозній індукції пологів, 

прегравідарному ожирінню, фізичним симптомам, таким як нудота та блювота, 

утрудненному сну) та психологічній складовій (тривожності, стресу під час 

вагітності та депресивним симптомам) [138, 368]. 

У клініко-психологічних дослідженнях вагітних жінок показано зниження 

якості життя і задоволеності при патологічному перебігу вагітності, зокрема 

при цукровому діабеті [166], переношеній вагітності [7], великому 

інтергенетичному інтервалі [87], вагітності на фоні додаткових репродуктивних 

технологій [374], у тому числі і депресивних розладів, навіть коли 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lagadec%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30470200
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симптоматика мінімальна. Проте, у доступній нам літературі, ми не знайшли 

оцінки рівня задоволеності якістю життя жінок з патологічним ГЗМТ. 

Провідним фактором профілактики порушень психоемоційного стану у 

вагітних жінок є підтримка з боку родини, головна ціль якої є зміцнення віри в 

себе, свої сили [21]. Почуття самотності, емоційного знесилення, факти 

непорозуміння та відсутності психологічної підтримки з боку чоловіка 

посилюють тривожність жінки втрати упевненості в партнері, страх 

залишитися самотньою при несприятливому перебігу вагітності [89]. 

Важливими умовами для задоволеності подружніми стосунками є 

сприйняття особистості партнера, відчуття радості від спільного життя, 

узгодженість цінностей подружжя. Сучасні дослідження постулюють, що  

якість внутрішньо сімейних стосунків у родині, яка очікує дитину, також тісно 

пов’язана зі стосунками із батьками [75, 76]. 

Серед представлених в літературі тестів психодіагностики внутрішньо 

сімейних стосунків є опитувальник задоволеності шлюбом, розроблений 

Століним В. В., Романовою Т. Л., Бутенко Г. П., тест подружніх відносин, тест 

«Характер взаємодій партнерів в конфліктних ситуаціях», розроблений 

Альошиною Ю. Є., Гозманом Л. Я., методика «Ролеві очікування і 

непорозуміння в шлюбі» Волкової А. Н. [3, 89]. Однак, на сьогоднішній день у 

медичній науковій літературі не приділяється достатня увага і не враховуються 

особливості розвитку подружніх відносин під час очікування та народження 

дитини, які можуть бути етіологічними чинниками виникнення акушерських 

ускладнень. Логічно, що надання медико-психологічної підтримки жінці та 

чоловікові на даному етапі їхнього життя обумовлено можливістю впливати на 

фізичний і психічний стан відразу двох поколінь. Отже, вивчення впливу 

задоволеності шлюбом на зміни психоемоційного стану у вигляді тривоги і 

страху, та структури особистісної сфери жінки при патологічному перебігу 

вагітності є актуальним.  

Сформована під час вагітності гестаційна домінанта викликає не тільки 

фізіологічну перебудову в організмі матері, але і впливає на її емоційний стан. 
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В результаті вагітні стають більш вразливими, чутливими до стресових 

чинників, у них легше розвиваються невротичні реакції. Особливу проблему 

становлять ситуації, коли сама вагітність стає психотравмуючим фактором [79, 

176]. Гестаційна домінанта включає фізіологічний та психологічний 

компоненти, які відповідно проявляються біологічними або психічними 

змінами. Вона забезпечує синергізм усіх реакцій організму на створення 

оптимальних умов для розвитку плода. Стиль переживання вагітності за 

Філіпповою Г. (2018) є однією з важливих характеристик психологічного 

компоненту гестаційної домінанти (ПКГД) [34]. За сприятливої динаміки 

акушерської ситуації стиль переживання вагітності наближається до 

адекватного [82]. Основною причиною ускладнень вагітності розглядають саме 

порушення послідовної зміни домінанти зачаття на домінанту вагітності, 

внаслідок чого ПКГД формується слідом за фізіологічним [95].  

Відношення жінки до себе вагітної, до сформованої системи «мати-дитя» 

та до ставлення до неї оточуючих проявляє себе в типі ПКГД. На сучасному 

етапі низка психологічних тестів дозволяє дослідити нервово-психічний статус 

вагітної, відношення до вагітності, майбутніх пологів і післяпологового 

періоду, але найбільшого поширення набув тест відношення вагітної  

Добрякова I. В. Він дозволяє не тільки встановити тип за переважанням 

обраних тверджень, але й провести якісний аналіз та виявити ті відношення, які 

потребують корекції. Вважається, що отримані результати слід враховувати при 

проведенні психологічної допологової підготовки з можливістю 

цілеспрямованої корекції відхилень [3].  

Варіантами ПКГД є оптимальний, гіпогестогнозичний, ейфорійний, 

тривожний та депресивний типи. Як правило, досить рідко фіксують «чисті» 

типи ПКГД, частіше виявляють їхнє поєднання з переважанням того чи іншого 

типу. Типи ПКГД можуть змінюватися впродовж вагітності у залежності від 

терміну гестації, соматичного стану особи, внутрішньо сімейних стосунків, 

відносин, що складаються з лікарем, тощо [88].  
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За результатами тестування вагітну слід віднести до однієї з трьох груп, 

які потребують різної тактики проведення допологової підготовки [3]. Перша 

група містить практично здорових жінок у стані психологічного комфорту з 

оптимальним типом ПКГТ. Оптимальний варіант є найбільш сприятливим для 

становлення фізіологічного компонента домінанти вагітності та домінанти 

пологів, неускладненого перебігу післяпологового періоду, розвитку 

немовляти. Саме оптимальний тип ПКГД сприяє виношуванню здорового 

плода, згодом народженню здорової дитини. Крім того, оптимальний тип 

налаштовує жінку на прийняття дитини незалежно від її стану здоров'я, що 

важливо для формування системи «мати-дитя» та позитивного психологічного 

клімату у сім'ї [92].  

Друга група вважається групою ризику. До неї відносяться вагітні з 

ейфоричним, гіпогестогнозичним та інколи тривожним типами ПКГТ. У таких 

пацієнток відмічається підвищена вірогідність розвитку нервово-психічних 

відхилень, соматичних захворювань або загострення хронічних розладів.  

Третя група складається з жінок з переважанням гіпогестогнозичного і 

тривожного типів, а також всіх осіб із депресивним варіантом ПКГТ. Багато 

вагітних цієї групи виявляють нервово-психічні розлади різного ступеня 

тяжкості і нерідко вимагають індивідуального спостереження і лікування у 

психотерапевта або психіатра [3, 6].  

Актуальним є оцінювати ПКГД з метою прогнозування акушерських 

ускладнень. За даними Коренєвої Ю. [34] оптимальний тип характерний для 

менш ніж половини жінок (45,5 %), ейфорійний тип відзначається досить 

виразно в 6,8 %, що свідчить про недостатнє усвідомлення своєї нової ролі – 

матері майбутньої новонародженої дитини, тривожний тип діагностується у 

кожної четвертої особи, гіпогестогнозичний – у 9,1 %, депресивний – у 4,5 % і у 

9,1 % – змішані типи, що дає підставу стверджувати загалом адекватне 

ставлення до вагітності та ситуації материнства лише в частини жінок. 

Аналіз структури типів ПКГД, представлений Якимчук Н. [95], показав 

високий відсоток несприятливих типів – 41,9 %, а також їх асоціацію з 
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гестаційними ускладненнями, що мають тісний зв’язок із порушенням 

плацентації та матково-плацентарного кровообігу (прееклампсія та дистрес 

плода). Діагностика тривожного типу збільшує ризик та прогресування 

плацентарної дисфункції в 7 разів. 

У жінок пізнього репродуктивного віку, за даними Бацилєвої О. та Пузь І. 

[6], переживання оптимального варіанта ПКГД діагностується лише у 13,9 % 

вагітних, майже у половині випадків тривожного, гіпогнозичного – у 16,3 %, 

ейфорійного – у 11,6 %, депресивного – у 4,6 % та змішаного варіанта – у 6,9 %.  

При визначенні особливостей психоемоційного статусу вагітних з 

прееклампсією Жук С. та Щуревська О. [25] виявили певну закономірність: при 

наростанні ступеня гестозу у жінок визначається переважання тривожного і 

депресивного типів ПКГД і відсутність оптимального і ейфорійного типів. 

Також 60,0 % вагiтних з прееклампсією і навіть 10,0 % з фізіологічним 

перебігом вагітності мали підтипи, які вимагали консультації та роботи 

психологів. Автори висловили припущення, що у випадку прееклампсії 

несформованість домінанти вагітності може бути пов’язана саме з часовим 

фактором, оскільки маніфестація даного ускладнення розвивається значно 

раніше періоду доношеної гестації. 

Таким чином, тест відношення вагітної дозволяє виділити групу 

підвищеного ризику психологічної гестаційної дезадаптації та розвитку 

акушерської патології на ранніх етапах вагітності, зв’язати їх з особливостями 

внутрішньо сімейних відносин та орієнтувати акушер-гінекологів та психологів 

на надання відповідної допомоги.  

У доступній літературі не знайдено даних про вивчення типів ПКГД, 

притаманних жінкам з патологічним ГЗМТ, що на нашу думку є перспективним 

науковим пошуком. 

Дослідження тривожності як властивості особистості є важливо, оскільки 

ця властивість багато в чому обумовлює поведінку суб’єкта. Певний рівень 

тривожності є природною і обов’язковою особливістю активної діяльності 

особистості. У кожної людини існує свій оптимальний корисний рівень 
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тривожності. Оцінка людиною свого стану в цьому відношенні є показником 

самоконтролю і самовиховання [32].  

Науковці постулюють, що рівень тривожності корелює з рівнем 

захворюваності [26]. Дослідження тривожності за методикою Спілбергера–

Ханіна дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і як особистісну 

властивість (рівень особистісної тривожності), і як стан (рівень ситуативної 

тривожності).  

Помірний рівень особистісної і реактивної тривожності більшістю 

науковцями розглядається як нормальний (адаптивний) під час фізіологічної 

вагітності. Як правило, такі пацієнтки мають довірливі відносини з медичним 

персоналом та чітко виконують рекомендації [32, 34, 81, 89]. 

Як високий, так і низький рівні тривожності збільшують шанси  

ускладненого перебігу гестаційного періоду. Високий рівень як особистісної, 

так і реактивної тривожності визначали у вагітних із загрозою передчасних 

пологів [26], прееклампсією [25], вікових першовагітних та з великим 

інтервалом між пологами [6], у вагітних при вродженій патології плода [1]. 

У нещодавньому дослідженні Якимчук Н. (2019) [96] у більш ніж 

половини жінок з патологічним перебігом попередньої вагітності діагностовано 

високі, у 3,0 рази більші, рівні особистісної та реактивної тривожності, ніж у 

вагітних з неускладненими вагітностями і пологами в анамнезі. Авторка 

прийшла до висновку, що вже на прегравідарному етапі у даної категорії 

пацієнток поступово формується патологічний психологічний стан з 

домінуванням соматичних фіксацій та вираженою емоційною лабільністю. 

Висока особистісна тривожність у вагітних з прееклампсією корелює з 

наявністю невротичного конфлікту, емоційними розладами і 

психосоматичними захворюваннями, що може бути зумовлено високою 

частотою екстрагенітальної патології у даних жінок [29].  

У своєму дослідженні Жук С. та Щуревська О. [25] підтверджують 

асоціацію підвищеної тривожності зі зростанням рівня стресових гормонів, 

зокрема кортизолу, та збільшенням ризику розвитку прееклампсії. Автори 
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стверджують, що високий ступіть тривожності, відсутність сформованої 

домінанти вагітності або наявність її патологічних підтипів при прееклампсії є 

одночасно як відображенням дезадаптації всього організму, так і неготовності 

самої жінки до трансформації своїх стереотипів поведінки відповідно до потреб 

нового стану – вагітності і майбутніх пологів і в подальшому реалізується у 

метаболічному програмуванні дорослої патології у плода.  

Камінський В., і співавт. [29] показали високий відсоток особистої 

тривожності у вагітних із різними формами вегетативної дисфункції, які є 

фактором ризику розвитку гестаційних ускладнень, таких як невиношування 

вагітності, гіпертензивних розладів, раннього гестозу, плацентарної дисфункції. 

Наявність низького рівня тривожності продемонстровано Балою О., і 

співавт. [4] у жінок із завмерлою на ранніх термінах вагітністю, Сюсюкою В. 

[79] при загрозі переривання вагітності. Автори повідомляють, що ці жінки або 

досить легко та стійко сприймали переривання даної вагітності, або не 

усвідомлювали всієї тяжкості та наслідків даного ускладнення, пізно реагували 

на клінічні симптоми, що надалі реалізувалося формальним ставленням до 

лікування.  

На сьогоднішній день, на нашу думку, залишається актуальним вивчення 

психоемоційного стану вагітних в аспекті розвитку акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з метою підбору програми психологічного 

супроводу вагітності. 

Літературний огляд продемонстрував недостатнє вивчення взаємозв'язку 

між психоемоційним станом вагітних жінок та акушерськими ускладненнями. 

Тому перспективним вважаємо прослідкувати асоціацію між психологічним 

статусом вагітних та патологічним ГЗМТ. Слід думати, що такий взаємозв’язок 

дозволить розширити підходи, в тому числі психологічні, до більш ефективної 

профілактики ускладнень перебігу вагітності та пологів у жінок високого 

ступеня акушерського та перинатального ризику.  
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1.3. Генетичні передумови метаболічних розладів у жінок з 

патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності  

 

Проблема генетичної детермінованості ризику метаболічних розладів під 

час вагітності останнім часом привертає все більше уваги науковців. Одне з 

повідних місць серед цих досліджень займає визначення поліморфізму генів 

[118, 135]. Гени, які беруть участь в регуляції енергетичного гомеостазу 

потенційно сприяють розвитку надлишкової ваги та ожиріння. Більшість 

виявлених варіантів знаходяться у межах або близькі до генів, які 

експресуються в гіпоталамусі, регіоні, що контролює харчову поведінку та 

регулює енергетичний баланс, а також гени, які синтезуються в основному в 

жировій тканині. До них відносяться ген асоційований жировою масою та 

ожирінням (FTO - fat mass and obesity-associated gene), меланокортин 4 

рецептор (MC4R – melanocortin 4 receptor gene), ген SH2B адаптер білка 1 

(SH2B1 - SH2B adaptor protein 1 gene), регулятор росту нейрона 1 (NEGR1 -  

neuronal growth regulator 1 gene), трансмембранний білок 18 (TMEM18 - 

transmemprane protein 18), рецептори активації проліферації пероксисом (PPARs 

– peroxisome proliferator-activated receptors), ген лептину (LEP - leptin gene), ген 

лептинових рецепторів (LEPR -  leptin receptor gene), та інші, які відповідають 

за відчуття ситості та харчову поведінку, забезпечують регуляторні шляхи 

надбавки маси тіла шляхом розвитку та метаболізму адипоцитів, метаболізм 

вуглеводів та ліпідів [103, 196, 246, 249].  

Науковцями було припущено, що гени, пов'язані з ожирінням в загальній 

когорті населення, можуть мати вплив на рівень ГЗМТ, адже вагітність 

характеризується швидким приростом маси тіла за відносно короткий проміжок 

часу і часто асоціюється з розвитком ожиріння у матері після пологів та 

потомства [216, 259]. У літературі представлені поодинокі дослідження 

вивчення впливу генів ризику ожиріння, таких як FTO, MC4R, TMEM18, 

PPARs, LEP та LEPR на гестаційний приріст маси тіла [142, 249]. Однак, на 

думку авторів, взаємозв'язок окремих генів на ГЗМТ залишається 
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невизначеним. Chavan N., et al. [142] пояснюють цє тим, що ймовірно вплив 

одного гена на збільшення в вазі мінімальний. Garaulet M., et al. [182] доводять, 

що активність генів можна змінити під дією факторів навколишнього 

середовища, таких як раціон харчування та фізична ФА під час вагітності.  

Ключовими регуляторами обміну ліпідів виступають рецептори активації 

проліферації пероксисом (PPARs) [231]. Сімейство PPARs є група ядерних 

рецепторних білків, яка представлена трьома ізотипами: -α, -β і -γ. Вони 

синтезуються в основному в жировій тканині, активуються жирними кислотами 

та їх похідними і слугують так званими ліпідними індикаторами організму, 

активація яких пов’язана з вуглеводно-жировим обміном. PPAR розглядаються 

як транскрипційні фактори – білки, які регулюють експресію цілого ряду інших 

генів, відповідальних за обмін вуглеводів та ліпідів, термогенез, хронічний 

запальний процес, чутливість до інсуліну [152].   

Гамма рецептори активації проліферації пероксисом (PPAR-γ) відіграють 

провідну роль у регуляції проліферації і диференціації адипоцитів, виступаючи 

основним фактором розвитку їх гіперплазії і гіпертрофії, важливу анаболічну 

роль у сприянні зберігання жиру та термогенезі [345, 351]. Вони контролюють 

не тільки експресію основних ферментів ліпідного обміну (ліпопротеїнліпази, 

зв’язуючих і транспортних білків жирних кислот, гормоночутливої ліпази), а 

також і секреторних білків, таких як лептин і фактор некрозу пухлин-α, таким 

чином впливаючи на чутливість рецепторів до інсуліну та лептину. Найвищі 

рівні PPAR-γ виявлені в жировій тканині і товстій кишці, проміжний рівень – в 

нирках, печінці тонкий кишці і ледь визначається в м'язах. Відомо, що під час 

вагітності в плаценті також експресуються всі три ізотипа [254].  

Мутація, виявлена на В екзоні NH2 – терміналу PPAR-γ гену, заміщення 

проліну аланіном в положенні 12 амінокислотної послідовності ізоформи 

PPAR-γ2 (rs1801282), викликає зниження його транскрипційної активності in 

vitro – пригнічення здатності PPAR-γ Pro12Ala зв’язуватися з промоторами 

генів-мішеней, які він активує, зниження адипогенного потенціалу та 

підвищення чутливості до інсуліну у людини in vivo [352]. PPAR-γ2 переважно 
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експресується в адипоцитах, а вільні жирні кислоти, що виділяються з ТГ 

жирової тканини шляхом ліполізу, є ключовими медіаторами периферичної 

резистентності до інсуліну. Дослідники припускають, що відмінності в 

периферичній чутливості до інсуліну у носіїв PPAR-γ2 Pro12Ala поліморфізму 

може бути вторинним щодо зміненої регуляції ліполізу [152, 181, 352]. 

Під час вагітності активація PPAR-γ стимулює поглинання глюкози та 

окислення жирних кислот у матері, тоді як плацента зменшує засвоєння 

інсуліну, щоб поліпшити енергозабезпечення та зріст плоду. У дослідженнях на 

вагітних мишах повідомляється про зв'язок між зниженням експресії PPAR-γ, 

активацією ліполізу та дисфункцією підшкірної жирової тканини. 

Використовуючи модель пізньої вагітності на мишах з генетичною абляцією 

PPARγ2, авторами виявлено, що делеція PPARγ2 посилює 

інсулінорезистентність у поєднанні зі зниженням рівня адипонектину в 

сироватці крові, збільшенням маси тіла та посиленого накопичення ліпідів у 

печінці. Одночасно нестача PPARγ2 спровокувала зміни в розподілі жирової 

маси з переважанням депонування підшкірної та у печінці [376]. 

Існує багато досліджень, спрямованих на виявлення асоціації між 

Pro12Ala поліморфізмом гену PPAR-γ і надлишковою вагою, діабетом 2 типу і 

ожирінням. Проте результати на сьогодні є суперечливі. Декілька мета-аналізів 

вказують на прямий зв'язок даного генного варіанту з ІМТ і відсотком жирової 

маси в різних популяціях. Так,  Yao Y., et al. [391],  Sözen M., et al. [346] довели 

прямий зв'язок між Pro12Ala поліморфізмом і ІМТ у особин з ожирінням.   

Becer E., et al. [118] в турецькому дослідженні отримали дані, що PPAR-γ ген 

Pro12Ala не має взаємозв’язку з ожирінням, однак виявляє суттєвий вплив на 

ліпідний та адипокіновий рівні. Не підтвердили асоціацію вказаного 

поліморфізму з ІМТ Buzzetti R., et al. [135] в італійському дослідженні. В 

українському дослідженні група вчених на чолі з Вільчинським Г. [12] довели, 

що жінки – носії генотипу Ala алелю мають вищі показники атерогенних 

ліпідів, ніж гомозиготні Pro пацієнтки. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%26%23x000f6%3Bzen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31149297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%26%23x000f6%3Bzen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31149297
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В літературі активно обговорюється роль поліморфізму гена PPAR-γ у 

жінок під час вагітності в контексті енергетично баланс-асоційованого стану, 

що супроводжується змінами складу тіла та метаболічним стресом. Результати 

робіт, проведених у вагітних, також різняться. Alison M., et al. [102], Chavan N., 

et al. [142] довели асоціацію Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ з підвищеним 

ГЗМТ у вагітних з прегравідарним ожирінням. Kolapo M., et al. [219] 

констатують позитивний зв’язок збільшення маси тіла під час вагітності у Ala 

носіїв на тлі високоенергетичної дієти. Дубоссарська З. і Дука Ю. [22] показали 

достовірну кореляцію між Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ і збільшенням 

концентрації глікозильованого гемоглобіну у вагітних з надлишковою масою 

тіла. Отже, можна припустити, що такі різнобічні висновки пов’язані з 

залученням особин різного віку, расової належності, стилю життя, наявністю 

таких супутніх захворювань як ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічна 

хвороба, з чим погоджуються і інші науковці [118, 182, 190, 367]. 

На сьогоднішній день ми не знайшли у літературі даних про вивчення 

впливу Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ на збільшення маси тіла під час 

вагітності у жінок без ожиріння та цукрового діабету. Тому у даній роботі ми 

спланували встановити взаємозвʼязок ролі даного генного поліморфізму із 

ГЗМТ в групі жінок репродуктивного віку з нормальним прегравідарним ІМТ, 

одноплідною вагітністю, однієї популяції і раси, та без тяжких 

екстрагенітальних захворювань. 

З іншої сторони, на сьогодні показана потенційно важлива роль системи 

PPARs в утворенні та функціонуванні плаценти [126, 153]. З розвитком 

вагітності, зростає поверхня розгалуженої плацентарної хоріонічної ворсинки, 

яка знаходиться в безпосередньому контакті з материнською кров'ю, що 

забезпечує харчування, газообмін і обмін речовинами для компенсування 

зростаючих потреб плода. Диференціація трофобласту є чітко регульованим 

процесом і при порушенні механізмів регуляції розвивається плацентарна 

дисфункція (ПД) та розлади пов’язані з нею. Деякі зрушення можуть 
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зберігатися і після пологів, негативно впливати на віддалений стан матері, 

викликаючи серцево-судинні, аутоімунні хвороби, метаболічний синдром [398]. 

PPARs діють як фактори транскрипції регулюють експресію генів, 

залучених в процесах диференціації і проліферації клітин. За даними 

експериментальних досліджень відомо, що з трьох ізотопів, які експресуються в 

плаценті, PPAR-γ виявляється в основному на клітинах трофобласту і відіграє 

ключову роль в його диференціюванні і інвазії [209, 255]. PPAR-γ регулює 

біоактивність інсуліноподібного фактору росту-2 (insulin like growth factor 2, 

IGF2), який, згідно досліджень Zeisler H., et al. [398], є промоутером інвазії 

трофобласта, і при блокуванні IGF2 сповільнюється утворення судинної сітки 

плаценти. Peeters L., et al. [295] продемонстрували, що PPAR-γ активує 

експресію хоріонічного гонадотропіну (hCG) та продукцію фактора роста 

ендотелію судин (VEGF), який виявляє провідну роль у розвитку судин 

плаценти: контролює всі стадії ангіогенезу, приймає участь у формуванні 

первинних судин, а також підвищує життєздатність ендотеліальних клітин, 

захищаючи їх від апоптозу, та блокує активність фактору некрозу пухлин-α 

(TNFα). Fournier T., et al. [179] також доводять вагомий вклад PPAR-γ у процеси 

імплантації, плацентації і розвитку ембріона. 

Враховуючи те, що PPAR-γ система відіграє ключову роль в регуляції 

даних процесів, можна припустити, що зниження транскрипційної активності 

гена PPAR-γ при наявності алеля 12Ala є ініціатором каскаду патологічних 

процесів, які ведуть до ПД. У літературі є дані про наявність асоціації між 

PPAR-γ Pro12Ala поліморфізмом і ускладненнями вагітності: передчасними 

пологами і ЗРП [254], гестаційним діабетом (ГД) [181], прееклампсією [255]. 

Проте, результати є суперечливі і різняться у різних популяціях. Так, у вагітних 

жінок у фінській популяції дослідники не знайшли зв'язку між даним 

поліморфізмом і прееклампсією [224]. На нашу думку, вивчення поширеності 

PPAR-γ поліморфізму Pro12Ala серед населення України є перспективним, так 

як може допомогти висвітлити механізми реалізації спадкової схильності до 

акушерських ускладнень з метою прогнозування ризику їх виникнення. 
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Як було представлено раніше, одним із потенційних чинників ризику 

метаболічних зрушень, що призводять до надлишкової надбавки маси тіла, 

розглядають порушення адипокінової, зокрема лептинової регуляції. Біологічна 

активність лептину на тканини-мішені здійснюється шляхом селективного 

зв'язування з конкретним рецептором LEPR. Рецептор лептину являє собою 

єдиний трансмембранний білок, що належить до супер сімейства рецепторів 

цитокінів і має кілька альтернативних ізоформ. Вони включають одну довгу 

ізоформу, локалізовану центрально в гіпоталамусі, і, як відомо, має важливе 

значення в регуляції прийому їжі, і кілька коротких, які представлені в 

периферичних тканинах, таких як бета-клітини підшлункової залози, м’язах, 

жировій тканині та гепатоцитах [232, 358].  

Ген лептинових рецепторів LEPR розташований у хромосомі 1р31 і 

відіграє провідну роль в регуляції харчової поведінки, маси тіла, енергетичного 

гомеостазу та метаболічних процесів. Лептин запобігає ожирінню завдяки 

LEPR, стимулюючи поглинання глюкози та окислення жирних кислот в 

скелетних м’язах і печінці, та інгібує секрецію інсуліну β-клітинами 

підшлункової залози [186]. Наслідком мутацій у гені LEPR є утворення 

неактивних форм рецепторів лептину, які не здатні забезпечувати трансдукцію 

гормонального сигналу і детермінують резистентність клітин-мішеней до дії 

лептину [253]. Під час вагітності у таких пацієнток розвивається плацентарна 

лептинорезистентність внаслідок синцитіотрофобласт зниженої регуляції 

лептинових рецепторів на фоні підвищеного рівня лептину в крові [368]. 

Центральна резистентність до лептину проявляється дисфункціональною 

сигналізацією лептину і призводить до спонтанного розвитку гестаційного 

діабетичного фенотипу, втратою відчуття ситості, гіперфагією, 

гіперінсулінемією і збільшенням маси тіла [363].  

Існують результати досліджень асоціації LEPR Gln233Arg поліморфізмів 

з розвитком гіперлептинемії, гіперглікемії та інсулінорезистентності при 

цукровому діабеті 2 типу [354], ожирінні [175, 358], ГД [389]. На сьогоднішній 

день ми не знайшли в літературі даних про вивчення ролі Gln223Arg 
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поліморфізму гена LEPR у генезі гестаційного приросту маси тіла у жінок з 

нормальним вихідним ІМТ. Отже, на нашу думку, вивчення клініко-

діагностичного значення поліморфізму гена рецепторів до лептину в 

українській когорті серед вагітних жінок та встановлення асоціації 

поліморфізму Gln233Arg гена LEPR з метаболічними розладами при 

патологічному ГЗМТ є актуальним.  

Актуальною проблемою сьогодення є вивчення асоціації між 

надлишковою вагою та ендотеліальною дисфункцією у вагітних жінок, в плані 

прогнозування низки материнських та перинатальних ускладнень, таких як ПД, 

прееклампсія, ЗРП [10, 11, 18, 23, 28, 287].  

Ведучою ланкою ендотеліальної дисфункції вважається зниження синтезу 

оксиду азоту (NO), який є потужним вазодилятатором, синтезується з               

L-аргініну під дією трьох основних ізоформ ферментів NO-синтаз (NOS): 

нейрональної (nNOS), ендотеліальної (eNOS) та індуцибельної (iNOS). 

Утворення NO регулюється шляхом зміни експресії чи активності самого 

ферменту eNOS, або внаслідок зміни активності кофакторів чи ендогенних 

інгібіторів [27].  

NO ендотеліального походження є важливим ангіопротекторним 

медіатором і порушення регуляції його синтезу пов'язують зі зростанням 

ризику серцево-судинних захворювань, в тому числі гіпертензивних станів під 

час вагітності [11, 18, 99]. Тому процеси регуляції синтезу NO, гени та 

поліморфізм генів, що кодують синтез NO, або впливають на активність 

ферментів NO-синтаз, є першочерговими кандидатами на дослідження 

ендотеліальної дисфункції. 

Ген eNOS розташовується у хромосомі 7q35-36 і містить 26 екзонів. 

Сучасні дослідження сконцентровані на вивченні трьох поліморфних варіантах 

гену: Т786С поліморфізм промотора гена eNOS, G894T (Glu298Asp) 

поліморфізм 7 екзону, 4a/b−4 інтрону eNOS. Заміна гуаніну на тимін у 894 

позиції в 7 екзоні гена eNOS призводить до зміни амінокислотної послідовності 

білка: глутамін у 298 позиції заміщується на аргінін (Glu298Asp) і впливає на 
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активність ферменту. Доведено, що цей поліморфізм сприяє значному 

зменшенню промоторної активності гена eNOS та асоційований зі зниженням 

базального рівня продукції NО [146]. В літературі показано, що ендотелій-

залежна вазодилятація у випадку присутності алеля 298Asp (894T) 

пошкоджується і цей поліморфний варіант є предиктором гіпертензивних 

розладів та атеросклерозу [278]. 

Порушення роботи ендотелію широко досліджується науковцями, в тому 

числі при надлишковій масі тіла. Проте на сьогоднішній день немає єдиного 

погляду на розвиток ендотеліальної дисфункції при даній патології. Низка 

метаболічних і гемодинамічних порушень асоційовані з надмірною вагою. 

Серед авторів немає чіткої позиції, чи є ці стани ускладненням високого ІМТ, 

чи вони є супутніми захворюваннями, виникнення і прогресування яких 

поглиблюються наявністю надлишкової маси тіла. Прихильники першої теорії 

стверджують, що дисфункція ендотелію вторинна по відношенню до наявної 

інсулінорезистентності, гіперглікемії та дисліпідемії [130]. Гіперглікемія у 

ендотеліальних клітинах сприяє активації ферменту протеїнкінази-С, який 

збільшує проникність ендотеліоцитів для білків і порушує ендотелій залежну 

релаксацію судин. Також гіперглікемія активує процеси перекисного 

окислення, продукти якого пригнічують судиннорозширюючу функцію 

ендотелію. Дисліпідемія підвищує експресію адгезивних молекул на поверхні 

ендотеліоцитів. Внаслідок цього поступово ушкоджуються клітинні мембрани 

ендотеліоцитів, порушується їх архітектоніка, посилюється секреція 

судинозвужуючого ендотеліна-1 і пригнічується синтез ферментів, необхідних 

для секреції вазодилататорів [11].  

Прихильники іншої гіпотези вважають, що ендотеліопатія є не наслідком, 

а причиною розвитку інсулінорезистентності і пов'язаних з нею станів. Вони 

вказують, що інсулін, для того щоб зв’язатися зі своїми рецепторами повинен 

пересікти ендотелій і попасти в міжклітинний простір. У випадку первинного 

дефекту ендотеліоцитів трансендотеліальний транспорт інсуліну порушується і, 

як наслідок, може розвиватися інсулінорезистентність. У такому випадку 
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знижена чутливість тканин до інсуліну, як механізм надлишкової ваги, буде 

вторинним по відношенню до дисфункції ендотелію. Автори наголошують, що 

вивчення маркерів ендотеліальної дисфункції має прогностичне значення [223]. 

Цікавими є дослідження клініко-прогностичного значення Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS під час вагітності. Є достовірні докази ролі 

алеля 298Asp в розвитку прееклампсії та відшаруванні плаценти [98, 146, 321]. 

Доведено, що при неускладненій вагітності відбувається посилений синтез і 

збільшується доступність NO. Це призводить до материнської вазодилатації, 

яка модулює збільшення об’єму циркулюючої крові. Порушення цієї адаптації, 

призводить до підвищення артеріального тиску, протеїнурії та генералізованої 

ендотеліальної дисфункції (класична прееклампсія), артеріолярного 

скорочення, ішемії децидуальної базалісу, некрозу та крововиливу (класичне 

відшарування плаценти) [273].  

Qi H., et al. [305] встановили статистично значущий зв'язок між варіантом 

G894T та підвищеним ризиком прееклампсії (TT проти TG + GG: OR=1,43, 95% 

Cl: 1,13-1,82) при відсутності достовірного звязку з T786C та 4a/b інтрону eNOS 

поліморфними варіантами. На нашу думку ці дані вказують на важливу роль 

генетичних факторів у визначенні адаптації судин до вагітності та надають 

подальшу підтримку ролі гена eNOS у визначенні сприйнятливості до 

гестаційних ускладнень. 

Нами знайдено тільки одне дослідження групи співавторів на чолі з   

Pardo F. [287], які продемонстрували прямий взаємозв'язок між патологічним 

ГЗМТ у жінок з нормальним прегравідарним ІМТ та зниженою активністю 

еNOS пупкової вени, що є свідченням ендотеліальної дисфункції.  

Таким чином, проблема патологічного ГЗМТ дуже актуальна у плані 

прогнозу акушерських та перинатальних ускладнень: збільшує ризик 

гіпертензивних розладів, порушення толерантності до глюкози, частоти 

оперативних пологів, змін ваги та розвитку ожиріння після пологів [101, 129]. 

Можна припустити, якщо генетичні варіанти, асоційовані з ожирінням, 

цукровим діабетом, ендотеліальною дисфункцією ведуть до патологічної 
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надбавки маси тіла під час вагітності, то надлишкове ГЗМТ може слугувати 

маркером генетичної схильності до розвитку гестаційних ускладнень, 

пов’язаних з метаболічною та кардіоваскулярною дисфункцією.  

 

1.4. Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан 

новонароджених у вагітних з патологічним гестаційним збільшенням 

маси тіла 

 

Чисельні сучасні дослідження демонструють зростання надлишкового 

рівня гестаційного приросту маси тіла у всьому світі [187, 252, 327]. Так 

висновки міжнародного дослідження SCOPE (Ірландія, Нова Зеландія, 

Австралія) [150] із залученням 1950 учасниць свідчать, що тільки 17,2 % 

вагітних досягли рекомендоване ГЗМТ, 8,6 % – недостатнє та 74,3 % мали 

надлишкову надбавку маси тіла. Дані масштабного дослідження, яке 

охоплювало 46 штатів США та Нью-Йорк [163], показують, що тільки третина 

пацієнток мала адекватний рівень гестаційного приросту маси тіла, тоді як   

20,0 %  – недостатній, а половина – надлишкове збільшення маси тіла.  

ГЗМТ, що виходить за рекомендовані межі, має важливі несприятливі 

коротко- та довгострокові наслідки для здоров'я матері та дитини. 

Надлишковий приріст маси тіла пов'язаний зі збільшенням частоти гестаційної 

гіпертензії (ГГ), прееклампсії, ГД, макросомії, розродження шляхом кесаревого 

розтину [170]. У літературі існує думка, що особливо небезпечним для розвитку 

материнських та перинатальних ускладнень є надмірна вага/ожиріння жінок до 

вагітності [15, 343]. Так, аналіз публікацій PubMed, представлений в 2018 році 

групою дослідників на чолі з Stubert J. [350] показав, що ожиріння, особливо 

екстремальне, підвищує ризик виникнення прееклампсії, ГД і макросомії. Yang 

W., et al. [390] також визнали, що вихідний ІМТ є незалежним фактором ризику 

ГГ і макросомії.  

Однак, як показують інші сучасні дослідження, надбавка маси тіла під час 

вагітності в рекомендованих межах не призводить до статистично достовірного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stubert%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29739495


67 

 

збільшення частоти гестаційних ускладнень у пацієнток з надлишковою 

вагою/ожирінням [277, 290]. Аналіз нещодавнього американського 

ретроспективного дослідження за 2004 – 2013 роки [288] показав, що 

надлишкове ГЗМТ асоціювалося зі зростанням ризику материнської смертності 

в 1,2 рази серед вагітних з оптимальним вихідним ІМТ і в 1,12 рази серед жінок 

з ожирінням. Авторами встановлено, що у жінок з вихідним ожирінням та 

надлишковою надбавкою маси тіла частота кесаревого розтину в 2 рази 

перевищувала даний показник у особин з рекомендованим ГЗМТ.  

Міжнародне SCOPE дослідження [150] демонструє, що зниження 

показника ГЗМТ на 3,8 кг у вагітних з вихідною надлишковою вагою/ 

ожирінням під впливом розробленої програми втручань достовірно знижує 

шанси розвитку ГД, прееклампсії та дистоції плечиків, що доводить вирішальну 

роль саме приросту маси тіла у виникненні даних гестаційних ускладнень. 

Науковцями встановлено, що у жінок з нормальною масою тіла та 

рекомендованим приростом в вазі в період вагітності на 11-16 кг ризик 

прееклампсії, невдалої стимуляції пологової діяльності, кесаревого розтину 

невисокий. Проте при надбавці в вазі менш ніж на 11 кг зростав ризик 

народження маловагової дитини. А при гестаційній прибавці ваги більш ніж на 

16 кг зростав ризик макросомії, прееклампсії, аномалій скоротливої діяльності 

матки, дистоції плечиків, оперативного розродження [369]. 

Hillesund E., et al. [200] продемонстрували, що кожен кілограм 

перевищення рекомендованого рівня ГЗМТ вірогідно збільшує шанси розвитку 

гіпертензивних розладів та прееклампсії в 1,3 рази. Покусаєва В., і співав. [72] 

визначили 16,5 кг як порогову величину набору маси тіла під час вагітності у 

нормовагових жінок, більше якої достовірно в 3 рази зростає ризик розвитку 

прееклампсії. Автори також встановили порогові величини процента ЖМТ, які 

визначають збільшення ризику виникнення даного ускладнення: в першому 

триместрі – 23 %, в другому – 23 %, в третьому триместрі – 27 %.  

Нещодавно опубліковані результати китайського дослідження [390], яке 

включало 1102 вагітних, свідчать, що надбавка маси тіла в другому триместрі 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillesund%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29739447
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достовірно і позитивно корелює з ГД та макросомією, а загальне ГЗМТ 

негативно корелює з передчасними пологами, неонатальною смертністю, ЗРП.  

Порушення балансу поступлення і розходу енергії, за рахунок збільшення 

у раціоні кількості високоенергетичних макронутрієнтів, провокує 

метаболічний дисбаланс та надлишковий приріст маси тіла в основному за 

рахунок жирової тканини, інсулінорезистентності, компенсаторної 

гіперінсулінемії, які виступають тригером цілої низки патологічних процесів в 

нирках, серцево-судинній та ендокринній системах. Це сприяє активації 

симпатоадреналової та ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, порушує 

метаболізм ліпідів, систему гемостазу, підвищує в крові рівні лептину та 

кортизолу, знижує рівні плацентарних гормонів і лежить в основі патогенезу 

тяжких ускладнень – гіпертензивних розладів та ГД. За принципом зворотнього 

зв’язку ці зміни сприяють посиленню інсулінорезистентності, ведуть до 

ушкодження ендотелію, що є пусковим механізмом розвитку ПД, прееклампсії 

та іншої гестаційної патології. Також показано, що підвищений відсоток жиру 

сприяє патологічному накопиченню та перерозподілу загальної рідини, що 

також є патофізіологічним механізмом прееклампсії [18, 188, 191]. 

Надлишкове ГЗМТ сприяє затримці редукції ваги (ЗРВ) після пологів. За 

думкою багатьох вчених прогностично важливим для наступного життя жінки 

та її майбутніх вагітностей є повна редукція ваги до кінця першого року після 

пологів [256]. Проте, наукові дослідження демонструють післяпологову 

затримку ваги від 0,5 до 5,1 кг в різних популяціях при спостереженні від 6 

місяців до 12 років після пологів, що веде до подальшої надлишкової ваги та 

ожиріння [131, 192]. Серед факторів, що визначають посляпологову редукцію 

ваги, ГЗМТ є одним з провідних [109, 338]. За результатами дослідження 

SPAWN (Данія, 2003) [395] 73,0 % жінок з ожирінням вказали, що їх вагітності 

були тригерами для помітного збільшення маси тіла – більше 10 кг після 

кожних пологів. Американське дослідження [170] із залученням 774 учасниці 

показало, що кожна п’ята жінка мала затримку редукції ваги понад 5 кг через 1 

рік після пологів і ожиріння через 15 років.  
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За даними масштабного мета-аналізу MOOSE (2014), опублікованому 

Nehring I., et al. [272], найбільша ЗРВ після пологів діагностована при 

надмірному ГЗМТ у жінок нормальним ІМТ до вагітності порівняно з особами з 

надлишковою вихідною вагою/ожирінням. Дослідники вказують, що фактори, 

які сприяють післяпологовій затримці ваги ідентичні тим, що є причиною 

надлишкового гестаційного приросту маси тіла: перша вагітність, відмова від 

куріння, висококалорійне харчування, низька фізична активність. 

Окремі дослідження розглядають надмірну вагу як несприятливий чинник 

початку та тривалості грудного вигодовування (ГВ), що представляє ризик для 

здоров'я та розвитку дітей [139, 159, 274]. Постулюється прямий взаємозв'язок 

між короткотривалою лактацією та післяпологовою ЗРВ [198, 204, 243, 360]. 

Згідно рекомендацій ВООЗ [104] підтримка лактації рекомендується впродовж 

12 місяців, а виключно ГВ протягом 6 місяців після пологів. Не менш важливим 

фактором є початок лактації, визначеного як «ініціація рясного вироблення 

молока в молочній залозі», а перший післяпологовий тиждень є визначним для 

прогнозу тривалості ГВ [132]. У нормі впродовж перших двох днів після 

пологів виробляється мінімальна кількість молока, яка достовірно зростає з 

другого до третього дня завдяки другій стадії лактогенезу, залежної від падіння 

рівня прогестерону. У окремих літературних джерелах вказано, що 

відстрочений початок лактації (більше 72 годин) має прямий вплив на 

подальшу тривалість ГВ [132, 202, 205]. За даними мета-аналізу, 

опублікованому Garcia A., et al. [183], жінки з ожирінням мають підвищений 

ризик затримки початку ГВ та передчасного припинення лактації.   

Надлишковий гестаційний приріст маси тіла характеризується 

сповільненою редукцією ваги та збільшує відсоток жінок з надлишковою 

вагою/ожирінням після пологів [162]. Однак у літературі знайдені лише 

поодинокі роботи, які демонструють негативний вплив патологічного ГЗМТ на 

початок та тривалість лактації [132, 183], що вимагає подальшого вивчення.  

Враховуючи те, що порушення вуглеводно-жирового обміну є фактором 

ризику інфекційних захворювань, що обумовлено послабленням імунологічної 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31081684
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реактивності організму, деякі автори вказують на зростання післяпологових 

гнійно-септичних захворювань у жінок з надлишковим ГЗМТ, однак питання 

залишається дискутабельним [174, 184]. 

Надлишкове ГЗМТ асоціюється з підвищеною масою дитини при 

народженні, значним зростанням частоти дитячої смертності внаслідок асфіксії 

у пологах серед доношених новонароджених та синдрому раптової дитячої 

смерті [362]. Дискутабельним на даний час залишається питання про вплив 

патологічного гестаційного приросту маси тіла на віддалені показники розвитку 

дитини. Дослідження демонструють, що, навіть при неускладненій вагітності, 

надлишкове харчування вагітної сприяє патології обміну речовин і плода. Так, 

за даними одних авторів, найбільш вагомим фактором ризику ожиріння у дітей 

є останні 2 місяця вагітності, коли збільшується перехід жирних кислот і 

глюкози через плаценту і відбувається накопичення жирових відкладень у 

плода [316]. Інші дослідники доводять пріоритетне значення надбавки на 

ранніх термінах вагітності. Так, при збільшенні маси майбутньої мами більше  

7 кг в першій половині в 4,5 разів зростає ризик ожиріння у підлітків [203].  

Внаслідок зростання частоти макросомії, надлишкове ГЗМТ відносять до 

факторів ризику клінічної невідповідності розмірів голівки і таза, зростанням 

частоти абдомінального розродження, дистоції плечиків [101].  

Недостатня надбавка маси тіла під час вагітності є провідним фактором 

ризику передчасних пологів, ЗРП, порушеної адаптації новонароджених, 

неонатальної смертності [10, 129, 144, 150, 316]. Нещодавнє японське 

дослідження [207] показало, що на фоні неускладненої вагітності недостатнє 

ГЗМТ призводить до зростання шансів народження маловагової дитини майже 

в 3 рази у вагітних з вихідним дефіцитом маси тіла, в 2 рази у жінок з 

нормальним ІМТ та відсутність достовірного ризику у вагітних з надлишковою 

вагою/ожирінням. На думку науковців недостатнє харчування матері є ведучою 

причиною ЗРП [10, 30]. Значення може мати дефіцит окремих нутрієнтів в 

раціоні матері, в тому числі вітамінів А, С, Д, фолієвої кислоти, заліза, цинку. 

Вкрай небезпечним автори вважають аліментарний дефіцит в третьому 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056217302030#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikenoue%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30501531
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триместрі, коли йде інтенсивний ріст плода. З іншої сторони, жінки з 

прегравідарним ожирінням, навіть при відсутності адекватних вагових 

надбавок або втраті маси тіла під час вагітності, народжують дітей з масою на 

рівні середніх показників. Серед механізмів, завдяки яким надлишок жирової 

маси матері може впливати на масу плода, науковці припускають 

модифікуючий вплив на метаболізм білка: особи з надлишком жирової 

тканини, можуть більш ефективно зберігати білок [207].  

Таким чином, досягнення оптимальної надбавки маси тіла під час 

вагітності є важливим питанням для збереження здоров'я популяції в цілому. 

Інформування вагітних та контроль за виконанням рекомендацій повинно 

здійснюватися медичними працівниками протягом всієї вагітності. Дані 

попередніх досліджень дають підстави припустити, що зміна харчового 

поведінки та помірна ФА дозволять профілактувати надмірне ГЗМТ. Основний 

напрямок роз’яснювальної та лікувальної роботи повинен реалізуватися на 

прегравідарній нормалізації маси тіла, враховуючи кращі акушерські та 

перинатальні наслідки у жінок з нормальним вихідним ІМТ та зосереджуватися 

на профілактиці патологічної надбавки маси тіла у кожному триместрі.  

 

1.5. Сучасні підходи до профілактики патологічного гестаційного 

збільшення маси тіла 

 

Враховуючи високу поширеність надлишкової маси тіла, дещо нижчу 

частоту недостатньої ваги, і пов'язані з ними ризики, протягом останніх двох 

десятиліть науковцями розробляються різні стратегії направлені на досягнення 

рекомендованого рівня ГЗМТ та попередження патологічної надбавки маси 

тіла. Безумовно робота в цьому напрямку повинна розпочинатися на етапі 

планування вагітності, продовжуватися під час вагітності та, тим більше, не 

припинятися після народження дитини. На сучасному етапі основними носіями 

інформації в цьому плані є сімейні лікарі та акушери. Тільки при регулярному 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikenoue%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30501531
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проведенні інформування жінок і динамічному спостереженні можна 

контролювати їх вагу і профілактувати ускладнення [104, 103, 131, 141, 193].  

Основними задачами прегравідарної підготовки є нормалізація маси тіла 

у жінок з надлишковою вагою та ожирінням, корекція метаболічних розладів 

при наявності екстрагенітальних захворювань, відмова від шкідливих звичок, 

оптимізація психоемоційного сприйняття майбутньої вагітності.  

Оскільки збільшення маси тіла під час вагітності частково відображає 

дисбаланс між споживанням та втратою енергії, то, на думку дослідників, 

провідними напрямками антенатального нагляду повинне бути мотивування 

зміни способу життя: встановлення здорової харчової поведінки та оптимальної 

ФА. У останнє десятиліття в літературі представлені різноманітні наукові 

роботи за даною тематикою, однак постулюються різні результати впливу на 

ГЗМТ та зниження гестаційних ускладнень [30, 141, 247, 315, 378].     

Враховуючи те, що неадекватні обмежувальні дієти можуть негативно 

вплинути на розвиток плода, основним механізмом корекції метаболічного 

дисбалансу при вагітності є врегулювання режиму і характеру харчування. 

Експерти Інституту медицини [208] рекомендують медичним працівникам 

заохочувати вагітних до зменшення вмісту в раціоні легкозасвоюваних 

вуглеводів на фоні помірного вмісту жирів та достатньої кількості білків, 

частого, до 6-8 разів на добу, прийому їжі, що сприяє усуненню відчуття голоду 

та отриманню необхідних поживних речовин.   

Харчування жінки під час вагітності впливає на стан не тільки її 

організму, але й на повноцінний розвиток і здоров'я дитини. Раціональне 

харчування майбутньої мами визначається збалансованістю поживних речовин, 

вітамінів, мікроелементів, які надходять в організм та залежить від терміну 

гестації, особливостей перебігу вагітності, соматичного та алергологічного 

анамнезу, особливостей конституції, фізичних навантажень, географічних умов 

та пори року [156, 172]. За стандартами різних країн додаткова необхідність в 

енергії вагітних складає 140-300 ккал/добу. В цей період основний обмін 

збільшується на 25 %, а отже, енергетична необхідність жіночого організму в 
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першій половині вагітності складає приблизно 2500 ккал. На початку вагітності 

близько 60 % енерговитрат пов’язано з адаптаційними ростовими процесами у 

самої жінки і тільки 40 % – з ростом плода. В зв’язку з цим рання енергетична 

недостатність харчування матері збільшує ризик невиношування плоду [30]. 

Так, добовий раціон вагітної в першому триместрі повинен включати 110 г 

білка, 75 г жирів і 350 г вуглеводів.  

У другому і третьому триместрах зростають темпи росту плода, 

починається депонування енергії для наступних етапів вагітності і лактації. 

Важливим моментом загальносоматичної підготовки вагітної жінки до пологів 

є утворення в організмі резерву з макро- та мікронутрієнтів, що позитивно 

впливає на адаптаційні можливості організму в післяпологовому періоді та 

нормальному становленню лактації [158]. Підвищується необхідність в кальції, 

вітаміні D, залізі, магнії та інших мікроелементах. Добовий раціон в другій 

половині вагітності складає 2800-3000 ккал і включає 120 г білка, 85 г жирів, 

400 г вуглеводів. Один кілограм надлишкового білка депонується, з якого 

половина використовується для плода і плаценти, а інша половина іде на 

побудову маткових скорочувальних білків, тканину молочної залози, білків 

плазми і гемоглобіну. Раціон повинен містити 40 % жирів рослинного 

походження, що мають ненасичені жирні кислоти, вуглеводи в основному 

повинні надходити з продуктів збагачених на клітковину, а кількість цукру не 

повинна перевищувати 40-50 г/добу [247].  

Завершене в 2020 році дослідження командою дослідників на чолі з 

Thayer Z. [365] показало, що вага дітей при народженні більшою мірою 

програмується ще до зачяття і залежить від прегравідарного харчування матері, 

ніж дієта під час вагітності. Авторами підкреслюється важливість державних 

програм боротьби з надлишковою вагою/ожирінням жіночого населення з 

метою оптимізації здоровʼя майбутніх поколінь. 

Також у останнє десятиліття все більше наголошується важливість ФА 

під час вагітності [374, 378, 388]. Міжнародні та національні протоколи 

рекомендують залучати жінок до принаймні 30 хвилин фізичних вправ помірної 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danielewicz%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29101450
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інтенсивності 4-5 разів на тиждень [113, 125]. Зазвичай необхідна інтенсивність 

фізичних навантажень оцінюється на основі частоти серцевих скорочень. 

Допустима частота пульсу під час фізичних вправ розраховується шляхом 

різниці віку від 220. Чим більше інтенсивність вправ, тим вище ЧСС, однак під 

час вагітності показник пільсу не є інформативним. В першому триместрі 

характерні вазодилятація, зниження загального периферичного опору і 

тахікардія, у той час як у третьому триместрі виникає зростання об’єму крові і 

ударного об’єму. Ці фізіологічні зміни під час вагітності перешкоджають 

досягненню цільової ЧСС для більшості жінок. За думкою вчених, найкращим 

критерієм оцінки рівня ФА для вагітних є самопочуття під час тренувань [320]. 

Помірна ФА визначається як «діяльність, яка потребує помірних 

фізичних зусиль і примушує дихати дещо важче, ніж зазвичай». Інтенсивна ФА 

розглядається як «діяльність, яка вимагає важчих фізичних зусиль і змушує 

дихати важче, ніж зазвичай». За міжнародними рекомендаціями, заняття 

фізичними вправами показані всім жінкам з неускладненою вагітністю, а також 

вагітним із захворюваннями серцево-судинної системи в стадії компенсації. 

Протипоказами є гострі лихоманкові стани, гнійні процеси, декомпенсовані 

стани при захворюванням дихальної і серцево-судинної систем, деструктивні 

форми туберкульозу, хронічний апендицит із схильністю до загострень, 

виражені гестози вагітних (тяжка блювота, прееклампсія середнього ступеня та 

тяжка), усі випадки маткових кровотеч під час вагітності, передлежання 

плаценти, багатоводдя, звичні викидні [388]. 

Для оцінки рівня ФА, харчування вагітних та з метою проведення 

корекції більшість дослідників користуються стандартними та самостійно 

розробленими опитувальниками (міжнародним опитувальником ФА 

(International physical activity questionnare), опитувальником ФА під час 

вагітності (Pregnancy physical activity questionnaire), результатами 

різноманітних крокомірів, опитувальника частоти харчування (Food frequency 

questionnaire) [168, 316, 320, 328, 388]. 
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У мета-аналізі, представленому Thangaratinam S., et al. [364], розглянуто 

34 дослідження, у яких вивчали ГЗМТ під впливом втручань, розділених на три 

категорії: дієта, фізичні навантаження та змішаний підхід. Дослідники виявили, 

що втручання, засновані лише на ФА, показали невелике, але статистично 

значуще зниження ГЗМТ та ваги дитини при народженні. Втручання, засновані 

на дієті, призвели до більшого зниження приросту ваги у матері та до зниження 

частоти ГД, прееклампсії, ГГ та передчасних пологів порівняно з контролем, 

але не вплинули на вагу при народженні. Змішані втручання показали 

зменшення приросту ваги у матері порівняно з контролем, але менше, ніж при 

застосуванні виключно дієти, і не мали суттєвого впливу на ускладнення 

вагітності або вагу при народженні. Заходи корекції способу життя, обрані цією 

групою дослідників, складалися виключно з консультування. 

Незалежні два кохранівські мета-аналізи, оприлюднені командами на чолі 

Adegboye A. [100] та Muktabhant B. [267], повідомляють, що як самостійно 

дієтичні рекомендації, так і комбінація корекції дієти і фізичні навантаження 

профілактують патологічне ГЗМТ та допомагають зниженню ваги в 

післяпологовому періоді при відсутності негативного впливу на грудне 

вигодовування (ГВ). Автори вказують, що поєднання дієти і навантаження 

покращує материнські кардіореспіраторні параметри і попереджає втрату 

безжирової маси, в той час як виключно дієта знижує безжирову масу тіла.  

В масштабному норвежському дослідженні Fit for delivery (2017) [320] 

дієтичні рекомендації складалися з моментів харчової поведінки з увагою на 

розмір порції, регулярність вживання їжі, обмеження «нездорових» перекусів, 

зменшення вмісту в раціоні легкозасвоюваних вуглеводів, особливо цукру, 

збільшення вживання води, фруктів та овочів. ФА пропонувалася в формі 10 

хвилин розминки, 40 хвилин фізичних вправ середньої активності або кардіо 

вправ та 10 хвилин розтяжки 2 рази на тиждень. Аналіз результатів 

запропонованої програми показав достовірне збільшення жінок з 

рекомендованим ГЗМТ в групі з нормальним ІМТ, зниження частоти 

народження дітей понад 4000 г, зростання рівня здорової харчової поведінки та 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muktabhant%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26068707
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зростання рівня ФА в післяпологовому періоді, що сприяло зниженню затримки 

редукції ваги після пологів. Автори підкреслили, що успіх, досягнутий в 

їхньому дослідженні, заснований на проведенні групових занять-тренувань, що 

є більш ефективно порівняно з виключно консультуванням. Однак автори не 

виявили очікуваного впливу втручань на ризик виникнення прееклампсії, ГД та 

частоти кесаревого розтину, що вимагає подальшого вивчення програми [320].  

Дослідження Barakat R., et al. [113] навпаки довели, що ФА під час 

вагітності знижує ризик ГД, макросоміі, кесаревого розтину і надмірного 

ГЗМТ. Авторами також наводяться додаткові переваги навантажень – 

поліпшення настрою, підвищення тонусу організму, нормалізація сну.  

Мосейко У. і Чичиленко М. [39] на основі виміру кількості кроків 

встановили, що кожна третя жінка проявляла низьку рухову активність в 

першому триместі, вочевидь як результат звичного малорухомого способу 

життя до вагітності. Дослідники показали негативний кореляційний зв'язок між 

ГЗМТ та рівнем рухової активності вагітних на ранніх термінах. Інші науковці 

також рекомендують вивчати рівень ФА жінок якомога раніше з раннім 

початком консультуванням [327, 337, 388, 392]. 

Мета-аналіз восьми когортних досліджень показав зниження ризику 

макросомії на фоні помірної та інтенсивної ФА в третьому триместрі, але не на 

ранніх термінах вагітності [301]. Науковці також повідомляють про 

взаємозв’язок між ФА матері під час вагітності та вагою дітей у віддаленому 

періоді. Так постулюється, що діти у віці 5 років, матері яких в гестаційному 

періоді займалися фізичними вправами, мали меншу середню масу тіла 

порівняно з дітьми фізично неактивних жінок [378].   

У літературі є припущення, що специфіка асоціації ФА в третьому 

триместрі з віддаленим впливом на дитячий склад тіла пов’язана з біологічною 

особливістю: це період часу найбільш швидкого приросту маси тіла плоду і 

потенційне вікно для утробного програмування накопичення жирової маси. 

Робота над щурячою моделлю показала, що потомство щурів, народжене від 

матерів, які займалися фізичними вправами протягом вагітності, 



77 

 

характеризувалося покращеною чутливістю до інсуліну та зменшенням 

кількості жирових відкладень, порівняно з потомством сидячих самок, навіть 

коли в їх раціон містив продукти з високим вмістом жиру [306].  

Важливим питанням залишається впровадження запропонованих методик 

в роботу практичного акушер-гінеколога та сімейного доктора. Всі дослідники 

наголошують на важливості підвищення мотивації зміни способу життя з 

ранніх термінів вагітності. Пропонуються різноманітні заходи антенатальної 

работи по профілактиці неадекватного ГЗМТ: індивідуальні бесіди, групові 

заняття, налагодження звʼязку по телефону, розповсюдження друкованих 

матеріалів, залучення середнього медичного персоналу, інтернів. Проте 

свідчення про ефективність таких заходів є неоднозначні і вимагають 

удосконалення [266, 270, 365, 374, 378]. З іншої сторони не можна не 

враховувати внесок пацієнток в розвиток безпосередніх і віддалених 

ускладнень. Нераціональне харчування, гіподинамія, шкідливі звички, 

безвідповідальне відношення до виконання призначень лікаря є гарантією 

неблагоприємних акушерських та перинатальних ускладнень. Отже актуальним 

є питання формування індивідуальної особистої відповідальності пацієнтів за 

власне здоров'я та здоров'я майбутнього покоління.  

 

Висновки до розділу 

У розділі представлений огляд літературних повідомлень про частоту, 

розповсюдження та чинники ризику виникнення патологічного ГЗМТ, а також 

його зв'язок з системними порушеннями в організмі вагітної та породіллі. 

Проаналізовано сучасні дані про асоціацію інсулінорезистентності, 

дисліпідемієї, адипокінової дисфункції жирової тканини та 

лептинорезистентності з патологічним ГЗМТ. Відмічена зацікавленість 

дослідників в оцінці індивідуально-психологічних особливостей жінок, 

внутрішньо сімейних відносин для діагностики дезадаптивних форм реагування 

та поведінки під час вагітності, що порушують гомеостаз та можуть викликати 

патологічні процеси в організмі вагітної. Особлива увага приділена вивченню 



78 

 

сучасних напрацювань про генетичні передумови метаболічних розладів. 

Розглянуто літературні повідомлення про вклад водного дисбалансу у механізм 

патологічного приросту маси тіла та взаємозв’язок з акушерськими 

ускладненнями.  

Із аналізу літератури витікає, що на сьогоднішній момент недостатня 

система знань про зв'язок та механізм розвитку метаболічних порушень у 

вагітних з патологічним ГЗМТ з акушерськими ускладненнями, які могли б 

пояснити їх патогенетичну основу. В зарубіжній літературі є припущення, що 

саме неадекватне ГЗМТ може бути маркером і раннім проявом генетичної 

схильності до хвороб обміну речовин, що виливається в подальшому в 

ожиріння, цукровий діабет, метаболічний синдром. Проте повідомлення щодо 

вагомості генних поліморфізмів у ГЗМТ є поодинокими. Не знайдено робіт по 

вивченню психоемоційного статусу вагітних з патологічним гестаційним 

набором маси тіла.  

Саме тому необхідним є подальше вивчення взаємозв’язку між соціально-

демографічними, медико-біологічними та генетичними факторами, 

психоемоційним станом, харчовою поведінкою, рівнем ФА та змінами 

вуглеводно-ліпідного та водного обмінів, що дозволить розширити наявні дані 

про патогенез надмірного та недостатнього ГЗМТ. Важливим завданням є 

обгрунтувати роль патогенетичних механізмів розвитку патологічного ГЗМТ у 

виникненні акушерських і перинатальних ускладнень, виділити фактори ризику 

та ранні маркери їх виникнення, обґрунтувати методологічний підхід до 

психологічного супроводу вагітності та профілактичних заходів з метою 

зниження неадекватного збільшення маси тіла під час вагітності та поліпшення 

перинатальних наслідків, що й обумовило мету нашої роботи. 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

Остафійчук СО, Геник НІ. Сучасні погляди на проблему патологічної 

прибавки маси тіла при вагітності. Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО ім. Шупика ПЛ. Вип.24(6). Київ; 2015:83-9 [49].  
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РОЗДІЛ 2 

                                     МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1.  Клінічна характеристика обстежених вагітних жінок 

 

У роботі наведені дані проспективного клінічного обстеження 219 

вагітних жінок, які знаходились під нашим спостереженням впродовж 2014-

2019 років протягом гестаційного періоду та 1 року після пологів у жіночих 

консультаціях, в КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-

Франківської міської ради». Ведення вагітності, пологів, діагностика та 

лікування пацієнток ґрунтувалися на клінічному протоколі «Методичні 

рекомендації щодо організації амбулаторної акушерсько-гінекологічної 

допомоги», затвердженому наказом МОЗ України від 15.07.2011 року № 417, 

клінічному протоколі з акушерської допомоги «Нормальні пологи», 

затвердженому наказом МОЗ Україні від 03.11.2008 року № 624. 

Всі вагітні погоджувалися на додаткові, окрім рутинних, лабораторні та 

інструментальні методи досліджень, які були для пацієнток безкоштовними, та 

оформили «Інформовану згоду на участь в дослідженні». Дизайн проведеної 

наукової роботи схвалений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету (протокол № 93/16 від 01.12.2016 р. і 

протокол № 114/20 від 21.05.2020 р.). 

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 та не були учасниками інших 

досліджень. Критеріями виключення були вік до 18 років, багатоплідна 

вагітність, наявність тяжких хронічних соматичних захворювань та цукрового 

діабету. Кінцевому аналізу підлягали тільки випадки доношеної вагітності. 
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Було відібрано 219 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. На даному етапі проведені загально-клінічні 

методи дослідження (збір загального, спадкового, гінекологічного анамнезу, 

встановлення прегравідарного ІМТ, проведення антропометрії, загальне і 

акушерське дослідження) із визначенням соціально-демографічних, медико-

біологічних, поведінкових чинників, проведені спеціальні методи дослідження 

(інструментальні, біохімічні, імуноферментні, молекулярно-генетичні). 

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 (анамнестичні, антропометричні, біохімічні, 

імунологічні, ендокринні, генетичні, захворюваність), 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 недостатнього та 

надлишкового приросту маси тіла, гестаційних ускладнень у тематичних жінок. 

На третьому етапі проведена оцінка ефективності розробленої нами 

персоніфікованої програми супроводу вагітних. Всі вагітні були розподілені на 

дві групи (рис. 2.1). 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 

15.07.2011 [40]. 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 

супроводу вагітності, преконцепційної підготовки та ведення післяпологового 

періоду, спрямований на попередження патологічного ГЗМТ, прогнозування та 



81 

 

профілактику акушерських, перинатальних ускладнень та оптимізацію ваги 

після пологів.  

0

20

40

60

80

100
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Рис. 2.1. Розподіл частоти вагітних жінок в залежності від 

прегравідарного індексу маси тіла та запропонованого методу ведення 

вагітності, % 

Середній вік пацієнток становив (28,6±4,6) років (95% CІ 28,0-29,2). 

Розподіл вагітних за віком наступний: до 20 років - 15 ((6,8±1,7) %) вагітних, 

від 21 до 29 років – 121 ((55,3±3,4) %), від 30 до 39 років – 71 ((32,4±3,2) %) та у 

віці від 40 та більше років 12 ((5,5±1,5) %) жінок (рис. 2.1.) 

до 20 років

21-29 років

30-39 років

40 і більше 

років

 

Рис. 2.2. Розподіл обстежених вагітних жінок за віком (М±SD), %  

Серед обстежених виявлено, що у більшості 177 ((80,8±2,7) %) жінок 

шлюб був зареєстрований, і тільки  42 ((19,2±2,7) %) вагітних були не одружені. 

Перша вагітність була у 108 ((49,3±3,4) %) жінок, друга у 56      

((25,6±2,9) %), третя 35 ((16,0±2,5) %), четверта і більше у 20 ((9,1±1,9) %) 

55,3±3,4  

32,4±3,2  

5,5±1,5  6,8±1,7

%  
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пацієнток. В подальшому ми розподілили всіх жінок на першо- 133    

((60,7±3,3) %) та повторнонароджуючих 86 ((39,3±3,3) %). У нашій вибірці 

відмічається явне переважання першонароджуючих пацієнток (р<0,001). 

Середній ріст вагітних становив (164,2±2,3) см (95% CІ 159,7-168,7). 

Розподіл вагітних за ростом представлений на рис. 2.2. 

0 5 10 15 20 25 30 35

175 см і більше

170-174 см

165-169 см

160-164 см

155-159 см

150-154 см

 

Рис. 2.3. Розподіл обстежених вагітних жінок за ростом (М±SD), %  

Середня вага до вагітності була (60,5±14,1) кг (95% CІ 58,6-62,4), ІМТ 

(22,2±4,8) кг/м
2
 (95% CІ 21,6-22,8). Проте, при проведенні детальної оцінки 

вихідного ІМТ виявлено, що у дану вагітність вступили тільки 153      

((69,9±3,1) %) жінки з нормальною масою тіла,  18 ((8,2±1,9) %) жінок з 

недостатньою, 23 ((10,5±2,1) %) - з надлишковою та з різними ступенями 

аліментарно-конституційного ожиріння 25 ((11,4±2,1) %) пацієнток (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.3. Розподіл вагітних жінок в залежності від прегравідарного 

індексу маси тіла (М±SD), %  

При вивченні соматичного анамнезу практично всі вагітні вказували на 

перенесені дитячі інфекційні захворювання, гострі вірусні інфекції 

респіраторного тракту. У 99 ((45,2±3,4) %) жінок в анамнезі відмічені 

5,5±1,5  

 19,6±2,7  

 32,0±3,2 

 

26,0±3,0  

 13,7±2,3  
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екстрагенітальні захворювання, які на момент настання вагітності були в стадії 

ремісії (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Поширеність екстрагенітальної патології у обстежених жінок (М±SD)  

Екстрагенітальні захворювання Абс.  % 

Хронічна гіпертензія 37 16,9±2,5 

Інші серцево-судинні захворювання 32 14,6±2,4 

Захворювання шлунково-кишкового тракту 21 9,6±2,0 

Захворювання сечовидільної системи 22 10,0±2,0 

Надлишкова вага та ожиріння         48 21,9±2,8 

Хірургічні втручання 20 9,1±1,9 

Відсутні 120 54,8±3,4 

За даними гінекологічного анамнезу середній вік настання менархе 

становив (12,9±1,4) років. Майже у 2/3 жінок до вагітності зверталися до лікарів 

з різноманітною гінекологічною патологією. Серед них найчастіше відмічалися 

розлади менструального циклу, патологія шийки матки різного ґенезу, хронічні 

запальні захворювання органів малого тазу, самовільні аборти. І тільки 72 

((32,9±3,2) %) жінок заперечили наявність даних захворювань (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Поширеність гінекологічної патології у обстежених жінок (М±SD)  

Гінекологічні захворювання Абс.  % 

Розлади менструального циклу 57 26,2±3,0 

Патологія шийки матки 49 22,4±2,8 

Ендометріоз 12 5,5±1,5 

Синдром полікістозних яєчників 10 4,6±1,4 

Кісти і пухлини яєчників 15 6,8±1,7 

Фіброміома матки 18 8,2±1,9 

Хронічні запальні захворювання статевих органів         38 17,4±2,6 

Непліддя 12 5,5±1,5 

Гінекологічні операції 18 8,2±1,9 

Самовільні аборти 15 6,8±1,7 

Передчасні пологи 7 3,2±1,2 

Артифіційні аборти 10 4,6±1,4 

Відсутні 75 34,2±3,2 

При обстеженні жінок перед пологами середнє ГЗМТ становило 

(12,8±4,3) кг (95% CІ 12,2-13,4). Однак, враховуючи рекомендоване збільшення 



84 

 

в вазі впродовж вагітності в залежності від вихідного ІМТ, тільки у 100 

((45,7±3,4) %) вагітних нами діагностовано рекомендоване збільшення маси 

тіла, в той час як у 45 ((20,5±2,7) %) пацієнток виявлено недостатнє, а у 74 

((33,8±3,2) %) – надлишкове збільшення маси тіла за період вагітності.   

 

2.2. Методики обстеження вагітних жінок  

 

Програма обстеження жінок була спрямована на встановлення чинників 

ризику та ранньої діагностики патологічного ГЗМТ, аналіз акушерських і 

перинатальних ускладнень, впровадження та оцінку ефективності 

профілактичних заходів спрямованих на зниження частоти патологічного 

приросту маси тіла під час вагітності та попередження гестаційних ускладнень.  

Для обліку результатів досліджень була розроблена спеціальна карта, до 

якої вносили всі клінічні, функціональні й лабораторні методи дослідження. 

Надалі всі результати були оброблені за допомогою стандартних і спеціально 

розроблених статистичних програм. В таблиці 2.3 представлено перелік 

методик обстеження, кратність і терміни їх виконання у дизайні дослідження. 

Обстеження тематичних жінок проводили в кожному триместрі вагітності (9-

12, 22-24, 37-40 тижнів) та через 1 рік після пологів. 

Антропометрію проводили у 219 учасниць дослідження. Маса тіла 

визначалася на електронних вагах з точністю до 0,1 кг (Esperanza EBS002K, 

Poland). Замір зросту здійснювався за допомогою ростоміру з точністю до 1,0 

см (RP-2000, Kiev, Ukraine). Окружності вимірювалися сантиметровою 

стрічкою з точністю до 0,1 см: талії – горизонтально на рівні мінімальної 

ширини черевної порожнини, стегон – найбільша горизонтальна окружність 

довкола стегон, стегна – на рівні верхньої третини стегна, плеча – на рівні 

середньої третини, зап'ястка – на рівні променево-зап'ястного суглобу, шиї – 

довкола шиї горизонтально під кадиком. ІМТ розраховували за формулою 

Кетле (розроблену бельгійським дослідником Адольфом Кетле в 1830-х: 

відношення маси тіла (кг) до квадрату зросту (м
2
). Згідно рекомендацій 
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Інституту медицини (ІОМ) в США (2009) та наказу МОЗ України № 417 (2011) 

нормальну масу тіла вважали при ІМТ 18,5-24,9 кг/м
2
, недостатню при ІМТ<18,5 

кг/м
2
, надлишкову при ІМТ 25-29,9 кг/м

2
 та ожиріння у випадку ІМТ≥30 кг/м

2
.  

Таблиця 2.3 

Перелік методик обстеження жінок, кратність і терміни їх виконання  

Етапи Методики обстеження 

Перший     

9-12 тижнів 

1. Збір загального, спадкового, гінекологічного анамнезу, 

встановлення прегравідарного ІМТ. 

2. Антропометрія, визначення рівня збільшення маси тіла. 

3. Загальне та акушерське обстеження. 

4. Діагностика складу тіла за допомогою спектральної 

біоімпедансометрії.  

5. Психодіагностичні методики – опитувальник для оцінки рівня 

задоволеності якістю життя, тест-опитувальник задоволеності 

шлюбом (В. В. Століна, Г. Л. Романової, Г. П. Бутенко) 

6. Лабораторні обстеження: загальний аналіз крові; біохімічний 

аналіз крові з вивченням ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, 

глюкози; імуноферментний аналіз крові з визначенням 

лептину, резистину, інсуліну; розрахунок HOMА-IR.  

Другий    

22-24 тижні 

1. Антропометрія, визначення рівня збільшення маси тіла. 

2. Діагностика складу тіла за допомогою спектральної 

біоімпедансометрії.  

3. Психодіагностичні методики: шкала реактивної і особистісної 

тривожності Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна та тест 

відношення вагітної І. В. Добрякова. 

4. Лабораторні обстеження: біохімічний аналіз крові; глюкозо-

толерантний тест; імуноферментний аналіз крові з визначенням 

лептину, резистину, інсуліну, розрахунок HOMА-IR. 

5. Молекулярно-генетичне дослідження (поліморфізми генів).  

Третій     

37-40 

тижнів 

1. Антропометрія, визначення рівня збільшення маси тіла. 

2. Діагностика складу тіла за допомогою біоімпедансометрії.  

3. Анкетування про проведення консультування вагітних жінок з 

приводу ГЗМТ, харчування та фізичної активності. 

4. Вивчення харчової поведінки та рівня фізичної активності на 

основі анкетування. 

5. Лабораторні обстеження: біохімічний аналіз крові; 

імуноферментний аналіз крові з визначенням лептину, 

резистину, інсуліну, розрахунок HOMА-IR. 

Четвертий 

1рік після 

пологів 

1. Антропометрія, оцінка затримки редукції ваги. 

2. Діагностика складу тіла за допомогою біоімпедансометрії.  

3. Оцінка термінів лактації та виключно грудного вигодовування. 
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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 [40, 208]. Інформацію про масу тіла жінок до 

вагітності отримували при опитуванні пацієнток та медичної документації 

(Обмінна карта вагітної). Визначення маси тіла, зросту з розрахунком ІМТ 

виконували також через 1 рік після пологів з оцінкою затримки редукції ваги. 

Діагностику складу тіла виконували на основі методики спектральної 

біоімпедансометрії (БІМ) за допомогою моніторного комплексу кардіо-

респіраторної системи і гідратації тканин «КМ-АР-01 Диамант», з’єднаного з 

комп’ютером та пакету програм [40]. Метод заснований на фізичній 

властивості вільних від жиру тканин проводити електричний струм. Опір 

тканин електричному струму прямо пропорційний з вмістом в них рідини – 

високо гідратована вільна від жиру маса являється добрим провідником, в той 

час як погано гідратована жирова тканина є гарним ізолятором. Таким чином, 

імпеданс зворотно пропорційний до вмісту рідини в тканинах організму.  

Виміри імпедансу виконуються за тетраполярною методикою, у 

відповідності з якою одна пара електродів служить для пропускання 

зондуючого струму, а друга – для реєстрації напруги (різниця потенціалів). В 

даному приладі застосовуються частоти струму 28 кГц, 115 кГц, 230 кГц. 

Відношення між низько- та високочастотним імпедансом практично є маркером 

розподілу загальної і внутріклітинної води. Для розрахунків у програму 

вносилися наступні дані пацієнток: стать, вік, ріст (см), вага (кг), окружності 

талії, стегна, зап’ястка, стегон, грудей (см), гематокрит (г/л).   

За допомогою БІМ встановлювали точну масу і процентний склад ЖМТ, 

активної клітинної маси (м’язи, мозок, внутрішні органи, нервові клітини); 

об’єм та відсоток ПКР (кров, лімфа), ВКР та ЗВО. Також розраховувався ІМТ 

та основний обмін речовин. Аналіз динаміки складу тіла при різному рівні 

ГЗМТ представлений у вигляді запропонованої нами чотирьохкомпонентної 
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моделі складу тіла, у якій маса тіла представлена у вигляді суми ЖМТ, ВКР, 

ПКР та сухої маси тіла без жиру (СМТБЖ). 

Перед проведенням дослідження жінок враховували наступні умови: 

часовий інтервал після останнього прийому їжі на менше 2,5-3-х годин, 

пацієнтки перебували в приміщенні деякий час для температурної адаптації. 

Пацієнтка вкладалася на суху кушетку, ізолювалася від оточуючих 

електропровідних пристроїв та від добрих провідників електричного струму 

(металів) та 5-7 хвилин знаходилася в спокої в горизонтальному положенні. 

Електроди накладали симетрично на верхні кінцівки на рівні шиловидних 

відростків ліктьової та променевої кісток та на нижні кінцівки на 6 см вище 

латеральної кісточки гомілково-ступневого суглобу з попереднім протиранням 

шкіри спиртом. Час обстеження складав 7-10 хвилин та проводився в режимі 

реального часу. Результати демонструвалися на екрані комп’ютера та 

заносилися в пам’ять комп’ютера. 

Спектральна БІМ на сьогоднішній день вважається безпечним, точним і 

надійним неінвазивним методом оцінки складу тіла в клінічній практиці у 

порівнянні з еталонними інвазивними методиками [77, 191, 241, 268]. Нами 

виданий деклараційний патент України на корисну модель № 143928 «Спосіб 

визначення водних секторів в організмі вагітних жінок» (2020 рік) [67].  

Діагностику індивідуального психоемоційного стану вагітних проводили 

за допомогою тестів-опитувальників. Для визначення якості життя і 

відношення жінки до здоров’я ми використали опитувальник для оцінки рівня 

задоволеності якістю життя. Даний опитувальник був розроблений в 

Інституті медицини стресу (США) в 1993 році (Quality of Life Enjoyment and 

Satisfaction Questionnaire), щоб допомогти пацієнтам збалансувати стресові 

чинники і силу вибору своєї поведінки для їх подолання (Eliot, 1993; адаптація 

Н. Е. Водоп’янової). Пацієнтці пропонується 36 питань з балами від 1 до 10. 

Необхідно підкреслити той бал, який найбільш точно відображає стан жінки. У 

відповідності з ключем підраховується сума балів для кожної категорії, що 

відповідає поняттю задоволеності у різних галузях життєдіяльності (робота, 
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особисті досягнення, здоров’я, спілкування з близькими людьми, підтримка, 

оптимістичність, напруга, самоконтроль, негативні емоції). Чим менша сума 

балів, тим сильніша психічна напруженість і нижча задоволеність якістю життя. 

Підраховується також загальний індекс якості життя (ІЯЖ) [3]. 

Для психодіагностики внутрішньо сімейних відносин використовували 

опитувальник задоволеності шлюбом, розроблений В. В. Століним,                   

Т. Л. Романовою, Г. П. Бутенко. Тест дозволяє провести експрес-діагностику 

ступеня задоволеності та незадоволеності шлюбом. Опитувальник складається з 

24 тверджень, які належать до різних сфер: сприйняття себе і партнера, думки, 

оцінки, установки тощо. Кожному твердженню відповідають три варіанти 

відповіді: а) вірно, б) важко сказати, в) невірно. Згідно стандартного ключа до 

відповідей, отримані сумарні бали можна віднести до однієї з 7 категорій 

подружніх стосунків: абсолютно неблагополучні (0-16 балів), неблагополучні 

(17-22 балів), швидше неблагополучні (23-26 балів), перехідні (27-28 балів), 

швидше благополучні (29-32 балів), благополучні (33-38 балів), абсолютно 

благополучні (39-48 балів) [3]. 

Визначення типу переживання вагітності у майбутньої матері проводили 

на основі тесту відносин вагітної (І. В. Добряков, Е. Г. Ейдеміллер,                   

І. М. Микільська, 2003). Даний тест містить три блоки тверджень, які 

відображають відношення жінки до себе вагітної, відношення жінки до системи 

«мати-плід» та відношення вагітної жінки до ставлення до неї оточуючих 

(чоловіка, родини, сторонніх людей). Вони відображають п’ять різних типів 

психологічного компоненту гестаційної домінанти (оптимальний, 

гіпогестогнозичний, ейфоричний, тривожний і депресивний), яка забезпечує 

спрямованість всіх реакцій організму на створення оптимальних умов для 

розвитку плоду шляхом формування стійкого вогнища збудження в ЦНС, що 

здатне проявляти гальмівний вплив на інші нервові центри [3].  

Шкала реактивної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера -    

Ю. Л. Ханіна дозволяє встановити рівень тривожності та уточнити якість 

інтегральної самооцінки особистості: чи є нестабільність самооцінки 
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ситуативною в якості емоційної реакції на стресовий фактор чи особистісною, 

яка відображає постійну індивідуальну схильність людини до тривоги [95]. 

Бланк шкали включає 40 питань-суджень, 20 з яких використовують для 

оцінювання рівня ситуативної тривожності, а 20 – для діагностики рівня 

особистісної тривожності. При інтерпретації показників використовують 

наступні рівні тривожності: низьку, помірну, високу.  

Обрані методи дозволяють комплексно провести психодіагностику 

емоційної сфери особистості, відношення до вагітності, майбутньої дитини та 

материнству, оцінити внутрішньо сімейні стосунки у пацієнток з різним 

соціальним статусом та встановити взаємозв’язок між перебігом вагітності.  

Лабораторну діагностику ліпідного профілю здійснювали на основі 

визначення концентрації ТГ («Тригліцериди СпЛ» (ТОВ «СпайнЛаб», Україна), 

ЗХ («Холестерин СпЛ» (ТОВ «СпайнЛаб», Україна), ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ 

(«ЛПВЩ-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 послідуючим 

розрахунком індексу інсулінорезистентності (НОМА-IR) за формулою: глюкоза 

натще (ммоль/л) х інсулін натще (мкМО/мл) / 22,5. Рівень глюкози 5,5 натще і 

7,8 ммоль/л або вище через 2 години після прийому 75 г глюкози оцінювався як 

гестаційний діабет. Ведення вагітності у таких пацієнток в подальшому 

здійснювалося сумісно з ендокринологом. 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). Наведені показники визначали в сироватці крові натще в 

централізованій клініко-діагностичній лабораторії КНП «Івано-Франківський 

обласний перинатальний центр ІФ ОР». Висловлюємо вдячність за допомогу 

працівникам лабораторії на чолі з завідуючим Поповичем П. І. 

Молекулярно-генетичне дослідження поліморфних варіантів генів 

виконували в державному закладі «Референс-центр з молекулярної діагностики 
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МОЗ України», м. Київ, Україна. Висловлюємо вдячність колективу та 

особливо директору к. мед. н. Россосі З. І. 

Геномну дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК) для молекулярно-

генетичного дослідження виділяли з периферійної крові за допомогою 

комерційної тест-системи “Quick-DNA
TM 

Universal Kit” (ZymoResearch, США) 

відповідно інструкції до набору. У центрифужну пробірку, що містила 200 мкл 

периферійної крові додавали 200 мкл Fluid&CellBuffer (Red) та 20 мкл 

Proteinase K.  

Інкубували матеріал протягом 10 хв. При 55°С, періодично вортексуючи 

10-15 с. Після інкубації до зразків додавали 420 мкл Genomic Binding Buffer та 

вортексували 10-15 с. Лізат з центрифужних пробірок переносили до колонки 

Zymo-Spin
TM

IIC-XL, що знаходилася у колекторній пробірці та центрифугували 

1 хв. при 12000 об/хв. Додавали 400 мкл DNA Pre-Wash Buffer у колонку з 

новою колекторною пробіркою, центрифугували 1 хв. при 12000 об/хв. та 

відбирали рідину з колекторної пробірки. На колонку наносили 700 мкл g-DNA 

Wash Buffer та центрифугували 1 хв. при 12000 об/хв. з колекторної пробірки 

відбирали від центрифуговану рідину. Ще раз наносили на колонку 200 мкл g-

DNA Wash Buffer та центрифугували на 14000 об/хв. протягом 1 хв. До чистої 

мікропробірки переносили колонку та наносили безпосередньо на фільтр 

колонки 60 мкл DNA Elution Buffer, після чого інкубували 5 хв. при кімнатній 

температурі. Встановлені у центрифужні мікропробірки колонки 

центрифугували 1 хв. при 14000 об/хв. для елюції ДНК. Супернатант, що містив 

очищену ДНК, використовували для постановки ПЛР.  

Для визначення поліморфних варіантів генів eNOS (G894T, rs1799983), 

LEPR Q223R (668A/G, rs1137101), PPARɣ Pro12Ala (C34G, rs1801282), 

використовували модифіковані протоколи з олігонуклеотидними праймерами 

[231, 244, 307] із застосуванням методу ПЛР та наступним аналізом 

поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Досліджувані 

ділянки генів ампліфікували за допомогою специфічних праймерів («Metabion», 

Німеччина) вказаних в таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Олігонуклеотидні праймери 

Ген  

(поліморфізм) 

Послідовність праймерів (5
׳
– 3

׳
) Довжина 

амплікону 

eNOS 

(G894T) 

AAGGCAGGAGACACTGATGGA 

CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCT 
248 п.н 

LEPR 

(A668G) 

ACCCTTTAAGCTGGGTGTCCCAAATAG 

AGCTAGCAAATATTTTTGTAAGCAATT 
416 п.н. 

PPARɣ 

(Pro12Ala) 

GCCAATTCAAGCCCAGTC 

GATATGTTTGCAGACAGTGTATCAGTG

AAGGAATCGCTTTCCG 

267 п.н. 

Специфічні фрагменти досліджуваних генів ампліфікували із 

застосуванням комерційного набору Dream Taq Green PCR MasterMix (фірми 

«ThermoScientific», США). Готували загальну робочу суміш для постановки 

ампліфікації фрагментів ДНК генів eNOS, LEPR та PPARɣ, розносили по 

пробіркам по 22 μl, а потім додавали ДНК (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Склад ампліфікаційних сумішей 

Ген (поліморфізм) Реагенти Кількість 

eNOS 

(G894T) 

MasterMix 12,5μl 

праймерF (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

праймерR (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

DEPC-treatedWater 8,9 μl 

ДНК 3 μl 

Загальний об’єм суміші 25μl 

LEPR  

(A668G) 

MasterMix 12,5μl 

праймерF (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

праймерR (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

DEPC-treatedWater 8,9 μl 

ДНК 3 μl 

Загальний об’єм суміші 25μl 

PPARɣ 

(Pro12Ala) 

MasterMix 12,5μl 

праймерF1 (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

праймерF2 (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

праймерF3 (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

праймерR (табл.2) 30 pmol (0,3 μl) 

DEPC-treatedWater 8,3 μl 

ДНК 3 μl 

Загальний об’єм суміші 25μl 
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Пробірки з готовою сумішшю ставили в ампліфікатор «FlexCyclerBU» 

(Analytik Jena, Німеччина) для забезпечення відповідного температурного 

режиму ПЛР (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Режими ампліфікації фрагментів ДНК 

Ген 

(поліморфізм) 
Етап 

Температура Час Кількість 

циклів 

eNOS 

(G894T) 

Передплавлення 95
0
С 7 хв.  

 

       Х35 
Плавлення 95

0
С 1 хв. 

Відпал 64
0
С 1 хв. 

Синтез 72
0
С 1 хв. 

Пролонгація синтезу 72
0
С 3 хв. 

LEPR  

(A668G) 

Передплавлення 94
0
С 2хв.  

 

         X35 
Плавлення 94

0
С 30 сек 

Відпал 58
0
С 30 сек 

Синтез 72
0
С 30 сек 

Пролонгація синтезу 72
0
С 2 хв. 

PPARɣ 

(Pro12Ala) 

Передплавлення 94
0
С 2 хв.  

 

        Х35 
Плавлення 94

0
С 30 сек 

Відпал 51
0
С 30 сек 

Синтез 72
0
С 30 сек 

Пролонгація синтезу 72
0
С 2 хв. 

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК генів підлягали гідролітичному 

розщепленню за допомогою ендонуклеаз рестрикції MboI, MspI та BstUI 

відповідно («Thermo Scientific», США). Готували рестрикційну суміш, склад 

компонентів якої наведено в таблиці 2.7. Рестрикцію ампліфікованих 

фрагментів генів eNOS (G894T), LEPR (A668G) та PPARɣ (Pro12Ala) проводили 

в мікротермостаті при 37С протягом12 год. Реакцію зупиняли підвищенням 

температури до 65С для генів eNOS та PPARɣ та при 80С для гену LEPR – 20 

хв. 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 подальшою візуалізацією (комп’ютерна програма Vitran). Візуалізу-

вали отримані результати в трансілюмінаторі «Cleaver Scientific» (рис. 2.5-2.7). 
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Таблиця 2.7  

Склад рестрикційних сумішей для ПДРФ аналізу 

Ген 

(поліморфізм) 
Реагенти 

Кіл-

ть 
Розмір рестрикційних рагментів 

eNOS 

(G894T) 

10x Буфер R 1 μl Генотип GG:248 п.н.  

Генотип GT:248, 158 та 90 п.н. 

Генотип TT: 158, 90 п.н. 
Фермент MboI 1 μl 

DEPC-treatedWater 8 μl 

Амплікон 4 μl 

LEPR  

(A668G) 

10x Буфер Tango 1 μl Генотип AA:416п.н. 

Генотип AG:416, 291 та 125 п.н. 

Генотип GG: 291 та 125 п.н. 
Фермент MspI 1 μl 

DEPC-treated Water 8 μl 

Амплікон 4 μl 

PPARɣ 

(Pro12Ala) 

10x Буфер R 1 μl Генотип CC:267 п.н. 

Генотип CG: 267, 224 та 43 п.н. 

Генотип GG: 224 та 43п.н. 
Фермент BstUI 1 μl 

DEPC-treatedWater 8 μl 

Амплікон 4 μl 

 

За наявності фрагментів ДНК довжиною 248 п.н. реєстрували генотип 

GG; фрагменти довжиною 248, 158 та 90 п.н. – генотип GT, а при довжині 

фрагментів 158 та 90 п.н. – генотип TT (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Результати електрофоретичного розподілу ампліфікованих 

фрагментів гену eNOS (G894T). Зразок 1 –  маркер молекулярної ваги; зразки 2, 

8-11, 13, 15 – генотип GG; зразки 3, 4, 6,7, 12, 17 – генотип GT; зразки 5, 14, 16 

– генотип ТТ  

Як видно з рисунку 2.6 ампліфіковані фрагменти ДНК гена PPARɣ 

підлягали гідролітичному розщепленню по наявному сайту рестрикції 

5'...CG↓CG...3', який з’явився при нуклеотидній заміні С на G в позиції 34 

(відповідає заміні в амінокислотній послідовності Pro на Ala). Фрагменти з 

молекулярною вагою 227 п.н. та 43 п.н. – генотип Ala/Ala, фрагменти вагою 270 

п.н. –генотип Pro/Pro, а при 270 п.н., 227 п.н. та 43 п.н. – Pro/Ala. 

   1        2      3       4      5       6       7       8      9      10     11     12     13    14     15     16    

17       17 
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Рис. 2.6. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гену 

PPARγ (Pro12Ala). Зразки 1, 9, 15 – генотип Pro/Ala, зразки 2-8, 10-14, 16 – 

генотип Pro/Pro; зразок 17 – маркер молекулярної ваги. 

На рисунку 2.7. представлені результати електрофоретичного розподілу 

фрагментів ДНК гену LEPR Q223R. При наявності фрагментів ДНК довжиною 

416 п.н. реєстрували генотип АА, фрагменти 291 та 125 п.н. – генотип GG, а 

при довжині 416, 291 та 125 п.н. – генотип AG (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гену 

LEPR Gln233Arg: зразок 1 – маркер молекулярної ваги; зразки 5,6,9,10 - 

генотип AА; 2,4,7,8,11,13,14,16 - генотип AG; зразки 3,12,15– генотип GG. 

Вивчення харчової поведінки проводили на основі міжнародного 

опитувальника частоти харчування (Food frequency questionnaire (FFQ)), 

рекомендованого найбільшим на сьогоднішній день норвежским 

рандомізованим контрольованим дослідженням «Fit for delivery» [320] з нашою 

модифікацією. Опитувальник включає 43 питання, які розділені на 10 

підрозділів та відповідають 10 рекомендаціям харчової поведінки. Аналіз 

проводиться за допомогою заздалегідь визначеної оцінки. Для кожного 

підрозділу підраховується медіана значення і присвоюється значення «0» або 

«1». Загальний показник харчової поведінки становить від 0 до 10 балів, більш 

високий бал свідчить про здоровішу поведінку. Оцінка була поділена на три 

категорії з розподілом пацієнток на низький (0-4 балів), середній (5-7 балів) та 

високий (8-10 балів) рівні дотримання дієтичних рекомендацій.  

     1         2        3         4        5         6        7         8        9        10       11      12       13     14      

15      16    17       17 

1        2        3       4       5        6       7       8        9      10      11     12      13      14     15     

16     17       17 
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Рівень фізичної активності (ФА) оцінювали на основі довгої версії 

Міжнародного опитувальника про ФА (International Physical Activity 

Questionnaire) [154]. Опитувальник складається з 27 запитань, згрупованих за 

типом фізичної діяльності (професійна діяльність, транспортування, домашня 

робота, дозвілля/спорт, сидяча активність) та рівнем інтенсивності (низька, 

помірна, інтенсивна). Виходячи з витрат енергії, для кожної діяльності 

тривалість, частота та інтенсивність вимірюється в MET-год/тиж (Metabolic 

Equivalent Tasks) та класифікується на рівні інтенсивності: відсутня/сидяча 

активність (<1,5 МЕТ), низька (1,5 - <3,0 МЕТ), помірна (3,0–6,0 МЕТ), 

інтенсивна (>6,0 МЕТ). Помірна ФА активність визначається як «діяльність, яка 

потребує помірних фізичних зусиль і примушує дихати дещо важче, ніж 

зазвичай». Інтенсивна ФА розглядається як «діяльність, яка вимагає 

підвищених фізичних зусиль і змушує дихати важче, ніж зазвичай». Дані 

оцінюються за останні 7 днів з розрахунком загальної ФА на основі суми всіх 

видів діяльності шляхом множення тривалості на частоту/тиждень на МЕТ 

інтенсивність згідно Compendium of Physical Activities [154]. Загальна ФА 

розглядається як низька, помірна і інтенсивна.  

Оцінювання якості проведення антенатального консультування жінок з 

приводу ГЗМТ здійснювали під час індивідуальних усних бесід з вагітними 

жінками та лікарями, а також на основі розроблених та запропонованих нами 

опитувальників. До даного опитування залучено 117 пацієнток, які знаходилися 

під рутинним спостереженням в жіночій консультації впродовж вагітності та 

добровільно прийняли участь 42 лікарів акушер-гінекологів, які працюють в 

жіночих консультаціях міста та ведуть антенатальний догляд.  

Початок лактації встановлювали при спостереженні за жінками в 

післяпологових палатах стаціонару перші 5 днів, тривалість грудного 

вигодовування, зокрема виключно 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 (УЗД) в 
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11-13, 18-21 та 37-40 тижнів, доплерометричного дослідження кровоплину в 

артерії пуповини, маткових артеріях та середній мозковій артерії, 

кардіотокографії з оцінкою за шкалою Фішера і біофізичного профілю плода. 

УЗД і доплерометрію проводили на апаратах Voluson 730 PRO та ALOKA SSD-

1700. ЗРП враховували при вимірюванні масово-ростових параметрів нижче  

10-ої перцентилі, а макросомію - вище 90-ої перцентилі для даного терміну 

вагітності. 

Антропометрію новонародженого проводили до двох годин після 

пологів. Масу немовляти визначали на електронних вагах з точністю до 0,1 кг, 

вимірювання довжини тіла проводили за допомогою сантиметрової стрічки, з 

точністю до 0,5 см. Відповідність маси новонародженого гестаційному віку 

встановлювали за таблицями Г. М. Дементьєвої та Е. В. Короткої (1980). 

Патологічними девіаціями маси дитини вважали крупні (вище 90 перцентилі) і 

малі до гестаційного віку (нище 10 перцентилі) значення. Стан при народженні 

оцінювали за шкалою Апгар на 1 і на 5 хвилинах, а такою проводили 

первинний огляд разом з неонатологом.  

Запропонована нами персоніфікована програма супроводу вагітних та 

преконцепційної підготовки спрямована на зниження частоти патологічного 

ГЗМТ, покращення перинатального прогнозу та оптимізації ваги після пологів. 

Дієтичні поради та рівень ФА базуються на міжнародних [208, 267, 338] та 

національних керівних настановах [40] із додатковими авторськими 

елементами заохочення та навчання здорової харчової поведінки та активізації 

ФА під час вагітності. Під час першого візиту учасниці отримували розроблену 

нами пам'ятку з питань харчування та ФА (Додаток В) з детальним 

роз'ясненням заходів. Надалі консультування проводилося в другому та 

третьому триместрах вагітності в жіночій консультації під час основних та двох 

додаткових відвідувань у вигляді групових (5-10 чоловік) та індивідуальних 

бесід з вагітними та в телефонному режимі. Консультування з приводу 

харчування під час вагітності сфокусоване на ключових моментах харчової 

поведінки та базується на десяти рекомендаціях (Додаток В).   
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Рекомендації щодо ФА складалися 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 (Додаток В). 

Враховуючи малу інформаційну цінність зміни частоти серцевих 

скорочень під час виконання фізичних вправ при вагітності, контролем рівня 

активності загальноприйнятим є самопочуття жінки [320]. Помірна ФА 

активність визначається як «діяльність, яка потребує помірних фізичних зусиль 

і примушує дихати дещо важче, ніж зазвичай». Інтенсивна ФА розглядається як 

«діяльність, яка вимагає підвищених фізичних зусиль і змушує дихати важче, 

ніж зазвичай» [113, 125, 388]. Виконання фізичних вправ рекомендувалося 

припинити із погіршенням самопочуття або появою переймоподібного болю.  

Підрахування ходьби (кроків/день) здійснювалося за допомогою 

крокоміру New Lifestyle Digiwalker SW-200 (NL SW-200; Орегон). Вагітним 

пропонувалося носити крокомір протягом 7 днів, починаючи з наступного дня 

після візиту в жіночу консультацію, записувати кількість щоденних кроків 

перед сном та скидати показники пристрою вранці. Жінкам було доручено 

знімати крокомір під час купання, плавання та сну. Після закінчення ведення 

обліку протягом 1 тижня в кожному триместрі, жінки повідомляли в 

телефонному режимі результати досліднику. Проводили оцінку результатів 

середніх значень кроків/день згідно міжнародних рекомендацій: сидячий образ 

життя <5000 кроків/добу, низький рівень активності ходьби: 5000–7499 

кроків/день, високий рівень активності ходьби: ≥7500 кроків/день [151]. В 

нашій програмі запропонована інтенсивна ходьба (≥7500 кроків/день). 

Контроль здійснювали в телефонному режимі та під час антенатальних візитів. 

Запропоновані додаткові рекомендації для активації ФА (Додаток В). 

Особливості харчування та ФА обговорювалися в присутності чоловіка з метою 

оптимізації здорового способу життя у членів родини для підтримки вагітної та 

покращення результатів. 

Після висновків встановлення індивідуального психоемоційного стану 

вагітних проводили додаткові групові (5-10 чоловік) і індивідуальні 
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психологічні консультування вагітних жінок із застосування психокорегуючих 

методик (арт-терапія – музикотерапія, малювання) в другому та третьому 

триместрах вагітності. За необхідності до групових занять також залучали 

чоловіка. Особливу подяку висловлюємо практичному психологу к. мед. н. 

Якимчук Н. В.  

Вагітні, які не були включені в програму отримували консультування з 

приводу харчування та ФА під час стандартних антенатальних візитів в жіночу 

консультацію згідно національних протоколів [40]. 

Наприкінці ми аналізували вплив впровадженої профілактичної програми 

на рівень ГЗМТ та редукцію затримки ваги через 12 місяців після пологів, 

композитний склад тіла пацієнток в кінці вагітності (37-39 тижнів) та через 1 

рік після пологів, показники вуглеводно-ліпідного та адипокінового обмінів, 

середню вагу новонароджених, частоту макросомії і ЗРП, частоту материнських 

ускладнень під час вагітності та пов’язаних з пологами.    

Методика статистичного аналізу результатів дослідження. Отриманий 

цифровий матеріал обробляли статистично з використанням пакету 

статистичного аналізу на базі Microsoft Excel та програми «Statistica 6.0» 

(StatSoft Inc.,USA). При статистичній обробці застосовували параметричні та 

непараметричні методи аналізу [292]. 

Отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип їх 

розподілу за методом Колмогорова-Смірнова і Лільєфорса (Kolmogorov-

Smirnov & Lilliefors test for normality) та W тестом Шапіро-Уїлка (Shapiro-

Wilk’s W test). Оскільки більшість з них відповідала нормальному закону Гауса, 

то 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.  
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Для встановлення референтних діапазонів рівнів ЖМТ, водних секторів, 

показників вуглеводного і ліпідного обмінів і сироватці крові 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 χ
2
.  

З метою встановлення чинників ризику виникнення ускладнень вагітності 

використана методика розрахунку показника відношення шансів (Odds Ratio 

(OR)) та його 95% довірчого інтервалу. 

Встановлення наявності, сили та напряму взаємозв’язку між 

параметрами, що вивчалися, застосували метод парного кореляційно-

регресійного аналізу Пірсона (r) [157]. 

 

Висновки до розділу 

Запропонована програма дослідження та її методичний апарат дозволили 

отримати репрезентативні дані, вирішити поставленні завдання, отримати 

достовірні результати, покладені в основу обґрунтування і розробки 

удосконаленої програми прогнозування і профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з патологічним ГЗМТ. 
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РОЗДІЛ 3 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО 

ГЕСТАЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА 

 

 

3.1. Оцінка впливу величини прегравідарної маси тіла на гестаційне 

збільшення маси тіла  

 

Прегравідарна маса тіла, на думку всіх дослідників, що працювали в 

даному напрямку, є вагомим фактором, що визначає ГЗМТ [101, 187, 243, 336]. 

Дане твердження покладено в основу класифікації гестаційного приросту маси 

тіла [40, 208]. Проте, динаміка зростання маси тіла, особливо патологічного, під 

час вагітності в залежності від вихідної ваги є до кінця не висвітлиною та 

широко обговорюється у науковій спільноті [149, 284].  

Проведений нами аналіз особливостей ГЗМТ у вагітних з різною 

прегравідарною масою тіла у 219 вагітних показав, що чим більший ІМТ до 

вагітності, тим менше збільшення маси тіла впродовж гестаційного періоду           

(r= - 0,24, p<0,001). А при порівнянні жінок з нормальною та надмірною 

вихідною вагою цей зв'язок посилюється (r= - 0,32, p<0,001). 

 X:Y:   r = -0,2382; p = 0,0004
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Рис. 3.1. Кореляційний зв’язок між ГЗМТ та прегравідарним ІМТ  
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Найбільшу надбавку в вазі мають жінки з нормальною вихідною масою, в 

той час як вагітні з ожирінням мають мінімальні значення. Привертає увагу той 

факт, що всі показники ГЗМТ знаходяться у діапазоні референтних значень або 

не виявляють достовірного відхилення від рекомендованих меж (р>0,05)     

(табл. 3.1) [62]. Наші дані відповідають світовій літературі [105, 129, 162]. 

Таблиця 3.1 

Показники гестаційного збільшення маси тіла у вагітних з різною 

прегравідарною вагою (М±SD) 

Показники Прегравідарна маса тіла (n=219) 

Недостатня 

(n=18) 

Нормальна 

(n=153) 

Надлишкова 

(n=23) 

Ожиріння 

(n=25) 

Середня вага до 

вагітності, кг 
44,5±3,9 55,3±4,9 75,5±4,5 89,9±10,9 

95% CІ 42,7-46,3 54,5-56,1 73,7-77,3 85,6-94,2 

Середнє ГЗМТ, кг 10,1±2,9 13,6±4,2 12,7±4,1 9,5±4,0 

95% CІ 8,8-11,4 12,9-14,3 11,0-14,4 7,9-11,1 

Референтні 

значення ГЗМТ, кг 

12,5-18,0  11,5-16,0  7,0-11,5  5,0-9,0  

Однак, при проведенні більш детального аналізу, ми виявили, що серед 

219 обстежених нами жінок рекомендоване ГЗМТ в кінці вагітності 

встановлено у менш ніж половини пацієнток 100 ((45,7±3,4) %), недостатній у 

кожної пʼятої 45 ((20,5±2,7) %), а надлишковий у третини 74 ((33,8±3,2) %) осіб.  

Аналіз по групах показав, що у більш ніж половини жінок в групі з 

недостатньою вихідною масою тіла ((55,6±11,7) %) ГЗМТ було нижче 

рекомендованого і у них значно зростали шанси на недостатню надбавку в вазі 

порівняно з групою з нормальним вихідним ІМТ (OR=4,92; 95% CІ: 1,79-13,50; 

р<0,01) (табл. 3.2). В групі жінок з нормальною прегравідарною масою тільки 

половина осіб демонструють збільшення маси тіла у встановлених діапазонах, 

((20,3±3,2) %) пацієнток мають недостатню надбавку, а майже кожна третя 

вагітна – надлишкову, що відповідає світовим тенденціям [59, 187, 189]. 

Найгірша картина спостерігається в групі з надлишковою вихідною 

масою тіла, у яких відсоток жінок з рекомендованою надбавкою був 

найнижчим серед всіх вагітних і сягав лише (21,7±8,6) %, а частка 
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надлишкового ГЗМТ у даної групи становила (69,6±9,6) %. Отже вихідна 

надлишкова маса тіла збільшує шанси на патологічно високу надбавку маси 

тіла в (5,49; 2,11-14,24) порівняно з нормальним ІМТ. 

Таблиця 3.2 

Розподіл вагітних жінок в залежності від прегравідарного індексу маси тіла 

та рівня гестаційного збільшення маси тіла (М±SD) 

ГЗМТ Прегравідарний ІМТ, кг/м
2
 

Недостатня 

маса тіла 

(n=18) 

Нормальна 

маса тіла 

(n=153) 

Надлишкова 

маса тіла 

(n=23) 

Ожиріння  

(n=25) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Недостат-

нє 

10 55,6±11,7

* 

31 20,3±3,2  2 8,7±5,9 2 8,0±5,4 

Рекомен-

доване 

8 44,4±11,7 77 50,3±4,1 5 21,7±8,6 

* 

10 40,0±9,8 

Надлиш-

кове 

0 0,0 45 29,4±3,7  16 69,6±9,6

* # 

13 52,0±10,0 

* 

Примітки:  

* - порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ до вагітності (p<0,05); 

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). 

У жінок з ожирінням ми відмітили деяке збільшення частоти пацієнток 

((40,0±9,8) %) з ГЗМТ у встановлених діапазонах та втратою достовірності  

порівняно з вагітними з нормальним прегравідарним ІМТ (р>0,05). Однак 

відсоток вагітних з надлишковою надбавкою маси тіла залишався достовірно 

вищим порівняно з пацієнтками з нормальною вагою до вагітності (р<0,05). 

Доведено, що ожиріння збільшує шанси патологічно високого набору маси тіла 

в 2,6 рази (2,60; 1,10-6,13) порівняно з нормальним вихідним ІМТ.  

Отже, ми прийшли до висновку, що прегравідарна маса тіла може 

розглядатися незалежним предиктором ГЗМТ [66]. Чим нижча вихідна маса 

пацієнтки, тим вищий ризик недостатнього ГЗМТ, а у жінок з надлишковою 

масою і ожирінням більше шансів набрати надмірну вагу впродовж вагітності.  

Ми розглянули динаміку зростання маси тіла під час вагітності у жінок з 

різною прегравідарною масою тіла та виявили наступну картину (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Динаміка ГЗМТ у жінок з різною масою тіла до вагітності, кг 

У пацієнток з недостатнім ІМТ і ожирінням виявлені практично однакові 

щотижневі темпи надбавки маси тіла, що є завідома патологічним для обидвох 

груп (табл. 3.3). У жінок з нормальною та надлишковою вихідною вагою 

прослідковані також однакові темпи ГЗМТ, що свідчить про найбільш суттєве 

патологічне збільшення в вазі в останній групі пацієнток.  

Таблиця 3.3 

Динаміка гестаційного збільшення маси тіла впродовж тижня у жінок з 

різною прегравідарною вагою 

Прегравідарна 

маса тіла 

Виявлений 

приріст маси тіла 

за тиждень в ІІ 

триместрі, кг/тиж. 

Виявлений приріст 

маси тіла за 

тиждень в ІІІ 

триместрі, кг/тиж. 

Рекомендований 

приріст маси тіла за 

тиждень в ІІ-ІІІ 

триместрах, кг/тиж.# 

Недостатня  0,29* (0,26-0,32) 0,37* (0,33-0,42) 0,51 (0,44–0,58)  

Нормальна  0,39 (0,37-0,41) 0,5* (0,47-0,52) 0,42 (0,35–0,50)  

Надлишкова  0,36* (0,32-0,40) 0,47* (0,32-0,63) 0,28 (0,23–0,33)  

Ожиріння 0,28 (0,23-0,34) 0,33* (0,27-0,39) 0,22 (0,17–0,27)   

Примітки:  

* - порівняно з рекомендованим приростом маси тіла (p<0,05); 

# - згідно нормативних документів [40, 208]. 

Починаючи з ранніх термінів вагітності відмічається достовірна різниця 

між рівнем збільшення маси тіла. Так, у групі вагітних з кінцевим недостатнім 

ГЗМТ вже у першому триместрі приріст маси тіла був достовірно нижчим 

((0,3±0,1) кг) (p<0,001), а у вагітних з надлишковим ГЗМТ вищим ((1,7±0,2) кг) 

(p<0,05) порівняно з групою з рекомендованим приростом ваги ((1,2±0,1) кг). 
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Дана різниця зберігалася в другому та третьому триместрах (p<0,05). 

Відсутність надбавки маси тіла на початку вагітності зустрічалась майже у 

кожної третьої жінки з недостатнім ГЗМТ, що в 6,0 рази вірогідно 

перевищувало контроль (р<0,05) (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динаміка збільшення маси тіла впродовж вагітності у жінок з 

різним ГЗМТ, кг; * - порівняно з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) 

Таким чином, можна стверджувати, що дефіцит або відсутнє зростання 

маси тіла в першому триместрі асоціюється з недостатньою надбавкою 

протягом вагітності (r=0,58, p<0,001). І навпаки, різкий початок надмірного 

зростання маси тіла до 12 тижнів є тригером подальшого надлишкового ГЗМТ 

(r=0,77, p<0,001). Патологічна надбавка маси тіла в другому триместрі також 

може слугувати маркером неадекватного збільшення маси тіла до кінця 

вагітності (r=0,82, p<0,001). Встановлено, що патологічно низький гестаційний 

приріст ваги в першому триместрі позитивно асоціюється з виникненням 

раннього гестозу. Явища блювоти вагітних на початку вагітності збільшувало 

шанси подальшого недостатнього ГЗМТ в 4,2 рази (4,18;1,57-11,13). 

 

3.2. Характеристика соціально-демографічних, медико-біологічних 

чинників патологічного збільшення маси тіла під час вагітності  

 

Нами були вивчені фактори, які могли б впливати на ГЗМТ. Так, паритет 

вагітності, випадки невиношування та штучного переривання вагітності не 

впливали на абсолютну гестаційну надбавку маси тіла (р>0,05) (табл. 3.4).  

* 

* 

* 
* 

* 

* 
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Таблиця 3.4 

Прегравідарний індекс маси тіла та гестаційне збільшення маси тіла у 

першо- та повторнонароджуючих жінок (М±SD), (n=219) 

Показник Перші пологи (n=133) Повторні пологи (n=86) 

М±SD 95% CІ М±SD 95% CІ 

Маса тіла до 

вагітності, кг 

57,4±11,7 55,8-59,0 65,1±17,8 63,0-67,2 

ІМТ до 

вагітності, кг/м
2
 

21,3±3,9 20,8-21,8 23,6±5,7 22,8-24,4 

ГЗМТ, кг 13,7±4,5 13,1-14,3 11,3±3,5 10,8-11,8 

 

Однак прослідковано, що шанси як недостатнього в 2,3 рази (OR=2,37; 

95% CІ: 1,11-5,03; р<0,05), так і надлишкового ГЗМТ в 2,0 рази (2,00; 1,07-3,74) 

достовірно вищі у першонароджуючих жінок, порівняно з групою з повторними 

пологами, що підтверджують і інші автори [137, 217, 303] (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Залежність ГЗМТ від кількості пологів, %; * - порівняно з 

групою жінок з повторними пологами (р<0,05) 

Зустрівши в літературі протилежну точку зору про те, що надлишкове 

ГЗМТ частіше виникає у повторнонароджуючих в зв'язку з недостатньою 

редукцією ваги після попередніх пологів [71], ми проаналізували вихідну масу 

тіла. Так прегравідарна маса тіла в групах з особами з першими і повторними  
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пологами статистично достовірно не відрізнялася та становила відповідно 

(57,4±11,7) кг та (65,1±17,8) кг (р>0,05). 

Середній вік вагітних становив (28,6±4,7) років (95% CІ 28,0-29,2) і 

достовірно не різнився у жінок з різним ГЗМТ (р>0,05). Ми встановили, що з 

віком жінки мають меншу абсолютну надбавку в вазі (r= - 0,49, p<0,001), що 

підтверджує результати іншого дослідженння [217]. Проте на відміну від нього, 

ми не довели, що у пацієнток після 30 років знижуються і шанси надлишкового 

ГЗМТ (р>0,05). А от шанси недостатнього приросту ваги достовірно вищі 

(16,00; 5,70-44,95) у молодих жінок до 30 років (табл. 3.5). 

                                                                                                    Таблиця 3.5 

Розподіл вагітних жінок за віком та різним гестаційним збільшенням 

маси тіла (М±SD), (n=219) 

Вік Рекомендоване 

ГЗМТ (n=100) 

Недостатнє ГЗМТ 

(n=45) 

Надлишкове ГЗМТ 

(n=74) 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

До 20 

років 

3 3,0±1,7 11 24,4±6,4* 2 2,7±1,9 

21-29 

років 

54 54,0±5,0 25 55,6±7,4 38 51,4±5,8 

30-39 

років 

37 37,0±4,8 8 17,8±5,7* 28 35,1±5,5 

40 років і 

старше 

6 6,0±2,4 1 2,2±2,2 6 8,1±3,2 

Середній 

вік, років 

29,3±4,4 

(95% CІ 28,4-30,2) 

24,1±3,8  

(95% CІ 24,0-26,2) 

29,9±4,4 

(95% CІ 28,9-30,9) 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). 

Середній ріст вагітних становив 164,2±2,3 см (95% CІ 159,7-168,7)  і 

достовірно не відрізнявся у жінок з різних груп (р>0,05). Аналіз свідчить, що 

ріст не впливав на абсолютну надбавку в вазі (р>0,05). Однак серед обстежених 

нами жінок шанси патологічного ГЗМТ зі зростом до 160 см були достовірно 

вищі ((10,44; 95% CІ: 3,77-28,91) при недостатній та (5,04; 1,89-13,44) при 

надлишковій надбавці в вазі) (рис. 3.5). Відмічено також, що при зрості понад 

https://www.tandfonline.com/author/Kheirouri%2C+Sorayya
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164 см шанси недостатнього ГЗМТ знижувалися (0,04; 0,02-0,11) у порівнянні з 

рекомендованим, чого не можна сказати про надлишкове ГЗМТ (р>0,05).  
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Рис. 3.5. Розподіл вагітних за зростом в залежності від ГЗМТ, %;                  

* - порівняно з групою жінок з нормальним ГЗМТ (р<0,05)  

У літературі є суперечливі дані про розгляд сімейного статусу, характеру 

освіти та зайнятості в якості предиктора патологічного гестаційного приросту 

ваги [252, 257, 277]. За даними нашого дослідження шанси недостатнього 

ГЗМТ були вищі серед одиноких жінок (OR=2,94; 95% CІ: 1,18-7,31; р<0,05), у 

особин без освіти (4,42; 1,22-15,97) (табл. 3.6). У вагітних з малою надбавкою в 

вазі ¼ частини жінок були учні та студенти, які вели активний спосіб життя, 

частота яких в 4,1 рази (р<0,01) та в 9,0 разів (р<0,001) перевищували відсоток 

таких пацієнток в групах з рекомендованим і надлишковим ГЗМТ. 

Наявність вищої освіти та професійної діяльності, пов’язаної з розумовою 

працею, достовірно збільшувало шанси на надлишкове ГЗМТ ((1,97; 1,07-3,62) 

та (2,06; 1,09-3,90) відповідно) порівняно з групою з рекомендованою 

надбавкою в вазі. Професійна незайнятість також сприяла надлишковому 

приросту ваги (3,00; 1,57-5,73).  

У групі пацієнток зі збільшенням маси тіла у рекомендованих межах 

жительки сільської місцевості вірогідно перевищували міських (р<0,05). В 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
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групах жінок з недостатнім та надмірним ГЗМТ міські жительки зустрічалися 

частіше відповідно у 2,4 рази (р<0,001) та в 2,5 разів (р<0,001) порівняно з 

групою з нормальним ГЗМТ.  

Таблиця 3.6 

Соціальний статус вагітних з різним гестаційним збільшенням маси 

тіла (М±SD), (n=219) 

Вік Рекомендоване 

ГЗМТ (n=100) 

Недостатнє 

ГЗМТ (n=45) 

Надлишкове 

ГЗМТ (n=74) 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Сімейний статус 

- одружені 

- неодружені 

 

89 

11 

 

89,0±3,9 

11,0±3,1 

 

33 

12 

 

73,3±6,3 

26,7±6,7* 

 

62 

12 

 

83,8±4,3 

16,2±4,3 

Освіта 

- вища 

- середня 

- без освіти 

 

40 

56 

4 

 

40,0±4,9 

56,0±5,0 

4,0±2,0 

 

19 

19 

7 

 

42,2±7,4 

42,2±7,4 

15,6±5,4* 

 

42 

30 

2 

 

56,8±5,8* 

40,5±5,7 

2,7±1,9 

Місце проживання 

- місто 

- село 

 

32 

68 

 

32,0±4,7 

68,0±4,7 

 

35 

10 

 

77,8±4,7* 

22,2±4,7* 

 

58 

16 

 

78,4±4,8* 

21,6±4,8* 

Зайнятість 

- розумова праця 

- фізична праця 

- учні, студенти 

- домогосподарки 

 

27 

43 

6 

24 

 

27,0±4,4 

43,0±5,0 

6,0±2,4 

24,0±4,3 

 

10 

13 

11 

11 

 

22,2±6,2 

28,9±6,8 

24,4±6,4* 

24,4±6,4 

 

32 

4 

2 

36 

 

43,2±5,8* 

5,4±2,6* 

2,7±1,9 

48,6±5,8* 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).  

З метою виявлення впливу паління на зміну ваги під час вагітності ми 

проаналізували дані 153 жінок з нормальним прегравідарним ІМТ, з них 56 

((36,6±3,9) %) палили та 97 ((63,4±3,9) %) не палили до вагітності. Жінки, які 

регулярно палили до і припинили під час вагітності мали в 3,5 рази більше 

шансів надмірного ГЗМТ (OR=3,45, 95% CІ: 1,58-7,52; р<0,01) порівняно з 

тими, що не палили (рис. 3.6). 

В той же час у жінок, які продовжували палити, шанси надмірного ГЗМТ 

також не знижувалися (р>0,05). Відсоток недостатньої надбавки в вазі 

достовірно не різнився у пацієнток, які припинили під час вагітності чи не 
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палили (р>0,05). Однак, продовження паління достовірно збільшувало шанси 

недостатнього ГЗМТ (5,55, 1,51-20,37) у порівнянні з тими, що припинили під 

час вагітності. 

Не курили

Продовжували курити під час вагітності

Припинили під час вагітності

18,6

53,3*

17,1

59,8

20,0

34,1

21,6

26,7

48,8*

Недостатнє ГЗМТ Рекомендоване ГЗМТ Надлишкове ГЗМТ

          Рис. 3.6. Частота рекомендованого та патологічного ГЗМТ в залежності 

від паління, %; * - порівняно з групою жінок, що не палили (р<0,05) 

Як продемонстровано в табл. 3.7, припинення паління під час вагітності 

супроводжувалося достовірно більшим ГЗМТ на 4,7 кг у порівнянні з жінками, 

що не палили та на 6,6 кг, які палили під час вагітності (р<0,05). Пацієнтки, які 

продовжили палити набрали у вазі хоч і не достовірно, але нижче ніж особини 

без шкідливої звички (р>0,05).  

Таблиця 3.7 

Показник гестаційного збільшення маси тіла у вагітних з нормальним 

індексом маси тіла до вагітності в залежності від паління, (n=153) 

Показники Палили до вагітності (n=56) Не палили 

(n=97) Припинили під час 

вагітності (n=41) 

Продовжували під 

час вагітності (n=15) 

М±SD 95% CІ М±SD 95% CІ М±SD 95% CІ 

ІМТ кг/м
2
 20,0±1,4 19,8-20,2 19,6±0,9 19,4-19,8 20,3±1,5 20,1-20,5 

ГЗМТ, кг 17,3±1,7*# 16,6-18,0 10,7±2,8 10,0-11,4 12,6±1,6 11,9-13,3 

Примітки:  

* - порівняно з групою жінок, які не палили під час вагітності (р<0,05);      

# - порівняно з групою жінок, які продовжували палили під час вагітності 

(р<0,05). 
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Аналіз динаміки ГЗМТ протягом вагітності показав, що у жінок, які 

палили і не палили в першому і другому триместрах, темпи зростання ваги 

достовірно не різнилися (р>0,05) (рис. 3.7). Однак, у третьому триместрі 

приріст ваги у пацієнток, що палили ((6,4±0,9) кг) вірогідно був нижчим у 

порівнянні з жінками без шкідливої звички ((8,7±0,8) кг) (р<0,05), що призвело 

до меншого загального ГЗМТ.   

Припинення паління на початку вагітності веде до достовірно більших 

темпів надбавки в вазі вже з ранніх термінів і впродовж всієї вагітності у 

порівнянні з жінками, які продовжували палити (р<0,05) та в першій половині 

вагітності з жінками без даної звички (р<0,05).  
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Рис. 3.7. Динаміка ГЗМТ у жінок в залежності від паління, кг;                    

* - порівняно з групою жінок, які не палили під час вагітності (р<0,05),                    

# - порівняно з групою жінок, які продовжували палили під час вагітності 

Отже, враховуючи виявлену неблагоприємну тенденцію у величині та 

динаміці надбавки в вазі у вагітних, які припинили та продовжували палити під 

час вагітності, з метою попередження патологічного ГЗМТ, важливо 

відмовитися від паління на прегравідарному етапі.  

В генезі надлишкової ваги та ожиріння добре вивчено значення 

спадкового фактору. Результати нашого дослідження вказують на зв'язок між 

спадковістю та гестаційним збільшенням в вазі. Так, у жінок з надлишковою 

надбавкою маси тіла під час вагітності надмірна вага у батьків відмічалася  

в 2,3 рази, а артеріальна гіпертензія у батьків в 2,9 разів частіше, ніж в групі з 

* #

* #

# 
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рекомендованим ГЗМТ (в обох випадках (р<0,001) (рис. 3.8). Слід зазначити, 

що сімейна артеріальна гіпертензія збільшувала шанси надлишкового ГЗМТ в 

6,5 разів у жінок з надлишковим ІМТ (OR=6,50, 95% CІ: 2,21-19,39; р<0,01) у 

порівнянні з нормальним. Частота порушення вуглеводного обміну в родині, в 

тому числі цукровий діабет, достовірно не різнилася в усіх групах (р>0,05). 

Надлишкова надбавка в вазі асоціювалася з родинною схильністю до надмірної 

ваги (r=0,28, p<0,001) та спадковою обтяженістю по гіпертонічних розладах 

(r=0,30, p<0,001).   

19,0
9,0

13,0

17,8
7,1

11,1

43,2*
12,2

37,8*
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Рис. 3.8. Частота ГЗМТ в залежності від спадкового анамнезу, %;               

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,001)  

Детальне вивчення спадкового анамнезу неможливе без зʼясування рівня 

гестаційного приросту ваги у матері вагітної. Встановлено, що надлишкове 

ГЗМТ у мами достовірно збільшувало шанси надмірного приросту ваги  під час 

вагітності у даної пацієнтки в 2,2 рази (OR=2,15, 95% CІ: 1,12-4,15; р<0,05). 

Серед медичних чинників, які достовірно збільшують шанси 

надлишкового ГЗМТ, нами виявлено наявність хронічної артеріальної 

гіпертензії у обстежених жінок (2,89, 1,30-6,25). Тяжка соматична патологія 

слугувала виключенням з нашого дослідження. 

Аналіз гінекологічного анамнезу не виявив достовірної різниці за віком 

настання менархе: (12,7±1,6) років (95% CІ 12,5-12,9), (13,2±1,0) років (95% CІ 

12,9-13,5), (13,0±1,2) років (95% CІ 12,8-13,3) відповідно у вагітних з 

рекомендованою, недостатньою та надлишковою надбавкою в вазі (р>0,05). 
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Нами прослідковано, що у пацієнток з надлишковим ГЗМТ розлади 

менструального циклу (МЦ) зустрічалися в 1,8 разів (р<0,05), ендометріоз у 3,4 

рази (р<0,05), синдром полікістозних яєчників майже у 5,4 рази (р<0,05) і 

фіброміома матки в 3,0 рази частіше (р<0,05) порівняно з жінками з 

нормальним гестаційним приростом ваги (табл. 3.8). Ми не виявили 

достовірного зв'язку між гормональними розладами у жінок до вагітності та 

недостатнім ГЗМТ (р>0,05).   

Таблиця 3.8 

Гінекологічний анамнез у вагітних з різним гестаційним збільшенням 

маси тіла (М±SD), (n=219) 

Показники Рекомендоване 

ГЗМТ (n=100) 

Недостатнє 

ГЗМТ (n=45) 

Надлишкове 

ГЗМТ (n=74) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Розлади МЦ 20 20,0±4,0 14 31,1±6,9 26 35,1±5,5* 

Патологія шийки матки 26 26,0±4,4 11 24,4±6,4 23 31,1±5,4 

Ендометріоз 4 4,0±2,0 2 4,4±3,1 10 13,5±4,0* 

Синдром полікістозних 

яєчників 

2 2,0±1,4 - - 8 10,8±3,6* 

Кісти і пухлини 

яєчників 

10 10,0±3,0 3 6,7±3,7 6 8,1±3,2 

Фіброміома матки 5 5,0±2,2 2 4,4±3,1 11 14,9±4,1* 

Хронічні запальні 

захворювання статевих 

органів     

15 15,0±3,6 4 8,9±4,2 22 29,7±5,3 

Непліддя 5 5,0±2,2 1 2,2±2,2 6 8,1±3,2 

Гінекологічні операції 9 9,0±2,9 5 11,1±4,7 14 18,9±4,6 

Примітка: 

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).

Таким чином, отримані результати переконливо вказують на вагомість 

соціально-демографічних, медико-біологічних чинників у збільшенні маси тіла 

під час вагітності. Слід відмітити, що вихідний ІМТ та паління є вагомими, і що 

дуже важливо, керованими чинниками. Тому оптимізація ваги та відмова від 

паління на етапі планування вагітності є першочерговими завданнями свідомої 

прегравідарної підготовки жінок.  
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3.3.  Оцінка впливу індивідуального психоемоційного стану вагітних на 

патологічне гестаційне збільшення маси тіла 

Вагітність є новим психічним та фізіологічним станом організму жінки, 

сповнений емоційного напруження і адаптації до нових умов. Підвищена 

тривожність, обумовлена вагітністю та майбутніми пологами, індивідуально-

психологічні особливості жінок, особистісна та соціальна дезадаптація, 

напружені внутрішньо сімейні відносини, конфлікти, відчуття нерозуміння та 

відсутності підтримки з боку членів сім'ї порушують гомеостаз та можуть 

викликати патологічні процеси в організмі вагітної жінки [21, 34, 89, 397]. 

Проведено клініко-анамнестичне дослідження жінок та визначення 

психоемоційного стану за допомогою опитувальників [65]. 

Опитувальник для оцінки рівня задоволеності якістю життя дозволяє 

діагностувати і співставляти задоволеність і якість життя в емоційній сфері, 

активності у вільний час і соціальній сфері. Встановлення ІЯЖ є об'єктивним 

відображенням рівня психоемоційної напруженості. В нашій когорті загальний 

ІЯЖ становив (32,6±4,9) балів (95% CІ 31,6-33,6) у жінок з рекомендованим, 

(27,5±7,3) балів (95% CІ 25,4-29,6) з недостатнім та (29,2±8,3) балів (95% CІ 

26,8-31,6) з надлишковим ГЗМТ та достовірно не різнився між групами 

(р>0,05), що відповідало або наближувалося до високого рівня ІЯЖ.  

Однак прослідковано достовірний зворотній взаємозв'язок між рівнем 

ІЯЖ та ГЗМТ (r= - 0,34, p<0,001) при одночасно наявній низькій прямій 

кореляції між рівнем ІЯЖ та ІМТ до вагітності (r=0,15, p=0,04).     

  В групі жінок з рекомендованим ГЗМТ встановлено достовірне 

переважання частоти пацієнток з високим ІЯЖ ((86,0±3,5) %) (р<0,05), незначна 

частка особин з середнім і низьким ІЯЖ (рис. 3.9) та відсутність жінок з дуже 

низьким рівнем задоволеністю якістю життя.  

За даними опитувальника розподіл балів по субшкалах, які відповідають 

поняттю задоволеності в різних галузях життєдіяльності, був практично 

однаковим (рис. 3.10). Більшість вагітних даної категорії продемонстрували у 
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своїх відповідях оптимістичність і активність життєвої позиції, адекватну 

оцінку своєму фізичному стану, можливість якомога довше і повноцінно 

працювати, спілкуватися з колегами по роботі та друзями, виявили високий 

рівень підтримки та самоконтролю, низький рівень психологічного напруження 

та негативних емоцій.  

64,4* 15,6 17,8* 2,2

86,0 9,0 5,0

64,9* 18,9 14,9* 1,4
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Рис. 3.9. Розподіл обстежених вагітних жінок за загальним індексом 

якості життя згідно результатів опитувальника для оцінки рівня задоволеності 

якістю життя, %; * - порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

Однак, в групі вагітних з недостатнім ГЗМТ частота пацієнток з високим 

рівнем задоволеністю життя достовірно в 1,3 рази виявлена нижча, а з низьким 

рівнем в 3,5 рази вища порівняно з групою з рекомендованим приростом ваги 

(р<0,05 в обох випадках). Також в цій когорті був 1 ((2,2±2,2) %) випадок дуже 

низького рівня ІЯЖ, що є характерним для депресивного стану. Невизначеність 

в роботі та часті невдачі, знижений рівень оптимістичності, важкість у 

прийнятті відповідальних рішень, знижений самоконтроль відіграли суттєву 

роль в структурі зниженого загального ІЯЖ і характеризували підвищення 

тривожного та депресивного стану. Жінки цієї групи дещо байдуже 

характеризували власне здоров'я та перебіг вагітності  (рис. 3.10). 

У пацієнток з надлишковим ГЗМТ відсоток жінок з високим рівнем 

задоволеністю життя вірогідно в 1,3 рази був нижчим, а з низьким рівнем 

достовірно в 3,0 рази вищим порівняно з групою з рекомендованим 
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збільшенням в вазі (р<0,05 в обох випадках). Також в цій когорті був 

1 ((1,4±1,3) %) випадок дуже низького рівня ІЯЖ, що стало насторожуючим 

моментом для психолога. В цій групі пацієнтки, на фоні задовільної оцінки 

роботи та особистих досягнень, виявляли низький рівень спілкування та 

підтримки родини, що значно підвищувало психоемоційну напруженість, 

важкість опанувати емоції. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Рекомендоване

ГЗМТ

Недостатнє

ГЗМТ

Надлишкове

ГЗМТ

Негативні емоції

Самоконтроль

Напруження
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Особисті досягнення
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Рис. 3.10. Індекс якості життя в кожній субшкалі опитувальника для 

оцінки рівня задоволеності якістю життя, бали; * - порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

Таким чином, низький рівень задоволеністю якістю життя під час 

вагітності достовірно збільшує шанси на патологічне ГЗМТ ((OR=4,11; 95% CІ: 

1,26-13,37; р<0,05) та (3,32; 1,10-10,0) відповідно недостатнє і надлишкове). 
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Більшість обстежених нами жінок ((84,0±2,5) %) проживали в 

повноцінних сім'ях, 35 ((16,0±2,5) %) осіб були одинокі, з яких 25 були 

неодружені і 10 – розлучені. Оцінка задоволеності шлюбом в середньому 

становила (37,2±4,7) балів (95% CІ 33,6-35,4) у жінок з рекомендованим, 

(33,5±7,7) балів (95% CІ 30,9-36,1) та (35,5±7,5) балів (95% CІ 36,2-38,2) 

відповідно у осіб з недостатнім та надлишковим ГЗМТ (р>0,05), що свідчить по 

переважання вагітних задоволених внутрішньо сімейними стосунками в усіх 

групах. Проте, як представлено в таблиці 3.9, більш ніж половина ((64,0±5,1) %) 

вагітних з рекомендованим ГЗМТ оцінювали своє сімейне життя як абсолютно 

благополучне, в той час як серед жінок з патологічною надбавкою таких було 

достовірно в 2,1 рази (р<0,01) та в 1,5 рази (р<0,05) нижче відповідно з 

недостатнім та надлишковим ГЗМТ.  

Таблиця 3.9 

Розподіл обстежених вагітних жінок за категоріями задоволеності 

шлюбом (М±SD), (n=184) 

Категорії шлюбних 

відносин  

Рекомендоване 

ГЗМТ, n=89 

Недостатнє 

ГЗМТ, n=33 

Надлишкове 

ГЗМТ, n=62 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Абсолютно 

неблагополучні 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Неблагополучні 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Швидше 

неблагополучні 

4 4,5±2,2 8 24,2±7,5 7 11,3±4,0 

Перехідні 4 4,5±2,2 3 9,1±5,0 10 16,1±7,4* 

Швидше 

благополучні 

5 5,6±2,4 7 21,2±7,1 8 12,9±4,3 

Благополучні 19 21,3±4,3 5 15,2±6,2 10 16,1±4,7 

Абсолютно 

благополучні 

26 64,0±5,1 8 30,3±8,0* 27 43,5±6,3* 

Не задоволені 8 9,0±3,0# 11 33,3±8,2*# 17 27,4±5,7*# 

Задоволені 81 91,0±3,0 22 66,7±8,2 45 72,6±5,7 

Примітки: 

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05);

# - порівняно з жінками, які задоволені шлюбом (р<0,01). 
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В групах вагітних з недостатнім та надлишковим приростом ваги 

виявлено вірогідно більше особин, які незадоволені шлюбними стосунками, 

відповідно в 3,5 рази та в 1,2 рази, у порівнянні з групою з рекомендованим 

ГЗМТ (в обох випадках р<0,01).  

Таким чином, продемонстровано, що недостатньо благополучні 

відносини в шлюбі статистично достовірно збільшують шанси недостатнього в 

5,1 рази (OR=5,06, 95% CІ: 1,82-14,12; р<0,01) та надлишкового майже в 4 рази 

(3,83; 1,53-9,56) рівнів ГЗМТ. Прослідковано достовірний зворотній взаємо-

зв'язок між рівнем задоволеності шлюбними стосунками та ГЗМТ (r= - 0,31, 

p<0,001) при одночасно наявній прямій кореляції між рівнем задоволеності 

сімейними відносинами та ІМТ до вагітності (r=0,31, p<0,001). 

Невисокий ступінь психологічної сумісності пари, терпимості, співчуття, 

підтримки, що веде до сімейних конфліктів [21, 70], і як показано в нашій 

роботі, підвищує рівень незадоволення якістю життя (r=0,76, p<0,001), 

асоціюється з підвищеним ризиком патологічного перебігу вагітності. 

Порівняльний аналіз психологічних особливостей емоційних станів жінок 

з різним ГЗМТ за результатами тесту відносин вагітної І. В. Добрякова показав 

наступні особливості (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11. Розподіл обстежених вагітних жінок за типами ПКГД за 

результатами тесту відношення вагітної, %; * - порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 
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У групі вагітних з рекомендованим збільшенням маси тіла достовірно 

переважав ((65,0±4,8) %) оптимальний тип ПКГД порівняно з іншими типами 

(р<0,001). У кожної п’ятої жінки відмічався змішаний тип з домінуванням рис 

ейфоричного ((20,0±4,7) %) та незначний відсоток припадав на 

гіпогестогнозичний ((10,0±3,0) %) та тривожний типи ПКГД ((5,0±2,2) %).  

У групі пацієнток з недостатнім збільшенням в вазі також домінував 

оптимальний тип ПКГД (р<0,01), проте відсоток таких особин був достовірно 

менше в 1,5 рази (р<0,05) у порівнянні з групою з рекомендованим ГЗМТ і 

становив ((44,4±7,4) %). Одночасно в даній когорті зросли відсотки вагітних з 

переважанням гіпогестогнозичного ((20,0±6,0) %) і тривожного ((20,0±6,0) %) 

типів (р<0,05). Частота вагітних, які демонстрували ейфоричний тип ПКГД 

достовірно не різнилася порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (р>0,05). 

Проте, на відміну від інших груп, у даної категорії вагітних нами виявлено 1 

((2,2±2,2) %) випадок змішаного з домінуванням депресивного типу ПКГД. 

У жінок з надлишковим приростом ваги достовірної різниці між різними 

типами ПКГК не відмічено (р>0,05). В цій групі оптимальний тип зустрічався в 

1,6 разів рідше порівняно з вагітними з рекомендованим ГЗМТ (р<0,01). Майже 

кожній п'ятій пацієнтці було притаманно переважання ейфоричного типу. 

(23,0±4,9) % відповідали гіпогестогнозичному типу ПКГД, що достовірно в 2,3 

рази перевищувало групу з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). У 11 ((14,9±4,1) %) 

жінок діагностовано домінування тривожного типу, що в 3 рази перевищувало 

даний тип у жінок з рекомендованою надбавкою в вазі (р<0,05). 

За нашими даними, оптимальний тип ПКГД переважав у жінок віком 21-

29 років, з вищою освітою, з гармонійними відносинами у шлюбі. Високий 

відсоток пацієнток з тривожним типом ПКГД виявлений в групі з недостатнім 

ГЗМТ, серед яких переважали студентки, учні та вагітні без освіти, віком до 20 

років, вагітність у яких часто була незапланована. В більшості ці жінки не 

висловлювали особливих емоцій з приводу вагітності, скептично ставилися до 

курсів допологової підготовки, відмовлялися від сімейних пологів.  
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Аналізуючи результати діагностики, отримані за допомогою шкали  

Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна, ми відмітили, що в більшості жінок вагітність 

протікала на фоні помірного та високого рівнів тривожності (рис. 3.12, 3.13).  
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Рис. 3.12. Розподіл обстежених вагітних жінок за рівнями ситуативної 

тривожності за шкалою Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна, %; * - при порівнянні 
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Рис. 3.13. Розподіл обстежених вагітних жінок за рівнями особистісної 

тривожності за шкалою Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна, %; * - при порівнянні 

показників з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

У пацієнток з рекомендованим ГЗМТ переважання помірного рівнів 

ситуативної ((60,0±4,3) %) та особистісної ((65,0±4,8) %) тривожності 

розцінювалося як рівень корисної тривоги необхідний майбутній матері. А у 

поєднанні з високим відсотком оптимального типу ПКГД в цій групі вагітних 
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свідчить про емоційну стабільність, позитивне сприйняття змін під час 

вагітності та адекватну готовність організму протистояти стресовим ситуаціям.  

Кожна п’ята жінка у даній групі характеризувалася низьким рівнем 

реактивної тривожності, що можна пояснити нижчою кількістю гестаційних 

ускладнень при рекомендованому ГЗМТ або не усвідомленням виникаючих 

проблем, про що свідчить високий відсоток змішаного з переважанням рис 

ейфоричного типу ПКГД.   

У пацієнток з патологічним збільшенням в вазі ми відмітили достовірне 

зниження помірного рівня (р<0,05) та зростання високого рівня ситуативної 

тривожності практично у 2 рази (р<0,01) (рис. 3.12), порівняно з групою з 

рекомендованим ГЗМТ. У 45 ((60,8±5,7) %)  жінок з надлишковою надбавкою в 

вазі ми діагностували також високий рівень особистісної тривожності, що у 2,4 

рази вірогідно перевищувало даний показник при рекомендованій вазі (р<0,05) 

(рис. 3.13). Достовірної різниці між рівнями особистісної тривожності у жінок з 

недостатнім та рекомендованим ГЗМТ не було прослідковано (р>0,05).  

Враховуючи отримані результати, патологічне ГЗМТ, виявлене у більш 

ніж половини осіб ((54,3±3,4) %) асоціюється з протіканням вагітності на фоні 

надмірно підвищеного психоемоційного напруження. В групи жінок з 

недостатнім ГЗМТ переважання одиноких, міських жительок, без освіти, які 

продовжували палити під час вагітності, з нижчим показником задоволеності 

шлюбом проявляється вірогідним зниженням шансів помірного (0,30, 0,14-0,64) 

та зростанням високого (5,47, 2,54-11,80) рівнів ситуативної тривожності, 

збільшенням змішаного типів ПКГД з переважанням рис тривожного.  

В групі вагітних з надлишковим ГЗМТ висока частота зрілих жінок після 

30 років, з вищою освітою, зайнятих розумовою працею, а з другої сторони 

високий відсоток домогосподарок з професійною незайнятістю, з підвищеним 

рівнем незадоволеності внутрішньо сімейними стосунками асоціюється також з 

підвищеним рівнем незадоволеністю життя, зі  зменшенням оптимального та 

збільшенням відсотка змішаного з переважанням ейфоричного, 

гіпогестогнозичного і тривожного типів ПКГД.  
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Таким чином доведено, що особливості психоемоційної сфери жінки на 

фоні певних біологічних, метаболічних і соціальних факторів відіграють 

негативну роль і проявляються зниженням психофізіологічних резервів 

організму вагітної, розвитком дезадаптаційних форм реагування та поведінки 

під час вагітності і сприяє ускладненому перебігу вагітності.   

На основі отриманих даних зроблено висновок про доцільність розробки 

заходів програми психопрофілактичної підтримки як складової супроводу 

вагітних з метою підвищення рівня стресостійкості, адекватного емоційного 

забарвлення для зниження частоти ускладнень під час вагітності та підвищення 

адаптаційно-пристосувальних можливостей організму перед пологами.  

3.4. Аналіз якості консультування жінок під час вагітності та 

лікарського контролю з метою попередження патологічного гестаційного 

збільшення маси тіла  

До даного опитування залучено 117 пацієнток, які знаходилися під 

рутинним спостереженням в жіночій консультації впродовж вагітності та 42 

лікарів акушер-гінекологів, які ведуть антенатальний догляд [47].  

За даними опитування всі лікарі вказали, що тематика ГЗМТ є 

обов’язковим компонентом антенатального нагляду та піднімається з усіма 

пацієнтками. Позитивна відповідь була і на питання про обговорення з жінками 

індивідуального збільшення маси тіла. Пацієнтки також погодилися, що всі 

лікарі жіночих консультацій піднімали питання щодо надбавки в вазі протягом 

вагітності. Однак, за нашою оцінкою, поради щодо конкретних величин не 

завжди відповідали існуючим нормативам. Так, більшість лікарів, не враховуючи 

вихідний ІМТ, радили надбавку 10-12 кг ((42,7±4,6) %), до 12-15 кг ((14,5±3,3) 

%) і тільки (6,8±2,3) % врахували вихідну надлишкову масу/ожиріння пацієнток 

з правильними рекомендаціями. Третині жінок з недостатньою та 12 ((15,4±4,1) 

%) з нормальною вихідною масою тіла була запропонована надбавка до 10 кг. За 

даними 20 ((17,1±3,5) %) вагітних, лікарі не уточнювали необхідний рівень 
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ГЗМТ, а кожній п’ятій пацієнтці з ожирінням порада становила «не 

поправлятися взагалі». В результаті нами виявлено, що у жінок з нормальним 

вихідним ІМТ показник ГЗМТ виявився достовірно вищим, ніж у жінок з 

надмірною масою та ожирінням (р<0,01). Це свідчить про недостатню увагу 

медиків до індивідуального розрахунку необхідного збільшення маси тіла із 

врахуванням прегравідарного ІМТ. В основному, за даними (62,4±4,5) % жінок, 

акушери самі піднімали питання приросту ваги, проте 7 ((6,0±2,2) %) вагітних 

зауважили, що самостійно висловлювали зацікавленість, і тільки 8 ((6,8±2,3) %) 

вказали, що не пам'ятають розмов за даною тематикою. 

І лікарі, і пацієнтки повідомили, що зважування проводилося при 

кожному відвідуванні жіночої консультації. Однак, дві третини жінок 

відмітили, що щотижневе збільшення маси тіла вони з акушерами не 

обговорювали. У відповідях лікарів виявлено, що майже кожен четвертий 

фахівець починає звертати увагу на надбавку в вазі після 30 тижнів вагітності, 

кожен третій віддає перевагу таким розмовам при першій явці та в третьому 

триместрі і тільки (46,2±4,6) % – протягом всієї вагітності. За даними жінок, 

регулярний контроль ваги проводився у вагітних з надмірною масою тіла та 

ожирінням та менше приділялася увага пацієнткам з нормальною та 

пониженою вагою. На основі відповідей двох опитувальних сторін зроблено 

висновок, що гестаційна надбавка в першому триместрі не оцінювалася та не 

бралася до уваги при розрахунку загального ГЗМТ перед пологами. 

Консультування більшості вагітних щодо харчування обмежувалося 

порадами «збалансованої повноцінної дієти», третина медиків радили 

відмовитися від солодкого та мучного, практично всі радили вживати вітаміни. 

Однак не уточнювалося необхідне співвідношення поживних речовин, добова 

кількість калорій та поведінка харчування.  

Питання післяпологового зниження ваги, за даними (90,5±4,5) % лікарів 

та (94,0±2,2) % жінок, не обговорювалося. Тільки 7 ((6,0±2,2) %) вагітних 

вказали, що запитували про це самостійно, але конкретних порад не отримали. 

Відповіді фахівців зводилися до того, що вага самостійно знизиться після 
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пологів, деякі радили прогулянки. Згідно опитування, лікарі вважають, що 

післяпологова редукція маси тіла стосується самої пацієнтки, деякі не мають 

часу на дане питання, так як існують більш важливі проблеми, а частина вважає 

не коректним порушувати дану тему.  

Спілкуючись з медиками, зроблено висновок, що всі лікарі повідомляють 

пацієнток про можливі акушерські та перинатальні ускладнення, пов’язані з 

патологічною ГЗМТ, однак при аналізі відповідей вагітних виявлено, що тільки 

71 ((60,7±4,5) %) жінка знає про такі ускладнення надмірної надбавки маси тіла 

як макросомія, ускладнені пологи, зростання частоти оперативного 

розродження. 17 ((14,5±3,3) %) вагітних зауважили, що фахівці не 

конкретизували ускладнення, а обмежувалися фразою «важко народити». Крім 

того, в жодному випадку не було обговорено наслідки недостатнього ГЗМТ.  

Цікавими виявилися відповіді на запитання про заохочення пацієнток до 

ФА з метою профілактики патологічного ГЗМТ. Найчастішими порадами 

лікарів було більше рухатися на свіжому повітрі, не виконувати важку роботу, 

кожній третій жінці радили займатися гімнастикою для вагітних, 3 з 42 

((7,1±4,0) %) лікарів порадили виконувати вправи для укріплення м'язів 

тазового дна, 4 ((9,5±4,5) %) – займатися йогою. Однак, ні у відповідях медиків, 

ні пацієнток не знайдено конкретних рекомендацій щодо рівнів ФА та місць 

проведення вправ. Обмежувати фізичні навантаження пропонували 23 

((19,7±3,7) %) жінкам з неускладненим перебігом вагітності, а 5 ((11,9±5,0) %) 

лікарів вказали, що не заохочували жінок до ФА впродовж вагітності. Третина 

жінок ((34,2±4,4) %) вважають, що рухова активність при виконанні 

професійної діяльності та роботи по дому є достатньою, деякі намагалися 

уникати додаткової ФА з метою попередження ускладнень вагітності та 

ушкодження плода. Частина опитаних жінок ((8,5±2,6) %) хвилювалися з 

приводу лактації при виконанні фізичних вправ. 

При опитуванні про відношення пацієнток до обраної тематики, 35 

((83,3±5,8) %) лікарів зауважили зацікавленість жінок. Серед вагітних позитивне 

відношення до порад лікаря, щодо харчування та ФА, виявили 75 ((64,0±4,4) %) 
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жінок, 30 ((25,6±4,0) %) готові відповідати на питання з ініціативи лікаря та 12 

((10,3±2,8) %) вагітних сказали, що дана тема їх не цікавить і вони не готові 

обговорювати її з медиками. Інформацію вважали цікавою та необхідною в 

більшості першонароджуючі ((80,0±4,6) %) та повторнонароджуючі, які мали 

надлишкову надбавку в вазі при попередніх вагітностях ((84,0±7,3) %). Половина 

жінок самостійно вивчали дану тематику в літературі, в інтернеті і тільки п'ятій 

частині, окрім усних порад, професіоналами були запропоновані друковані 

матеріали з рекомендаціями про особливості харчування під час вагітності.  

Таким чином, ми вважаємо, що консультування жінок з приводу ГЗМТ як 

рутинного компоненту антенатального нагляду мало ряд недоліків. Так 

профілактика надлишкового ГЗМТ найбільш активно обговорювалося серед 

жінок з надмірною вагою/ожирінням ((91,7±4,9) %) і мало серед пацієнток з 

нормальною масою ((51,6±5,6) %), в той час, як недостатнє ГЗМТ взагалі не 

обговорювалося; рекомендування неадекватного рівня збільшення маси тіла без 

врахування вихідного ІМТ у (57,2±4,6) %; початок консультування в другій 

половині вагітності у (53,8±4,6) %, відсутність оцінки ГЗМТ 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) %. На 

основі проведеного опитування ми виявили низький рівень знань як пацієнток, так 

і професіоналів щодо особливостей харчової поведінки та ФА під час вагітності.  

Отже, на сьогоднішній день є актуальним розробка заходів подолання 

бар'єрів на шляху заохочення жінок до раціонального харчування та ФА під час 

вагітності з метою профілактики патологічного ГЗМТ. 

3.5. Характеристика харчової поведінки і фізичної активності під час 

вагітності у обстежених жінок та їх роль у патологічному гестаційному 

збільшенні маси тіла 

Вивчення харчової поведінки проводили на основі опитувальника частоти 

харчування (Food frequency questionnaire). Пацієнтки оцінювалися за низьким 
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(0-4 балів), середнім (5-7 балів) та високим (8-10 балів) ступенями дотримання 

дієтичних рекомендацій [320]. Так, в групі вагітних з рекомендованим 

приростом маси тіла достовірно в 5,2 рази переважали особини з високим 

ступенем харчової поведінки порівняно з низьким та середнім (р<0,001) (рис. 

3.14). Середній ступінь харчової поведінки становив (8,7±1,2) балів (95% CІ 

8,4-9,0), що відповідало високому рівню. 
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Рис. 3.14. Розподіл ступенів харчової поведінки в групах вагітних з 

різним ГЗМТ, %, р<0,05 порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ 

В групі з недостатньою надбавкою маси тіла встановлено, що більша 

половина ((53,3±7,4) %) жінок проявляли середній ступінь харчової поведінки, 

кожна шоста жінка низький і тільки третина ((31,1±6,9) %) вагітних мали 

високий ступінь дотримання дієтичних рекомендацій, що достовірно різнилося 

з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). Не дивлячись на те, що 

ступінь харчової поведінки статистично достовірно не відрізнявся від 

аналогічного показника при рекомендованій надбавці в вазі і становив (6,6±2,0) 

балів (95% CІ 6,1-7,1) (р>0,05), він відповідав середньому рівню. 

В групі з надлишковим ГЗМТ у третини жінок встановлено високий 

((32,4±5,4) %), у ((29,7±5,3) %) середній і більш ніж у третини низький 

((37,8±5,6) %) ступені харчової поведінки, що також достовірно відрізнялося 

від групи жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). Ступінь харчової поведінки 

р<0,05 р<0,05 
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в 1,6 разів достовірно був нижчим порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ 

(р<0,05) і становив (5,3±1,2) балів (95% CІ 4,9-5,7), що також відповідало 

середньому рівню. 

Слід відмітити, що кратність основних прийомів їжі та перекусів 

статистично достовірно не різнилися в групах і були відповідно (2,9±0,2 і 

2,0±0,3) разів на день при рекомендованому, (2,2±0,7 і 1,6±0,6) разів на день 

при недостатньому та (3,2±0,5 і 2,7±0,4) разів на день при надлишковому ГЗМТ 

(р>0,05). Однак загальна кількість вживань їжі протягом доби при низькій 

надбавці в вазі була достовірно нижче (3,8±0,4), а при надлишковій вище 

(5,9±0,5) у порівнянні з групою вагітних з рекомендованим збільшенням маси 

тіла (4,8±0,2) (в обох випадках р<0,05). Виявлений позитивний зв'язок між 

ГЗМТ та кратністю основних прийомів їжі на день (r=0,70, p<0,001), кількістю 

перекусів (r=0,40, p<0,001) та загальною кількістю вживань їжі (r=0,77, 

p<0,001), що свідчить про те, що неконтрольоване вживання їжі протягом дня 

асоціюється з патологічним зростанням в вазі.  

Повноцінного сніданку не мали майже половина пацієнток ((46,7±7,4) %) 

з недостатнім (р<0,05) та тільки 6 ((8,1±3,2) %) особин з надлишковим ГЗМТ 

(р>0,05) проти (6,0±2,4) % з надбавкою в вазі в рекомендованих межах. В групі 

з патологічно високим гестаційним приростом ваги достовірно в 4,5 разів була 

більша частка вагітних, які вживали їжу перед сном або вночі порівняно з 

групою з рекомендованим (р<0,05). 

Нами встановлений зворотній зв'язок між ступенем харчової поведінки та 

ГЗМТ (r= - 0,39, p<0,001) при відсутності достовірного взаємозв'язку з 

прегравідарним ІМТ (r=0,03, p<0,60). Таким чином в нашому дослідженні 

встановлено, що здоровий високий ступінь харчової поведінки (8-10 балів) 

збільшує шанси досягнення ГЗМТ в рекомендованих межах (OR=11,19, 95% CІ: 

5,79-21,63; р<0,001), знижує шанси як надлишкового (0,09, 0,04-0,19), так і 

недостатнього (0,09, 0,04-0,20) ГЗМТ незалежно від категорії ІМТ до вагітності. 

Існує думка, що виключна роль в дисбалансі енергообміну в організмі 

належить надлишку або дефіциту макронутрієнтів, які надходять з їжею [20, 
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30]. Ми проаналізували відмінності у раціоні харчування під час вагітності 

жінок різних груп для встановлення асоціації з рівнем ГЗМТ (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Раціон харчування обстежених жінок під час вагітності в групах з різним 

гестаційним збільшенням маси тіла, кількість жінок ((М±SD) %), (n=219) 

Продукти Гестаційне збільшення маси тіла 

Рекомендоване 

(n=100) 

Недостатнє 

(n=45) 

р Надлишкове 

(n=74) 

Р 

М'ясні 87 (87,0±3,4) 30(66,7±7,0) 0,008 59(79,7±4,7) 0,27 

Молочні 89 (89,0±3,1) 29(64,4±7,1) 0,001 55(74,3±5,1) 0,019 

З високим складом 

швидких 

вуглеводів 

48 (48,0±5,0) 11(24,4±6,4) 0,012 52(70,3±5,3) 0,005 

З високим складом 

повільних 

вуглеводів 

50 (50,0±5,0) 18(40,0±7,3) 0,34 41(55,4±5,8) 0,58 

З високою 

кількістю жирів 

55 (55,0±5,0) 10(22,2±6,2) <0,001 53(71,6±5,2) 0,037 

З додатковим 

вживанням цукру 

47 (47,0±5,0) 8 (17,8±5,7) 0,001 65(87,8±3,8) <0,001 

З високим 

вмістом 

клітковини 

70 (70,0±6,4) 40(88,9±4,7) 0,024 40(54,1±5,8) 0,04 

Примітка:  

р - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ. 

Так, в групі з недостатнім ГЗМТ відмічено 4 ((8,9±4,2) %) пацієнтки 

вегани, діагностовано достовірно більша частка жінок з вживанням меншої 

кількості м'ясних та молочних продуктів, а також продуктів із високим складом 

швидких легкозасвоюваних вуглеводів, з високою кількістю жирів, з 

відсутньою звичкою додаткового додавання цукру до страв порівняно з групою 

з рекомендованою надбавкою в вазі. В раціоні жінок цієї групи переважають 

продукти з високим вмістом клітковини (овочі та фрукти), які безумовно є 

позитивною складовою здорової харчової поведінки, проте є обмеженими в 

енергетичному забезпеченні організму.  



128 

 

В той час, як при надлишковому ГЗМТ кількість вагітних з вживанням 

молочної продукції та з високим вмістом клітковини була вірогідно нижча, 

проте домінували жінки з надлишком в раціоні швидких вуглеводів та жирів, з 

додатковим додавання цукру до страв порівняно з групою з рекомендованим 

приростом маси тіла. 

Таким чином доведено, що чинниками ризику недостатнього ГЗМТ, 

пов’язаними з особливістю раціону харчування, є: загальна кратність прийомів 

їжі менше 4 разів на день (OR=3,27; 95% CІ: 1,29-8,29; р<0,05), відсутність 

сніданку (13,71; 4,98-37,71), дефіцит в раціоні м'ясних (3,35; 1,43-7,83) та 

молочних продуктів (4,46; 1,86-10,70), продуктів з високим складом швидких 

вуглеводів (2,85; 1,30-6,25) та з високою кількістю жирів (4,28; 1,91-9,57), 

відсутність звички додаткового додавання цукру до страв (3,43; 1,23-9,54).   

За результатами опитування проаналізовано, що чинниками ризику 

надлишкового ГЗМТ є: загальна кратність прийомів їжі більше 5 разів на день 

(5,38; 1,18-24,62), надлишок у добовому раціоні цільного молока та молочних 

продуктів високої жирності (2,80; 1,24-6,32), продуктів з високим складом 

швидких вуглеводів (тістечок, білого хліба, «фаст-фудів», газованих та 

високоенергетичних напоїв, цільних соків, картоплі, макаронних виробів, 

білого рису) (2,56; 1,36-4,83) та з високою кількістю жирів (2,06; 1,09-3,92), 

недостатнє споживання клітковини (1,98; 1,06-3,71) і, що найбільше виявилося 

вагомим, додаткове додавання цукру до страв (8,14; 3,66-18,13) порівняно з 

рекомендованим ГЗМТ. 

Ми прослідкували рівень інтенсивності ФА в групах вагітних з різним 

ГЗМТ (табл. 3.11, рис. 3.15) [43, 61]. Так, у групах жінок з рекомендованим та 

недостатнім ГЗМТ відмічено переважання рівня помірної активності над 

низькою в 1,5 рази та в 1,8 рази відповідно (в обох випадках p<0,05). Низька 

активність притаманна кожній четвертій жінці, відсутня/сидяча активність 

кожній третій в структурі загальної ФА у вагітних даних груп. Однак у 

пацієнток з недостатнім ГЗМТ рівень інтенсивної діяльності майже в 2 рази 

достовірно вище порівняно з рекомендованою надбавкою в вазі (p<0,01). 
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Таблиця 3.11 

Рівень інтенсивності фізичної активності в групах вагітних з різним 

гестаційним збільшенням маси тіла, МЕТ-год/тиждень, (М±SD (95%Cl)) 

Показники Всі жінки 

(n=219) 

Рекомендоване 

ГЗМТ(n=100) 

Недостатнє 

ГЗМТ(n=45) 

Надлишкове 

ГЗМТ(n=74) 

Загальна ФА 214,4±44,3 

(129,7-141,3) 

190,5±15,7 

(187,4-193,6) 

174,1±26,8 

(166,8-181,4) 

271,1±7,1* 

(269,5-278,2) 

Низька 

активність 

66,4±26,2 

(62,9-69,9) 

51,3±7,4# 

(49,9-52,7) 

42,3±7,2# 

(40,2-44,4) 

101,5±6,3*# 

(100,1-102,9) 

Помірна 

активність 

67,6±15,0 

(65,7-69,7) 

76,4±8,3 

(74,8-78,0) 

77,4±10,1 

(74,5-80,3) 

50,0±6,8* 

(48,5-51,5) 

Інтенсивна 

активність 

1,9±0,8# 

(1,8-2,0) 

1,5±0,4# 

(1,4-1,6) 

2,9±0,3*# 

(2,8-3,0) 

0,3±0,1*# 

(0,3-0,3) 

Сидяча 

активність 

78,9±31,3 

(74,8-83,0) 

61,1±11,6 

(58,9-63,3) 

51,4±10,1 

(48,5-54,3) 

119,6±10,6* 

(117,1-122,1) 

Примітки: 

* - порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05);

# - порівняно з рівнем помірної активності (p<0,05). 
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Рис. 3.15. Розподіл частоти ФА за інтенсивністю в групах вагітних з 

різним ГЗМТ, %; * - у порівнянні з групою з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

У групі жінок з надлишковим ГЗМТ встановлено переважання легкого 

рівня активності, практично відсутній рівень інтенсивної діяльності, та високий 
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відсоток відсутньої/сидячої ФА. У порівнянні з групою з рекомендованою 

надбавкою в вазі, особи з надлишковим ГЗМТ проявляли в 1,4 рази частіше 

рівень низької (p<0,02) та в 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). Встановлено співвідношення між рівнем інтенсивності ФА та ГЗМТ 

(табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Кореляційний зв'язок між рівнем інтенсивності фізичної активності  

(МЕТ-год/тиждень) та гестаційним збільшенням маси тіла (кг) 

Низька Помірна Інтенсивна Сидяча Загальна 

ГЗМТ r=0,64, 

p<0,001 

r= - 0,68, 

p<0,001 

r= - 0,68, 

p<0,001 

r=0,79, 

p<0,001 

r=0,29, 

p<0,001 

Як виявилося тільки помірна та інтенсивна діяльності мають негативний 

кореляційний зв'язок з рівнем гестаційного приросту в вазі, в той час, як низька 

та відсутність/сидяча активності сприяють надбавці в вазі. Прослідковано 

розподіл частоти ФА за типом діяльності серед обстежених вагітних (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Розподіл частоти фізичної активності за типом діяльності в 

групах вагітних з різним ГЗМТ, %;  * - порівняно з групою з рекомендованим 

ГЗМТ (р<0,05) 
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За результатами опитування в групах пацієнток з рекомендованим та 

недостатнім ГЗМТ структура даного розподілу не різнилася (р>0,05). В обох 

групах четверту частину займала активна діяльність, пов’язана з професійною 

діяльністю, нижчий відсоток припадав на домашню роботу та активність, 

пов’язану з транспортуванням на роботу протягом тижня. Найменша ФА була 

пов’язана зі спортом/дозвіллям ((5,0±1,6) % та (7,1±1,9) % відповідно). Третя 

частина загальної ФА припадало на неактивний/сидячий вид діяльності.  

У вагітних з надлишковим ГЗМТ відмічено достовірне зниження відсотка 

ФА пов'язаної з професійною діяльністю в 1,6 рази (р<0,05), що логічно 

пов'язано з переважанням домогосподарок ((48,6±5,8) %) (р<0,001) та зайнятих 

розумовою працею ((43,2±5,8) %) (р<0,001) пацієнток порівняно з групою з 

рекомендованою надбавкою маси тіла. В даній групі осіб виявлено вищий в   

2,0 рази відсоток активності під час виконання домашньої роботи (р<0,001) та в 

2,3 рази нижчий, пов'язаний з транспортуванням на роботу (р<0,01) порівняно з 

групою з рекомендованим ГЗМТ. Майже половину загальної ФА становила 

неактивна/сидяча діяльність, що в 1,4 рази вірогідно перевищувало відсоток 

при рекомендованому збільшенні маси тіла (р<0,01). В цій групі встановлено 

найнижчий рівень активності під час спорту/дозвілля ((1,1±0,6) %) (р<0,05). 

Таким чином, результати нашого дослідження дозволяють стверджувати, 

що шанси надлишкового ГЗМТ достовірно зростають при недостатній 

професійній зайнятості в 2,1 рази (OR=0,47; 95% CІ: 0,24-0,93; р<0,05) та 

переважання в загальній активності діяльності під час виконання домашньої 

роботи в 2,4 рази (2,43; 1,14-5,19). Помірна ФА, що відповідає рівню 

міжнародних рекомендацій, достовірно майже в 3 рази (2,89; 1,41-5,72) 

збільшує шанси досягнення рекомендованого ГЗМТ, в той час як низька ФА 

виявилася недостатньою для попередження надлишкового збільшення в вазі 

(2,01; 1,07-3,92). Враховуючи малий відсоток виконання діяльності інтенсивної 

активності серед обстежених нами всіх вагітних, не виявлено статистично 

достовірного впливу даного рівня на показник ГЗМТ (р=0,85).   
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Висновки до розділу 

Встановлено, що прегравідарна маса тіла може розглядатися незалежним 

предиктором ГЗМТ: недостатня вага до вагітності збільшує шанси на 

недостатню надбавку маси тіла (OR=4,92; 95% CІ: 1,79-13,50), надлишкова маса 

тіла та ожиріння збільшують шанси на патологічно високий приріст маси тіла 

((5,49; 2,11-14,24) та (2,60; 1,10-6,13) відповідно) порівняно з групою з 

нормальним вихідним ІМТ.  

Продемонстровано, що дефіцит або відсутнє зростання маси тіла вже до 

12 тижнів асоціюється з недостатньою надбавкою до кінця 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), що 

особливо виражено в групі жінок з нормальним ІМТ. Патологічна надбавка 

маси тіла в другому триместрі також може слугувати маркером неадекватного 

збільшення маси тіла до кінця вагітності.  

Визначено вагомі соціально-демографічні і медико-біологічні чинники, 

які збільшують ризик недостатнього ГЗМТ (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), продовження паління під час вагітності (5,55; 1,51-

20,37)) та 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), 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)). 

Прослідковано, що надлишкове ГЗМТ в 1,8 рази частіше виникає у жінок 

з розладами МЦ, в 3,4 рази з ендометріозом, майже в 5,4 рази з синдромом 

полікістозних яєчників і в 3,0 рази з фіброміомою матки порівняно з жінками 

без гінекологічної патології. Не виявлено достовірного зв'язку між 

гормональними розладами у жінок до вагітності на недостатнім ГЗМТ. 

Показано, що патологічне ГЗМТ асоціюється з протіканням вагітності на 

фоні надмірно підвищеного психоемоційного напруження. Низький рівень 
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задоволеністю якістю життя та неблагополучні відносини в шлюбі під час 

вагітності збільшують шанси патологічного ГЗМТ ((OR=4,11; 95% CІ: 1,26-

13,37) та (3,32; 1,10-10,00) відповідно недостатнього і надлишкового). В цій 

когорті психоемоційний стан характеризується високим рівнем ситуативної 

тривожності у (57,7±6,0) % жінок та збільшенням змішаного типу 

психологічного компоненту гестаційної домінанти з переважанням рис 

тривожного типу у більш ніж половини вагітних (55,5±4,1 %).  

У групі вагітних з надлишковим ГЗМТ виявлено зростанням в 3,0 рази 

частки жінок з низьким ІЯЖ, що супроводжується майже у третини осіб 

незадоволеністю внутрішньо сімейними стосунками, що в 3,0 рази більше 

порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла. В цій групі 

діагностовано високий рівень як ситуативної у (54,9±5,2) % 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 

ПКГД з переважанням рис гіпогестогнозичного і тривожного типів у    

(59,5±4,1) %, що є свідченням дезадаптаційних форм реагування та 

поведінкових реакцій під час вагітності. 

Підтверджено, що здоровий високий ступінь харчової поведінки (8-10 

балів) збільшує шанси досягнення ГЗМТ в рекомендованих межах (11,19; 5,79-

21,63), знижує шанси як надлишкового (0,09; 0,04-0,19), так і недостатнього 

(0,09; 0,04-0,20) приросту ваги незалежно від категорії ІМТ до вагітності.  

Доведено, що помірна ФА збільшує шанси досягнення рекомендованого 

ГЗМТ (OR=2,89; 95% CІ: 1,41-5,72), в той час як низька ФА є недостатньою для 

попередження надлишкового ГЗМТ (2,01; 1,07-3,92). Враховуючи малий 

відсоток виконання діяльності інтенсивної активності серед обстежених нами 

вагітних, не виявлено статистично достовірного впливу даного рівня на 

показник ГЗМТ (р=0,85).  

Результати опитування жінок та лікарів дозволили зробити висновок про 

неналежне проведення профілактики патологічного ГЗМТ в складі рутинного 

антенатального догляду.  
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РОЗДІЛ 4 

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЧНИМ 

ГЕСТАЦІЙНИМ ЗБІЛЬШЕННЯМ МАСИ ТІЛА ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНА 

ОСНОВА АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ 

 

 

4.1. Визначення особливості динаміки жирової маси тіла у формуванні 

патологічного гестаційного збільшення маси тіла 

 

Впродовж вагітності в організмі жінки відбувається зміна маси та складу 

тіла для забезпечення адекватного функціонування материнського організму та 

гармонійного розвитку плода. Гестаційний приріст маси тіла обумовлений 

зростанням всіх основних складових метаболічних процесів. Найбільш 

варіабельним компонентом є жировий, накопичення якого в основному 

відбувається для достатнього енергетичного забезпечення утробного росту 

плода та послідуючої лактації. Аналіз результатів спектральної 

біоімпедансометрії показав сильний позитивний кореляційний зв'язок між 

прегравідарним ІМТ та відсотком ЖМТ на початку вагітності (r=0,93, p<0,001) 

у всіх вагітних (рис. 4.1). Проте, впродовж вагітності частка жирового 

компоненту в структурі ГЗМТ у різних групах істотно відрізнялася. 

 X:Y:   r = 0,9319; p = 0.0000
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Рис. 4.1. Зв'язок між індексом маси тіла до вагітності та відсотком ЖМТ в 

першому триместрі 
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Дослідження показало, що у жінок з вихідною нормальною вагою ГЗМТ 

прямо пропорційне збільшенню відсотка ЖМТ (r=0,83, p<0,001). В цій групі 

жінок при рекомендованому ГЗМТ зростання ЖМТ відбувалося рівномірно в 

першому та другому триместрах і в подальшому стабілізувалося (табл. 4.1).  

  Таблиця 4.1 

Показники жирової маси тіла та без жирової маси тіла у жінок з 

нормальною масою тіла до вагітності (М±SD), (n=153) 

Показники Недостатнє 

ГЗМТ  

Рекомендоване 

ГЗМТ 

Надлишкове 

ГЗМТ 

Середнє 

значення 
95% CІ 

Середнє 

значення 
95% CІ 

Середнє 

значення 
95% CІ 

Вага до 

вагітності, кг 

53,8±4,3 52,3-55,3 55,1±4,0 54,2-56,0 56,5±6,2 54,7-58,3 

ІМТ, кг/м
2
 20,9±1,2 20,5-21,3 19,9±1,4 19,6-20,2 20,6±1,6 20,1-21,1 

ГЗМТ, кг 8,1±1,7 * 7,5-8,7 12,8±1,2 12,5-13,0 18,8±2,6 * 18,0-19,5 

ЖМТ, кг 

- І триместр

- ІІ триместр

- ІІІ триместр

10,3±1,0 

12,2±1,3 

13,2±1,6 

10,0-10,7 

11,7-12,7 

12,6-13,8 

11,3±1,1 

13,9±1,0 

15,6±1,0 

11,1-11,6 

13,7-14,1 

15,4-15,8 

13,6±2,5 

18,5±1,9* 

25,6±2,7* 

12,9-14,3 

17,9-19,1 

24,8-26,4 

% ЖМТ 

- І триместр

- ІІ триместр

- ІІІ триместр

19,1±2,0 

21,2±1,6 

21,2±1,5 

18,4-19,8 

20,6-21,8 

20,7-21,7 

20,1±1,2 

22,6±1,9 

23,1±1,7 

19,8-20,4 

22,2-23,0 

22,7-23,5 

24,2±1,1* 

28,3±1,2* 

33,9±1,9* 

23,9-24,7 

28,1-28,6 

33,4-34,5 

БЖМТ, кг 

- І триместр

- ІІ триместр

- ІІІ триместр

43,6±2,0 

45,4±1,2 

48,8±1,7* 

42,9-44,3 

45,0-45,8 

48,4-49,2 

45,0±2,1 

47,5±2,5 

52,2±1,3 

44,5-45,5 

46,9-48,1 

51,9-52,5 

44,4±2,9 

47,1±2,4 

49,9±3,1 

44,1-45,3 

46,4-47,8 

49,0-50,8 

Примітка: 

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).

У пацієнток з недостатнім ГЗМТ зростання ЖМТ відбувалося аналогічно, 

як у жінок з рекомендованим ГЗМТ (р>0,05). Незначно знижений відсоток 

ЖМТ в першій половині вагітності, практично не змінювався до пологів. Не 

виявлено також різниці у відсотку ЖМТ і в 37-39 тижнів порівняно з вагітними 

з рекомендованим ГЗМТ (p>0,05). Також ми виявили, що недостатній приріст 

маси тіла обумовлений відставанням зростання БЖМТ, що найбільш виражено 

в третьому триместрі (p<0,05). Вагітні з надлишковим ГЗМТ вже в першому 
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триместрі швидше набирали в вазі в основному за рахунок накопичення ЖМТ, 

відсоток якої достовірно був вищим, ніж у вагітних з рекомендованим (p<0,05 в 

трьох триместрах) і така тенденція залишалася до пологів. У цій групі збіль-

шення відсотку ЖМТ в 3,0 рази перевищував аналогічний показник у жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). Поряд з цим відмічалася відсутність різниці у 

зростанні БЖМТ порівняно з жінками з рекомендованим ГЗМТ (p>0,05).  

У жінок з недостатнім ІМТ гестаційний приріст маси тіла також є прямо 

пропорційним збільшенню відсотку ЖМТ (r=0,83, p<0,001). Однак, в цій групі 

осіб при рекомендованому ГЗМТ ми не помітили вірогідної різниці у відсотку 

ЖМТ з такими ж пацієнтками з нормальним ІМТ (р>0,05) (табл. 4.2). Досягання 

рекомендованого ГЗМТ у цієї групи вагітних нормалізує розподіл жирової та 

безжирової складових організму (р>0,05).  

Таблиця 4.2 

Показники жирової маси тіла та без жирової маси тіла у жінок з 

недостатньою масою тіла до вагітності (М±SD), (n=18) 

Показники Недостатнє ГЗМТ Рекомендоване ГЗМТ 

Середнє значення 95% CІ Середнє значення 95% CІ 

Вага до 

вагітності, кг 

42,9±3,6 40,7-45,2 46,5±3,4 44,2-48,8 

ІМТ, кг/м
2
 17,1±1,0 16,5-17,7 17,7±0,6 17,4-18,1 

ГЗМТ, кг 8,1±2,1 6,7-9,3 12,8±0,3 12,6-13,0 

ЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

7,7±0,6 

8,4±0,6* 

9,9±0,9* 

7,3-8,1 

8,0-9,0 

9,4-9,7 

9,0±1,2 

10,8±0,6 

13,6±0,6 

8,2-9,9 

10,4-11,3 

13,2—14,1 

% ЖМТ 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

17,8±1,8 

17,9±0,9* 

19,5±1,1* 

16,8-18,9 

17,4-18,3 

18,8-20,2 

18,9±1,0 

20,5±0,8 

23,0±0,9** 

18,2-19,6 

19,9-21,1 

22,4-23,6 

БЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

35,6±1,1* 

38,3±0,6 

41,0±0,8 

35,0-36,3 

38,0-38,7 

40,5-41,5 

38,8±1,1 

41,9±0,5 

45,7±0,6 

38,1-39,6 

41,6-42,3 

45,3-46,1 

Примітки: 

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05);

** - порівняно з показником в першому триместрі. 
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Жінки з недостатнім ГЗМТ демонструють надто низький відсоток ЖМТ. 

В другому триместрі цей показник в 1,2 рази, а в третьому – в 1,3 рази нижчі, 

ніж у жінок з рекомендованою надбавкою (p<0,05 в обидвох триместрах). А 

збільшення відсотку ЖМТ у вагітних цієї групи в 2,3 рази був нижчим, ніж у 

жінок з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05).  

При надлишковому ІМТ ми простежили негативний кореляційний зв'язок 

між ГЗМТ та зростанням відсотку ЖМТ (r= - 0,81, p<0,001). У цій групі 

пацієнток в 9-11 тижнів відсоток жирового компоненту в 1,6 рази вищий, ніж у 

жінок з нормальним ІМТ (p<0,05) (табл. 4.3). Тому, за нашими даними, для 

досягнення рекомендованого ГЗМТ відсоток зростання ЖМТ є в 2,0 рази нижче 

порівняно з жінками з нормальним ІМТ (p<0,05) і становить ((7,4±1,2) %). 

Таблиця 4.3 

Показники жирової маси тіла та без жирової маси тіла у жінок з 

надлишковою масою тіла до вагітності (М±SD), (n=23) 

Показники Недостатнє ГЗМТ Рекомендоване 

ГЗМТ 

Надлишкове ГЗМТ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Вага до 

вагітності, кг 

81,8±0,1 76,1-81,3 75,2±4,6 71,2-79,3 74,9±4,4 72,7-77,1 

ІМТ, кг/м
2
 28,8±0,6 27,9-29,7 26,2±0,8 25,5-26,9 26,7±1,9 25,8-27,6 

ГЗМТ, кг 5,5±0,7 4,5-6,5 8,8±1,5 7,5-10,3 14,8±2,6 13,5-16,1 

ЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

26,2±0,3 

27,7±0,3 

29,3±0,3 

 

25,8-26,6 

26,8-28,1 

28,9-29,7 

 

24,6±0,9 

27,4±1,3 

23,3±1,3 

 

23,8-25,4 

26,2-28,5 

28,1-30,4 

 

25,7±1,2 

31,0±2,3 

34,5±1,1 

 

25,1-26,3 

29,9-32,2 

34,0-35,1 

% ЖМТ 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

32,3±0,1 

33,1±0,6 

33,8±0,4 

 

32,1-32,5 

32,3-33,9 

33,2-34,4 

 

32,4±1,1 

34,4±1,1 

34,8±1,3 

 

31,5-33,4 

33,4-35,4 

33,7-35,9 

 

33,8±1,6 

37,8±1,2* 

38,5±1,2* 

 

33,1-34,6 

37,2-38,4 

37,0-40,0 

БЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

54,9±0,5 

55,9±0,5 

57,3±0,3 

 

54,2-55,7 

55,2-56,7 

56,9-57,8 

 

51,3±1,0 

52,2±1,8 

54,8±1,5 

 

50,4-52,2 

50,6-53,7 

53,5-56,3 

 

50,4±1,0 

50,9±0,9 

55,2±1,3 

 

49,9-50,8 

50,5-51,3 

54,6-55,8 

Примітка: 

* - порівняно з групою жінок з нормальним ГЗМТ (р<0,05). 
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У жінок з надлишковою надбавкою маси тіла патологічне зростання 

відсотку ЖМТ відбувається з другого триместру вагітності і утримується до 

пологів (p<0,05). Збільшення відсотку ЖМТ у даних вагітних в 1,9 рази 

перевищує аналогічний показник у пацієнток з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). 

Серед вагітних з вихідним ожирінням ми простежили наступну 

тенденцію: чим вищий вихідний ІМТ, тим нижче ГЗМТ (r= - 0,49, p<0,05) в 

кінці вагітності, а також відсутність статистично достовірного зв’язку між 

ГЗМТ та відсотком ЖМТ впродовж вагітності (p>0,05). Так, на початку 

вагітності відсоток ЖМТ був в 1,8 рази вищий, ніж у жінок з нормальною 

вихідною масою тіла (p<0,01). Середнє зростання маси жирової тканини у цих 

жінок було (6,9±7,1) кг проти (3,7±2,4) кг у вагітних з нормальним вихідним 

ІМТ в основному за рахунок жінок з патологічно високим ГЗМТ, однак ця 

різниця не була достовірною (р>0,05) (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Показники жирової маси тіла та без жирової маси тіла у жінок з ожирінням 

до вагітності (М±SD), (n=25) 

Показники Недостатнє ГЗМТ Рекомендоване 

ГЗМТ 

Надлишкове ГЗМТ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Вага до 

вагітності, кг 

109,5±3,5 104,6-114,4 97,6±3,8 93,9-99,9 81,0±5,1 78,2-83,8 

ІМТ, кг/м
2
 39,5±3,3 34,9-44,1 33,4±2,3 32,0-34,8 32,0±1,6 31,2-32,9 

ГЗМТ, кг 3,5±0,7 2,5-4,5 7,1±0,3 6,9-7,4 12,2±3,6 10,3-14,2 

ЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

43,7±1,9 

45,6±1,1 

45,6±1,3 

 

41,0-46,3 

44,0-47,2 

43,8-47,4 

 

41,1±2,4 

42,5±2,3 

44,9±1,5 

 

39,6-42,6 

41,1-43,9 

44,0-45,8 

 

34,0±2,0 

36,5±1,0 

39,9±1,6 

 

32,9-35,1 

36,0-37,5 

39,0-40,8 

% ЖМТ 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

40,0±1,4 

40,5±0,7 

40,5±0,7 

 

38,0-42,0 

39,5-41,5 

39,5-41,5 

 

41,8±1,2 

42,0±2,5 

42,9±1,4 

 

41,0-42,6 

40,5-43,6 

42,0-43,8 

 

41,5±1,5 

41,9±1,5 

42,8±1,0 

 

40,7-42,3 

41,1-42,7 

42,3-43,4 

БЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

65,5±1,4 

65,2±1,3 

67,0±1,6 

 

60,5-62,5 

63,3-67,0 

64,9-69,2 

 

57,2±2,1 

58,7±2,1 

60,1±1,7 

 

55,9-58,5 

57,4-60,0 

59,0-61,2 

 

48,0±2,1 

50,7±1,4 

53,3±1,7 

 

46,8-49,1 

50,0-51,5 

52,4-54,2 
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Ми також не виявили вірогідної різниці між динамікою відсотку ЖМТ 

протягом гестаційного періоду серед пацієнток з різним ГЗМТ у даної групи 

вагітних (р>0,05). У жінок з недостатнім та рекомендованим ГЗМТ відсоток 

ЖМТ не збільшувався або навіть зменшувався до кінця вагітності. 

При вивченні динаміки і структури гестаційного приросту маси тіла ми 

встановили прямий кореляційний зв'язок між відсотком ЖМТ в другому 

триместрі і ГЗМТ в третьому триместрі (r=0,50, p<0,001) у вагітних з 

надлишковою надбавкою маси тіла на відміну від рекомендованої та 

недостатньої (р>0,05) [59]. 

Таким чином, ми продемонстрували роль жирової тканини в структурі та 

динаміці ГЗМТ. Довели, що при надмірному ГЗМТ надлишкове зростання 

ЖМТ і, як наслідок, швидке збільшення в вазі відбувається вже в першій 

половині вагітності, ініціює подальше патологічне накопичення жирової 

тканини та може бути причиною сповільнення її редукції після пологів. 

Недостатнє ГЗМТ відбувається при відставанні зростання БЖМТ з адекватним 

збільшенням відсотку ЖМТ, що найбільш виражено в третьому триместрі.  

  

4.2. Встановлення глибини порушень водного балансу у формуванні 

патологічного гестаційного збільшення маси тіла  

 

За результатами БІМ ми оцінили зміну об’ємів ЗВО, ВКР та ПКР у 219 

жінок з різним прегравідарним ІМТ в кожному триместрі вагітності у 

взаємозв’язку з особливостями її перебігу [67]. Так, ми виявили, що у жінок з 

малою масою тіла до вагітності відсоток ЗВО був достовірно вищим порівняно 

з групою пацієнток з нормальною вагою, а у вагітних з надлишковою вагою та 

ожирінням даний показник зменшувався пропорційно до ваги (рис. 4.2). 

Ми також продемонстрували сильний від'ємний кореляційний зв'язок з 

прегравідарним ІМТ та відсотком ЗВО на початку вагітності (r= - 0,91, p<0,001) 

(рис. 4.3). Проте, впродовж вагітності динаміка розподілу водних секторів в 

структурі ГЗМТ у різних групах істотно відрізнялася. 
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Рис. 4.2. Динаміка  відсотку ЗВО у вагітних в залежності від ІМТ до 

вагітності, % 

В групі пацієнток з нормальною масою тіла до вагітності ми встановили 

позитивний зв'язок між гестаційним приростом ваги та відсотком ЗВО 

впродовж всієї вагітності (r=0,57, p<0,001; r=0,52, p<0,001; r=0,78, p<0,001, 

відповідно в першому, другому та третьому триместрах).  

 X:Y:   r = -0,9144; p = 0.0000; r2 = 0,8361
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Рис. 4.3. Зв'язок між індексом маси тіла до вагітності та відсотком ЗВО в 

першому триместрі 

В таблиці 4.5 продемонстрована динаміка рідинних параметрів у вагітних 

з нормальним ІМТ до вагітності в залежності від ГЗМТ. Так, в групі жінок з 

рекомендованим ГЗМТ відбулося достовірне зростання ЗВО з першого до 

другого триместру (p<0,05) та, особливо, з другого до третього (p<0,01). В кінці 

вагітності ЗВО в 1,3 рази (p<0,001) та відсоток ЗВО в 1,2 рази (p<0,05) вірогідно 

перевищували ці показники в ранні терміни. Об'єм ЗВО в даній групі зріс на 

(8,9±1,0) л, а відносний вклад води в ГЗМТ склав (70,3±1,4) %.  
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  Таблиця 4.5 

Показники водного балансу у жінок з нормальною масою тіла до вагітності 

(М±SD), (n=153) 

Показники Рекомендоване 

ГЗМТ 

Недостатнє  

ГЗМТ 

Надлишкове  

ГЗМТ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

33,2±1,9 

36,7±1,2 * 

42,6±1,6*˚ 

 

31,7-32,7 

36,2-37,2 

42,0-43,2 

 

30,1±1,9 

32,4±1,8 # 

35,4±1,8*# 

 

29,3-30,9 

31,6-33,2 

34,4-36,4 

 

33,9±3,5 

39,4±3,1 

48,2±3,1 * ˚ 

 

32,9-34,9 

38,4-40,4 

47,2-49,2 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

57,3±1,1 

59,8±1,0 

60,6±1,2 * 

 

57,0-58,0 

59,5-60,1 

60,3-60,9 

 

55,7±1,3 

56,5±1,3 # 

57,2±1,2 # 

 

55,2-56,2 

56,0-57,0 

56,8-57,6 

 

58,5±1,0 

60,0±1,1 

63,9±1,1*˚# 

 

58,2-58,8 

59,7-60,3 

63,5-64,3 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

20,8±1,8 

23,6±1,8 

26,0±1,8 * 

 

20,4-21,2 

23,2-24,0 

25,4-26,0 

 

19,9±1,5 

21,3±1,6 

23,8±1,6 

 

19,3-20,5 

20,7-21,9 

23,1-24,5 

 

21,1±2,1 

23,3±2,1 

27,1±2,1 * 

 

20,4-21,8 

22,7-23,9 

26,4-27,8 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

11,4±0,6 

13,1±1,1 

15,2±1,2 * 

 

11,3-11,5 

13,0-13,2 

14,9-15,5 

 

10,2±0,7 

11,1±0,8 

11,8±1,0 # 

 

10,0-10,4 

10,9-11,5 

11,5-12,1 

 

12,8±1,1 

16,1±1,2 * 

21,1±1,7*˚# 

 

12,4-13,2 

15,6-16,5 

20,6-21,6 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

35,1±0,9 

35,6±0,9 

36,0±0,9 

 

34,7-35,5 

35,3-35,9 

35,1-36,9 

 

34,0±1,0 

34,4±1,1 

33,1±1,0 

 

33,7-34,8 

34,0-34,8 

32,7-33,5 

 

37,8±1,0 # 

40,8±1,1 * # 

43,8±1,2*˚# 

 

37,5-38,1 

40,5-41,1 

43,5-44,1 

Примітки:   

* - порівняно з першим триместром вагітності (р<0,05); 

˚ - порівняно з другим триместром вагітності (р<0,05);  

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). 

Встановлено, що ВКР та ПКР впродовж гестаційного періоду поступово 

наростали і перед пологами достовірно були вищими порівняно з першим 

триместром (відповідно p<0,05 і p<0,01). Виявлена відсутність статистично 

достовірних змін у відсотку ПКР (p>0,05) та збереження співвідношення 

ПКР/ЗВО 0,35 у всіх триместрах, що незначно відрізняється від референтних 
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значень невагітних жінок (ПКР/ЗВО 0,33) [125]. Це вказує на рівномірне 

зростання всіх рідинних секторів в організмі жінок при фізіологічній вагітності. 

У осіб з недостатнім ГЗМТ ми виявили достовірне зростання об'єму ЗВО з 

першого триместру до кінця вагітності на 15,0 % (p<0,05) при відсутності 

достовірної різниці її відсотка (p>0,05). Однак відмічено, що об'єм ЗВО та 

відсоток ЗВО були нижчі у другому та третьому триместрах (p<0,05 і p<0,05 

відповідно) порівняно з групою жінок з нормальним ГЗМТ. Об'єм ЗВО в даній 

групі зріс на (5,3±1,4) л, а відносний вклад води в ГЗМТ становив (65,0±1,3) %, 

що достовірно було нижче групи з рекомендованим збільшенням маси тіла 

(p<0,05 і p<0,01 відповідно). В цій групі виявлені відсутність динаміки відсотка 

ПКР та стабільний об'єм ВКР, збереження ПКР/ЗВО 0,34-0,33 у всіх триместрах. 

У жінок з надлишковим ГЗМТ відмічено достовірне зростання ЗВО в   

1,4 рази в третьому триместрі порівняно з першим і в 1,2 рази порівняно з 

другим (p<0,01 та p<0,05 відповідно). Відсоток ЗВО перед пологами також був 

вищим порівняно з ранніми термінами ((63,9±1,1) %) проти ((58,5±1,0) %) 

(p<0,001), та порівняно з даним показником в групі з рекомендованим ГЗМТ 

(p<0,05). Об'єм ЗВО в даній групі зріс на (14,3±1,5) л, а відносний вклад води в 

ГЗМТ склав (75,9±1,5) %, що перевищувало показники у групи вагітних з 

рекомендованим набором маси тіла (в обох випадках p<0,01). Об'єм ВКР 

збільшувався протягом гестаційного періоду і в кінці вагітності перевищував 

параметри в першому триместрі в 1,3 рази (p<0,05).  

Проте, найсуттєвіші зміни ми відмітили у динаміці ПКР. Так, вже в 

першому триместрі відсоток ПКР вірогідно був вищим порівняно з групою 

жінок з нормальним ГЗМТ (p<0,05) і така тенденція мала місце до кінця 

вагітності (p<0,001). Ми прослідкували, що співвідношення ПКР/ЗВО було 

0,37, 0,40 і 0,43 відповідно в кожному триместрі. Отже, в групі вагітних з 

надлишковим ГЗМТ у порівнянні з групою з рекомендованим показано 

надмірне зростання ЗВО, ПКР та їх відсотків починаючи з ранніх термінів і 

максимальними значеннями цих показників у кінці вагітності. 
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В групі пацієнток з недостатнім ІМТ ми встановили позитивний зв'язок 

між ГЗМТ та відсотком ЗВО тільки в третьому триместрі (r=0,86, p<0,001). 

Об'єм ЗВО у цих жінок був достовірно нижчим порівняно з групою з 

нормальним вихідним ІМТ (p<0,05), проте відсоток ЗВО статистично не 

різнився (p>0,05). Дана тенденція відмічалася впродовж вагітності (табл. 4.6).  

   Таблиця 4.6 

Показники водного балансу у жінок з недостатньою масою тіла до 

вагітності (М±SD), (n=18) 

Показники Рекомендоване ГЗМТ Недостатнє ГЗМТ 

Середнє значення  95% CІ Середнє значення  95% CІ 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

28,5±1,6 ˚ 

31,8±1,5 ˚ 

37,7±1,6 * ** ˚ 

 

27,3-29,7 

30,7-32,9 

36,6-38,8 

 

25,9±1,7 

28,0±1,5 

30,6±1,6 # 

 

24,8-27,0 

27,0-29,0 

29,6-31,6 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

59,6±1,0 

60,4±0,9 

63,6±1,1 *  **   

 

58,9-60,3 

59,8-61,0 

62,9-64,3 

 

59,7±0,9 ˚ 

59,9±0,8 ˚ 

60,2±0,6 # ˚ 

 

59,2-60,2 

59,4-60,4 

58,8-60,6 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

19,0±1,1 

21,1±1,0 

24,6±1,0 *  **   

 

18,2-19,8 

20,4-21,8 

23,9-25,3 

 

17,3±1,2 

18,7±1,1 

20,5±1,1 

 

16,8-18,1 

18,0-19,4 

19,8-21,2 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

6,5±0,5 

10,7±0,6 

13,0±0,6 *  **   

 

9,2-9,8 

10,3-11,1 

12,6-13,4 

 

8,6±0,5 

9,3±0,5 # 

10,1±0,5 * # 

 

8,3-8,9 

9,0-9,6 

9,8-10,4 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

33,2±0,3 ˚ 

33,6±0,3 ˚ 

34,6±0,3 *  **   

 

33,0-33,4 

33,4-33,8 

34,4-34,8 

 

33,1±0,3 

33,2±0,3 # 

32,9±0,3 # 

 

32,9-33,3 

33,0-33,4 

32,7-33,1 

Примітки:   

* - порівняно з першим триместром вагітності (р<0,05);  

** - порівняно з другим триместром вагітності (р<0,05); 

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05);  

˚ - порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ до вагітності (р<0,05). 

Ми встановили, що в групі осіб з рекомендованим ГЗМТ відбулося 

достовірне зростання об'єму ЗВО та відсотку ЗВО до кінця вагітності. В 
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третьому триместрі ЗВО в 1,3 рази (p<0,002) та відсоток ЗВО в 1,1 рази (p<0,05) 

вірогідно перевищували дані показники в ранні терміни. Об'єм ЗВО зріс на 

(9,1±0,4) л, а відносний вклад води в ГЗМТ становив (71,7±2,2) %. 

Діагностовано, що ВКР та ПКР впродовж вагітності поступово наростали і 

перед пологами достовірно були вищі порівняно з першим (відповідно p<0,01 і 

p<0,001) та другим триместрами (відповідно p<0,05 і p<0,02). Відбулося 

достовірне зростання відсотку ПКР на пізніх термінах вагітності порівняно з 

першим (p<0,01) та другим триместрами (p<0,05). Ми також відмітили, що на 

початку вагітності та в середині відсоток ПКР у жінок даної групи був 

вірогідно нижчим порівняно з вагітними з нормальним прегравідарним ІМТ (в 

обох випадках p<0,05), однак перед пологами статистична різниця втрачалася. 

Співвідношення ПКР/ЗВО поступово зросло з 0,33 до 0,35 до кінця вагітності 

та зрівнялося з показниками у пацієнток з нормальним ІМТ (ПКР/ЗВО 0,35).  

Це свідчить, що у жінок з недостатньою початковою масою тіла при 

рекомендованому ГЗМТ відбувається зростання всіх рідинних секторів, 

особливо помітно в другій половині вагітності, та досягнення рівня показників 

водного балансу вагітних з нормальним ІМТ.  

У осіб з недостатнім ГЗМТ ми встановили відсутність статистично 

достовірного зростання об'єму ЗВО (p>0,05) та його відсотку (p>0,05) протягом 

гестаційного періоду. Відмічено також, що як об'єм ЗВО, так і відсоток ЗВО в 

кінці вагітності були нижчі порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ(p<0,01 

і p<0,02 відповідно). Об'єм ЗВО зріс лише на (4,8±1,2) л, а відносний вклад води 

в ГЗМТ склав (60,3±1,3) %, що було нижче групи з рекомендованим приростом 

в вазі (в обох випадках p<0,05). В цій групі виявлені стабільний об'єм ВКР, 

незначне зростання об’єму ПКР (p<0,05), проте відсутність динаміки відсотка 

ПКР та збереження ПКР/ЗВО 0,33 у всіх триместрах. 

В групі пацієнток з вихідною надлишковою масою тіла показано 

позитивний зв'язок між ГЗМТ та відсотком ЗВО тільки в третьому триместрі 

(r=0,64, p<0,01). На початку вагітності об'єм ЗВО в цій групі жінок був в 1,2 

рази достовірно вищим порівняно з групою осіб з нормальною початковою 
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вагою (p<0,01), проте відсоток ЗВО був в 1,2 рази достовірно нижчим (p<0,01). 

І така тенденція зберігалася впродовж всього гестаційного періоду (табл. 4.7). 

В групі жінок з рекомендованим та недостатнім ГЗМТ діагностовано 

деяке зростання об’єму ЗВО (з (37,8±3,3) л до (42,6±2,4) л) та відсотку ЗВО (з 

(48,9±3,0) % до (50,2±1,9) %) з першого до третього триместру, однак ці зміни 

не були достовірні (p>0,05). Об'єм ЗВО в даній групі зріс на (4,8±1,3) л, а 

відносний вклад води в ГЗМТ склав (63,9±2,4) %. Ми також не виявили 

статистично вірогідної динаміки ВКР, ПКР та відсотку ПКР в динаміці 

вагітності (p>0,05). ПКР/ЗВО було 0,36-0,37. Це вказує, що у вагітних з 

вихідною надлишковою масою тіла рекомендоване ГЗМТ не супроводжується 

патологічним накопиченням та перерозподілом рідинних секторів організму. 

У групі пацієнток з надлишковим ГЗМТ відбулося зростання об’єму ЗВО 

в 1,3 рази (p<0,001) та відсотку ЗВО в 1,1 рази (p<0,05) до кінця вагітності та, 

особливо, з другого до третього триместру (p<0,001 та p<0,05 відповідно). Як 

об’єм, так і відсоток ЗВО перед пологами перевищували аналогічні показники в 

групі з рекомендованим ГЗМТ (p<0,02 та p<0,05 відповідно). Так, об'єм ЗВО 

зріс на (12,4±0,9) л, а відносний вклад води в ГЗМТ становив (85,8±1,5) %, що 

було вище, ніж у групі з рекомендованим приростом ваги (в обох випадках 

p<0,05). Встановлено, що ВКР впродовж гестації поступово наростала і перед 

пологами була достовірно вища порівняно з ранніми термінами та серединою 

вагітності (відповідно p<0,001 і p<0,01). Привертає увагу зростання ПКР вже в 

другому триместрі (p<0,05) та ще суттєвіше в 1,5 рази (p<0,001) в кінці 

вагітності порівняно з першим триместром. 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 приростом ваги (p<0,05). Проте, порівняно з групою 

вагітних з нормальним вихідним ІМТ і патологічним ГЗМТ, відсоток ПКР на 

початку вагітності статистично не різнився (p>0,05), а до завершення 

гестаційного терміну був достовірно нижчим (p<0,05). Відмічено зростання 
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ПКР/ЗВО 0,37, 0,39 і 0,41 відповідно у кожному триместрі, що статистично 

відрізняється від значень жінок з фізіологічною вагітністю (ПКР/ЗВО 0,35). 

  Таблиця 4.7 

Показники водного балансу у жінок з надлишковою масою тіла до 

вагітності (М±SD), (n=23) 

Показники Рекомендоване і недостатнє 

ГЗМТ  

Надлишкове  

ГЗМТ  

Середнє значення  95% CІ Середнє значення  95% CІ 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

37,8±3,3  

39,7±3,6  

42,6±2,4 

 

35,3-40,3 

37,0-42,4 

40,8-44,4 

 

37,5±1,2 

41,3±1,3 * 

49,5±1,1 *  ** # 

 

37,0-38,0 

40,7-41,9 

49,1-49,9 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

48,9±3,0 ˚ 

49,2±3,2 ˚ 

50,2±1,9 ˚   

 

46,7-51,5 

46,9-51,5 

48,7-51,7 

 

49,2±1,8 ˚ 

50,4±1,8 ˚ 

55,6±1,7 * **# ˚ 

 

48,4-50,0 

49,5-51,3 

54,8-56,4 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

24,2±2,1 

24,8±2,5 

26,6±1,4   

 

22,6-25,8 

23,0-26,6 

25,6-27,6 

 

23,3±1,0 

24,9±1,1 

29,2±0,9 *  **   

 

22,9-23,7 

24,4-25,4 

28,8-29,6 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

13,6±1,4 

14,9±1,2 

15,9±1,2   

 

12,6-14,6 

14,0-15,8 

15,0-16,8 

 

14,1±0,6 

16,3±0,7 * 

20,6±0,6 * ** # 

 

13,9-14,3 

16,0-16,6 

20,4-20,8 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

36,0±1,8 

37,6±1,1 

37,5±1,3   

 

34,7-37,3 

36,9-38,3 

36,6-38,4 

 

37,7±1,3 

39,6±1,5  

41,4±1,2 * # 

 

37,1-38,3 

38,9-40,3 

40,9-41,9 

Примітки:   

* - порівняно з першим триместром вагітності (р<0,05);  

** - порівняно з другим триместром вагітності (р<0,05);  

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05);  

˚ - порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ до вагітності (р<0,05). 

У групі пацієнток з ожирінням ми встановили слабкий позитивний зв'язок 

між ГЗМТ та відсотком ЗВО у всіх триместрах (r=0,62, p<0,001; r=0,58, p<0,01 

та r=0,43, p<0,05 відповідно). На початку вагітності об'єм ЗВО в даній групі 

жінок був в 1,3 рази достовірно вищим у порівнянні з групою осіб з 
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нормальною прегравідарною вагою (p<0,002), однак відсоток ЗВО в 1,4 рази 

достовірно був нижчим протягом всієї гестації (p<0,001) (табл. 4.8).  

  Таблиця 4.8 

Показники водного балансу у жінок з ожирінням до вагітності          

(М±SD), (n=25) 

Показники Рекомендоване і недостатнє 

ГЗМТ 

Надлишкове ГЗМТ 

Середнє значення  95% CІ Середнє значення  95% CІ 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

41,7±2,3  

43,5±2,4  

45,3±2,7 

 

40,5-42,9 

42,2-44,8 

43,8-46,8 

 

35,9±2,7 

39,3±2,5 

43,1±2,1 *  

 

34,4-37,4 

37,9-40,7 

42,0-44,2 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

41,7±1,9 ˚ 

42,3±2,3 ˚ 

42,7±1,2 ˚   

 

40,6-42,8 

41,0-43,6 

41,5-43,9 

 

43,8±1,3 ˚ 

45,1±1,2 ˚ 

46,3±1,2 ˚ # 

 

43,1-44,5 

44,5-45,7 

45,6-48,0 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

24,3±1,2 

23,9±1,5 

24,8±2,1   

 

23,7-24,9 

23,1-24,7 

23,7-25,9 

 

20,9±1,7 

21,6±1,8 

22,8±1,0   

 

20,0-21,8 

20,6-22,6 

22,3-23,3 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

17,3±1,2 

19,5±1,3 

20,5±1,1   

 

16,7-17,9 

18,8-19,2 

19,9-21,1 

 

15,0±1,2 

17,7±1,1 

20,7±1,3 

 

14,4-15,6 

17,1-18,3 

20,0-21,4 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

41,6±0,8 

44,9±1,7 

45,2±1,8   

 

41,2-42,0 

44,0-45,8 

44,2-46,2 

 

41,7±1,0 

45,1±1,2 *  

46,9±1,2 * 

 

41,3-42,3 

44,0-46,2 

46,3-47,5 

Примітки:   

* - порівняно з першим триместром вагітності (р<0,05);  

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05);  

˚ - порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ до вагітності (р<0,05). 

Таким чином, за результатами спектральної БІМ підтверджено, що 

рівномірне наростання ЗВО на 28,3 % та всіх водних секторів до кінця 

вагітності і збереження співвідношення між внутріклітинним та позаклітинним 

компонентами забезпечує рекомендований приріст маси тіла [57]. Зниження 

накопичення ЗВО при збереженні нормального відсотка ЗВО та відсутності 
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дисбалансу між компонентами, за нашими даними, може бути пов’язано з 

недостатнім надходженням нутрітивних речовин та води з харчуванням і 

відіграє значну роль в недостатньому ГЗМТ. Суттєві водно-секторальні 

зрушення у вигляді аномальної затримки рідини, в основному за рахунок ПКР, 

починаючи вже з першого триместру вагітності, веде до патологічного ГЗМТ і є 

ризиком гестаційних ускладнень, пов’язаних з гемодинамічними розладами. 

 

4.3. Формування моделі складу тіла у вагітних з патологічним 

гестаційним збільшенням маси тіла за даними спектральної 

біоімпедансометрії 

 

На основі проведеного нами детального аналізу динаміки жирового та 

водного компонентів, ми вирішили узагальнити отримані дані про зміну складу 

тіла вагітних жінок впродовж вагітності із врахуванням прегравідарної маси 

тіла у вигляді чотирьохкомпонентної моделі складу тіла, у якій маса тіла 

представлена у вигляді суми ЖМТ, ВКР, ПКР та СМТБЖ (рис. 4.4 - 4.12).  

20,1

36,8

20,2

22,6

ЖМТ

ВКР

ПКР

СМТБЖ

 

38,2

16,2 23,0

22,4

ЖМТ

ВКР

ПКР

СМТБЖ

 

Рис. 4.4. Динаміка складу тіла у вагітних з нормальним ІМТ до вагітності 

та рекомендованим ГЗМТ, % 

Рекомендоване ГЗМТ відбувається за рахунок рівномірного зростання 

ЖМТ, ЗВО із збереженням нормального співвідношення ПКР/ЗВО. Особливо 

це помітно в групі вагітних з патологічним вихідним ІМТ, у яких під кінець 

вагітності відсотки складових маси тіла досягають групи з нормальним ІМТ. 

І триместр 

 

ІІІ триместр 
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Відносний вклад води в ГЗМТ у пацієнток з різною вихідною масою тіла та 

рекомендованою надбавкою ваг в середньому склав (67,5±2,2) %. 
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Рис. 4.5. Динаміка складу тіла у вагітних з нормальним ІМТ до вагітності 

та недостатнім ГЗМТ, % 
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Рис. 4.6. Динаміка складу тіла у вагітних з нормальним ІМТ до вагітності 

та надлишковим ГЗМТ, %; * - порівняно з І триместром вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.7. Динаміка складу тіла у вагітних з недостатнім ІМТ до вагітності 

та рекомендованим ГЗМТ, %; * - при порівнянні показників з І триместром 

вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.8. Динаміка складу тіла у вагітних з недостатнім ІМТ до вагітності 

та недостатнім ГЗМТ, % 
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Рис. 4.9. Динаміка складу тіла у вагітних з надлишковим ІМТ до 

вагітності та рекомендованим і недостатнім ГЗМТ, % 
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Рис. 4.10. Динаміка складу тіла у вагітних з надмірним ІМТ до вагітності 

та надлишковим ГЗМТ, %; * - при порівнянні показників з І триместром 

вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.11. Динаміка складу тіла у вагітних з ожирінням до вагітності та 

рекомендованим і недостатнім ГЗМТ, %;  
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Рис. 4.12. Динаміка складу тіла у вагітних з ожирінням до вагітності та 

надлишковим ГЗМТ, %; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05) 

Статистично достовірна різниця у ЖМТ та водних секторах при 

недостатньому ГЗМТ порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ 

характерні для вагітних з нормальним та недостатнім ІМТ до вагітності. 

Відносний вклад води в ГЗМТ у даної групи пацієнток в середньому склав 

(62,2±1,5) %, що вірогідно було нижче групи жінок з рекомендованою 

надбавкою маси тіла (p<0,05). Відсутність достовірного приросту впродовж 

вагітності ЖМТ та виражене відставання відсотку ЗВО, в основному за рахунок 

позаклітинного компоненту, може спричинювати метаболічну недостатність, 

розлади реології крові в матково-плацентарному комплексі, що є 

патогенетичним аспектом затримки росту плаценти та плода [66]. 

ІІІ триместр 

 

І триместр 

 

І триместр 

 

ІІІ триместр 
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При надлишковому ГЗМТ відбувається надмірне зростання як жирового 

компоненту, так і складових водного сектору. Відносний вклад води в ГЗМТ у 

вагітних даної групи жінок за нашими даними в середньому складає     

(74,2±2,5) %, що достовірно перевищує групу вагітних з рекомендованим 

приростом ваги (p<0,05). Найбільшої уваги заслуговують пацієнтки з 

нормальним і надлишковим прегравідарним ІМТ. Виражений дисбаланс водних 

секторів саме у цих жінок складає групу ризику по виникненню набрякового 

синдрому та прееклампсії [60]. У вагітних з вихідним ожирінням патологічна 

надбавка ваги відбувається в основному за рахунок надмірного зростання ЗВО 

при збереженні нормальних показників відсотку ЗВО та відсотку ЖМТ.             

Отже, надлишкове ГЗМТ може слугувати критерієм зриву адаптаційних 

метаболічних та гемодинамічних змін під час вагітності в умовах підвищеної 

потреби з подальшим розвитком материнських та плодових ускладнень.       

 

4.4. Характеристика вуглеводно-ліпідного обміну та його зв'язок з 

метаболічними розладами у вагітних при патологічному гестаційному 

збільшенні маси тіла 

 

Під час вагітності відбуваються глибокі зміни метаболізму, які 

забезпечують адаптацію материнського організму до зростаючих потреб плода 

[333]. Для вивчення ролі динаміки показників вуглеводного та ліпідного 

обмінів у гестаційному прирості ваги ми провели біохімічне обстеження у     

163 вагітних: 56 ((34,4±3,7) %) з рекомендованим, 33 ((20,2±3,1) %) – 

недостатнім і 74 ((45,4±3,9) %) – надлишковим ГЗМТ.  

Виявлено достовірний позитивний зв'язок між показниками вуглеводного 

обміну і величиною ГЗМТ незалежно від прегравідарної маси тіла: глюкози 

(r=0,61, p<0,001) в кінці вагітності, а інсуліну (r=0,20, p<0,05; r=0,32, p<0,001) 

та HOMA-IR (r=0,19, p<0,05; r=0,41, p<0,001) в другому та третьому триместрах 

вагітності відповідно.  
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Однак в різних групах динаміка даних показників впродовж гестаційного 

періоду різнилася (рис. 4.13-4.16).  
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Рис. 4.13. Динаміка концентрації глюкози натще у вагітних з різним 

ГЗМТ, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05) 
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Рис. 4.14. Динаміка концентрації постпрандіальної глюкози у вагітних з 

різним ГЗМТ, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05) 
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Рис. 4.15. Динаміка концентрації інсуліну у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності, мкМО/мл; * - порівняно з показниками у І триместрі 

(р<0,05) 
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Рис. 4.16. Динаміка HOMА-IR у вагітних з різним ГЗМТ протягом 

вагітності; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05), # - порівняно з 

групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

Так, у вагітних з рекомендованим ГЗМТ відмічена відсутність достовірної 

динаміки рівнів глікемії натще впродовж вагітності (р>0,05). Рівні 

постпрандіальної глікемії в цій групі вагітних також не мали статистично 

достовірних відмінностей в динаміці вагітності (р>0,05). Відмічено зростання 

концентрації інсуліну вже в ранні терміни вагітності порівняно з референтними 

значеннями невагітних жінок (7,0-9,0 мкМО/мл) та збільшення до кінця 

вагітності, проте ці зміни не були статистично достовірні (p>0,05). У жінок цієї 

групи діагностовано відсутність вірогідної динаміки HOMА-IR протягом 

вагітності. Отже, збільшення маси тіла під час вагітності в рекомендованих 

межах супроводжується компенсованою гіперінсулінемією на фоні 

нормального індексу інсулінорезистентності, що свідчить про активацію 

компенсаторних механізмів організму з метою збереження чутливості тканин 

до інсуліну для адекватного постачання в клітини одного з головних 

енергетичних субстратів – глюкози.  

При недостатній надбавці в вазі встановлено достовірне зниження 

концентрації глюкози натще перед пологами в 1,3 рази та HOMА-IR в 1,5 рази 

(в обох випадках p<0,05) при стабільних рівнях постпрандіальної глікемії і 

інсуліну (в обох випадках p>0,05), що може бути пов’язано з недостатнім 

поступленням глюкози з харчуванням. 

*# 

* 
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У жінок з надлишковим ГЗМТ спостерігалося поступове зростання рівнів 

постпрандіальної глюкози, інсуліну і індексу HOMА в динаміці вагітності. В 

третьому триместрі рівень постпрандіальної глікемії в 1,3 рази (p<0,05), 

концентрація інсуліну в 1,7 рази (p<0,05), індекс HOMА в 1,9 рази (p<0,05) 

були вищими порівняно з ранніми термінами. В кінці вагітності HOMА-IR в 1,8 

разів (p<0,05) перевищував аналогічний показник при рекомендованому ГЗМТ 

та вірогідно перевищував референтні значення (0-2,7) (р<0,05).  

Виявлена нами в кінці вагітності гіперінсулінемія та збільшення індексу 

HOMА при надлишковому ГЗМТ вказує на виникнення інсулінорезистентності, 

яка спричинює погіршення надходження глюкози в інсулінзалежні тканини: 

м'язеву, жирову тканини, печінку [58]. На зростання гіперінсулінемії і 

інсулінорезистентності із збільшенням терміну вагітності вказують Sonagra A., 

et al. [344], однак в своїх дослідженнях вони не враховують ГЗМТ, а 

порівнюють отримані дані з показниками невагітних жінок. 

Проведений аналіз зв’язку показників вуглеводного статусу з жировим 

компонентом збільшення маси тіла  вказує на пряму залежність із зростанням 

відсотка ЖМТ: глюкози натще (r=0,44, p<0,001; r=0,67, p<0,001), 

постпрандіальної глікемії (r=0,52, p<0,001; r=0,69, p<0,001), інсуліну (r=0,74, 

p<0,001; r=0,84, p<0,001), HOMА-IR (r=0,81, p<0,001) в другому і в третьому 

триместрах відповідно (табл. 4.9). 

Таким чином, 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. 

Результати дослідження ліпідного обміну свідчать, що концентрація 

атерогенних ліпопротеїнів збільшується впродовж вагітності незалежно від 

категорії ГЗМТ і відображає підвищення маси тіла за рахунок жирового 

компоненту для забезпечення плода необхідними жирними кислотами. 
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Таблиця 4.9 

Зв'язок показників вуглеводного обміну з відсотком жирової маси тіла в 

другому та третьому триместрах вагітності 

Лабораторні показники % ЖМТ 

ІІ триместр ІІІ триместр 

Глюкоза натще 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,44, p=0,000 

 

r=0,54, p=0,000 

r=0,67, p=0,000 

Постпрандіальна глікемія 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,52, p=0,000 

 

r=0,58, p=0,000 

r=0,69, p=0,000 

Інсулін 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,74, p=0,000 

 

r=0,75, p=0,000 

r=0,84, p=0,000 

HOMА-IR 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

 

r=0,76, p=0,000 

r= 0,81, p=0,000 

 

Детальний аналіз у групах показав однотипність динаміки змін цих 

показників при рекомендованій і недостатній надбавці маси тіла (рис. 4.17-

4.22).  
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Рис. 4.17. Динаміка концентрації ТГ у вагітних з різним ГЗМТ протягом 

вагітності, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05),              

# -  порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 
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*# 
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Рис. 4.18. Динаміка концентрації ЗХ у вагітних з різним ГЗМТ протягом 

вагітності, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі вагітності 

(р<0,05) 
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Рис. 4.19. Динаміка концентрації ЛПВЩ у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності, ммоль/л 
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Рис. 4.20. Динаміка концентрації ЛПНЩ у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі 

вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.21. Динаміка концентрації ЛПДНЩ у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І триместрі 

вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.22. Динаміка індексу атерогенності у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності; * - порівняно з показниками у І триместрі вагітності 

(р<0,05), # -  порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

Ми діагностували достовірне зростання концентрацій ТГ в 1,8 рази 

(p<0,05), ЛПНЩ в 1,3 рази (p<0,05) в третьому триместрі порівняно з ранніми 

термінами і відсутність вірогідних змін рівнів ЗХ (лінії на рисунку співпали), 

ЛПВЩ, ЛПДВЩ та індексу атерогенності протягом вагітності при 

рекомендованому ГЗМТ (p>0,05).  

При надлишковій надбавці в вазі встановлено статистично значуще 

зростання окремих показників вже в другому триместрі та посилення 

дисліпідемії до кінця вагітності. Так, концентрації ТГ в 2 рази (p<0,01), ЗХ в  

1,3 рази (p<0,01), ЛПНЩ в 2,2 рази (р<0,05), ЛПДНЩ в 1,8 рази (р<0,05) 

достовірно були вищими в другому триместрі та в 2,3 рази (p<0,001), 1,2 рази 

* 

*# 

* 
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(p<0,05), в 1,4 рази (p<0,02) та в 3,0 рази (р<0,001) відповідно в третьому 

триместрі порівняно з ранніми термінами вагітності. Слід відмітити, що рівень 

ТГ в кінці вагітності у жінок з надлишковим збільшенням маси тіла достовірно 

в 1,4 рази (p<0,05) перевищував даний показник при рекомендованому ГЗМТ.  

Аналогічна тенденція відмічена у зміні індексу атерогенності: зростання в 

1,5 рази (p<0,05) перед пологами порівняно з першим триместром та пере-

вищення в 1,5 рази (p<0,05) в кінці вагітності у жінок з надлишковим ГЗМТ 

порівняно з вагітними з рекомендованим гестаційним приростом маси тіла.   

Ми дослідили, що, незалежно від кінцевого рівня приросту маси тіла, 

гіперліпопротеїнемія в 37-39 тижнів, і, що важливо, в другому триместрі 

корелювала з ГЗМТ на пізніх строках (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Зв'язок показників ліпідного обміну з гестаційним збільшенням маси тіла 

в другому та третьому триместрах вагітності 

Лабораторні показники ГЗМТ 

ІІ триместр ІІІ триместр 

ТГ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,19, p=0,016 

 

r=0,34, p=0,000 

r=0,59, p=0,000 

ЗХ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

 

r=0,51, p=0,000 

r=0,47, p=0,000 

ЛПВЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

 

r=0,20, p=0,011 

r= - 0,54, p=0,000 

ЛПНЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

 

 

r=0,35, p=0,000 

r=0,34, p=0,000 

ЛПДНЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,33, p=0,000 

 

 

r=0,33, p=0,000 

r=0,51, p=0,000 

Індекс атерогенності 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

 

 

r=0,60, p=0,000 

Аналіз зв’язку основного компоненту патологічного збільшення ваги – 

жирового з біохімічними показниками показав пряму залежність зростанням 
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відсотка ЖМТ з ТГ (r=0,19, p<0,05), ЛПДНЩ (r=0,33, p<0,001) в другому 

триместрі та 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. 

Встановлено достовірну залежність високих рівнів атерогенних ліпідів в 

середині вагітності з надлишковим зростанням відсотка ЖМТ як в другому, так 

і в третьому триместрах (табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 

Зв'язок показників ліпідного обміну з відсотком жирової маси тіла в 

другому та третьому триместрах вагітності 

Лабораторні показники % ЖМТ 

ІІ триместр ІІІ триместр 

ТГ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,65, p=0,000 

 

r=0,74, p=0,000 

r=0,64, p=0,000 

ЗХ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,46, p=0,000 

 

r=0,61, p=0,000 

r=0,61, p=0,000 

ЛПВЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r= - 0,32, p=0,0002 

 

r= - 0,26, p=0,001 

r= - 0,40, p=0,000 

ЛПНЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,36, p=0,000 

 

 

r=0,45, p=0,000 

r=0,53, p=0,000 

ЛПДНЩ 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,79, p=0,000 

 

 

r=0,75, p=0,000 

r=0,84, p=0,000 

Індекс атерогенності 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

r=0,50, p=0,000 

 

r=0,51, p=0,000 

r=0,57, p=0,000 

 

Так, в другому триместрі вагітності виявлений позитивний зв'язок 

концентрації ТГ (r=0,74, p˂0,001), ЗХ (r=0,61, p˂0,001), ЛПНЩ (r=0,45, 

p˂0,001), ЛПДНЩ (r=0,75, p˂0,001) та обернений кореляційний зв'язок ЛПВЩ 

r= - 0,26, p˂0,01) з відсотком ЖМТ наприкінці вагітності. Це може свідчити про 

те, що надбавка ЖМТ перед пологами є клінічним проявом 

гіперліпопротеїнемії на більш ранніх термінах.  
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4.5. Вивчення впливу прегравідарної маси тіла на лабораторні показники 

вуглеводно-ліпідного обміну у вагітних з патологічним гестаційним 

збільшенням маси тіла 

Для визначення ролі впливу прегравідарної маси тіла жінок на 

лабораторні показники вуглеводно-жирового обміну у вагітних з різним ГЗМТ 

ми провели порівняльний аналіз біохімічних показників крові у 163 пацієнток: 

97 ((59,5±3,8) %) з нормальним, 18 ((11,0±2,5) %) – недостатнім та 48 

((29,4±3,6) %) – надмірним вихідним ІМТ. В зв’язку з відсутністю достовірної 

різниці між отриманими результатами в групах жінок з надлишковою масою та 

ожирінням, ми об'єднали ці групи при проведенні статистичного аналізу. 

Динаміка глікемії натще демонструє відсутність різниці на початку 

вагітності та однаковий стабільний рівень незалежно від маси тіла до вагітності 

(рис. 4.23).  

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

9-11 тиж. 22-24 тиж. 37-39 тиж.

Нормальний пІТМ

Недостатній пІМТ

Надмірний пІМТ

Рис. 4.23. Динаміка концентрації глюкози натще у вагітних з різним 

прегравідарним ІМТ протягом вагітності, ммоль/л  

В групі вагітних з недостатнім ІМТ концентрація постпрандіальної 

глюкози достовірно знижується до середини вагітності (p<0,05) та досягає 

початкового рівня до кінця вагітності (p˃0,05) (рис. 4.24). При надмірному 

вихідному ІМТ рівень постпрандіальної глікемії зростає в другому триместрі в 

1,3 рази та в третьому в 1,4 рази порівняно з ранніми термінами (в обох 
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випадках p<0,05). В групі з нормальним ІМТ динаміка відбувається на рівні 

жінок з надлишковою вихідною вагою без різниці перед пологами (p˃0,05). 
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          Рис. 4.24. Динаміка концентрації постпрандіальної глюкози у вагітних з 

різним прегравідарним ІМТ протягом вагітності, ммоль/л; * - порівняно з 

показниками у І триместрі вагітності (р<0,05) 

Однак, при детальному аналізі ми виявили достовірне зниження 

концентрації глюкози натще в кінці вагітності порівняно з ранніми термінами 

при недостатньому ГЗМТ у осіб з нормальним (p<0,05) та недостатнім (p<0,01) 

вихідним ІМТ (рис. 4.25, 4.26).  
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Рис. 4.25. Динаміка концентрації глюкози у вагітних з нормальним 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І 

триместрі вагітності (р<0,05) 

У вагітних з надмірною вагою діагностовано вірогідне зростання рівня 

глікемії натще в третьому триместрі при надлишковій надбавці маси тіла 

(p<0,05) та перевищення концентрації глюкози в кінці вагітності порівняно з 

пацієнтками з рекомендованим ГЗМТ (p<0,02) (рис. 4.27).  
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Рис. 4.26. Динаміка концентрації глюкози у вагітних з недостатнім 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І 

триместрі вагітності (р<0,05) 
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Рис. 4.27. Динаміка концентрації глюкози у вагітних з надмірним 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, ммоль/л; * - порівняно з показниками у І 

триместрі (р<0,05); # - порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

В групах вагітних з нормальним вихідним ІМТ у 6 ((3,9±1,6 %) осіб та з 

надлишковою вагою/ожирінням у 6 ((12,5±4,8) %) жінок в 22-24 тижні 

вагітності ми діагностували показник постпрандіальної глюкози понад            

7,8 ммоль/л, що спонукало нас спрямувати цих пацієнток до ендокринолога з 

подальшим дообстеженням і встановленням діагнозу гестаційного діабету, 

згідно Наказу МОЗ № 417 [40].    

Виявлено, що концентрація інсуліну на початку вагітності у жінок з 

надмірною вихідною вагою достовірно була вища в 1,2 рази (p<0,05) порівняно 

з рекомендованою та в 1,3 рази (p<0,001) по відношенню до недостатньої маси 

* 

* # 



165 

 

тіла до вагітності. Дана тенденція зберігалася протягом другого триместру 

(p<0,05) і (p<0,01) та третього (p<0,05) і (p<0,01) відповідно (рис. 4.28).  
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Рис. 4.28. Динаміка концентрації інсуліну у вагітних з різним 

прегравідарним ІМТ протягом вагітності, мкМО/мл; * - порівняно з 

показниками у І триместрі вагітності (р<0,05); # - порівняно з групою з 

нормальним прегравідарним ІМТ (р<0,05) 

В той же час надлишкове ГЗМТ сприяло зростанню гіперінсулінемії в 37-

39 тижнів (p<0,05) порівняно з ранніми термінами незалежно від вихідного 

ІМТ, на відміну від нормальної і недостатньої надбавки маси тіла (рис. 4.29-

4.31).  
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Рис. 4.29. Динаміка концентрації інсуліну у вагітних з нормальним 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, мкМО/мл; * - порівняно з показниками у І 

триместрі вагітності (р<0,05) 

При недостатньому ІМТ рівень інсуліну залишався стабільним в межах 

референтних значень. В групі вагітних з надмірним ІМТ достовірне збільшення 

концентрації інсуліну в кінці вагітності в 1,4 рази (p<0,02) відмічено тільки при 

* 

# 

# 
* # 
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надлишковому ГЗМТ та перевищення даного показника в 1,4 рази (p<0,01) 

порівняно з групою жінок з надбавкою маси тіла в рекомендованих межах. 
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Рис. 4.30. Динаміка концентрації інсуліну у вагітних з недостатнім 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, мкМО/мл 
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Рис. 4.31. Динаміка концентрації інсуліну у вагітних з надмірним 

прегравідарним ІМТ і різним ГЗМТ, мкМО/мл; * - порівняно з показниками у І 

триместрі вагітності (р<0,05); # - порівняно з групою жінок з рекомендованим 

ГЗМТ (р<0,05) 

В загальному у особин з нормальним вихідним ІМТ індекс HOMА 

достовірно не змінюється впродовж вагітності (рис. 4.32). У вагітних з 

рекомендованим ГЗМТ зберігається нормальна чутливість тканин до інсуліну, а 

при недостатній надбавці маси тіла навіть покращується (p<0,05). При 

надлишковому ГЗМТ у жінок даної групи відмічено достовірне зростання 

індексу інсулінорезистентності до кінця вагітності порівняно з ранніми 

термінами в 1,6 рази (p<0,02) і перевищення в 1,3 рази (p<0,01) порівняно з 

показником при рекомендованому збільшенні маси тіла. 

*# 



167 

 

Гіперінсулінемія та підвищення HOMА-IR при надлишковому ГЗМТ у 

вагітних з нормальною вихідною вагою на фоні нормоглікемії свідчить про 

компенсаторну інсулінорезистентність спрямовану на адекватне забезпечення 

надходження глюкози до плода як основного джерела енергії в другій половині 

вагітності.  
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Рис. 4.32. Динаміка HOMА-IR у вагітних з нормальним прегравідарним 

ІМТ і різним ГЗМТ; * - порівняно з показниками у І триместрі вагітності 

(р<0,05); # - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

При недостатній вазі до вагітності HOMА-IR вірогідно знижувався перед 

пологами (p<0,001) у порівнянні з першим триместром, проте не відрізнявся від 

групи жінок з нормальною вагою (p>0,05) (рис. 4.33). 
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Рис. 4.33. Динаміка HOMА-IR у вагітних з недостатнім прегравідарним 

ІМТ і різним ГЗМТ; * - порівняно з показниками у І триместрі (р<0,05) 

Найбільш суттєві зрушення у визначенні чутливості тканин до інсуліну 

ми відмітили у вагітних з підвищеним прегравідарним ІМТ (рис. 4.34). Вже в 9-

11 тижнів у цих жінок HOMА-IR був достовірно в 1,3 рази (p<0,05) вищим 

*# 

* 
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порівняно з групою з нормальним вихідним ІМТ. І дана тенденція зберігалася і 

поглиблювалася в другому триместрі – в 1,6 рази (p<0,01), і в третьому – в     

2,1 рази (p<0,05) порівняно з групою вагітних з нормальним ІМТ. В кінці 

вагітності HOMА-IR в 1,9 рази (p<0,02) перевищував аналогічний показник на 

початку вагітності в основному за рахунок групи осіб з надлишковим 

приростом маси тіла (p<0,05). Зростання інсулінорезистентності у вагітних з 

надмірною прегравідарною масою тіла в ранні і пізні терміни вагітності 

стимулює розвиток компенсаторної гіперінсулінемії. Однак, патологічно високе 

ГЗМТ у даних жінок супроводжується гіперглікемією в третьому триместрі, що 

свідчить про початок розвитку метаболічної декомпенсації. 
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Рис. 4.34. Динаміка HOMА-IR у вагітних з надмірним прегравідарним 

ІМТ і різним ГЗМТ 

Під час вагітності незалежно від прегравідарної маси тіла динаміка 

показників обміну ліпідів відбувається в сторону підвищення ТГ, атерогенних 

ЛПНЩ і ЛПДНЩ, що відображає нагромадження джерел енергії у вигляді 

відкладань жиру, запасів якого вистачало на забезпечення зростаючих потреб 

плода (табл. 4.12).  

У жінок з нормальним вихідним ІМТ ми діагностували достовірне 

зростання концентрації ТГ в 2,4 рази (p<0,05), ЗХ в 1,2 рази (p<0,05), ЛПНЩ в 

1,4 рази (p<0,01) та ЛПДНЩ (p<0,05) в 3 рази в третьому триместрі порівняно з 

ранніми термінами. Проте загальна тенденція зростання даних показників 

поглиблювалася у жінок з надлишковим ГЗМТ. 

*# 
* 
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Таблиця 4.12 

Динаміка показників ліпідограми впродовж вагітності у жінок з різним 

прегравідарним індексом маси тіла (М±SD), (n=163) 

Показники 
Нормальний ІМТ  

(n=97) 

Недостатній 

ІМТ (n=18) 

Надмірний ІМТ  

(n=48) 

ТГ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

1,1±0,2 

2,0±0,2 

2,4±0,5, p1<0,05 

 

1,2±0,1 

1,5±0,2 

1,7±0,2, p1<0,05 

 

1,6±0,1 

2,6±0,2, p2<0,05 

2,7±0,4, p1<0,01 

ЗХ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

4,9±0,2 

6,0±0,5, p1<0,05 

6,1±0,5, p1<0,05 

 

5,6±0,2 

5,8±0,2 

6,0±0,2 

 

5,6±0,1, p2<0,001 

6,3±0,3, p1<0,05               

6,5±0,4, p1<0,05               

ЛПВЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

1,6±0,1 

2,0±0,3 

1,8±0,3 

 

1,7±0,2 

2,0±0,2 

1,8±0,1 

 

1,7±0,1 

1,8±0,2 

1,8±0,2 

ЛПНЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

2,4±0,2 

3,2±0,3, p1<0,05 

3,4±0,3, p1<0,02 

 

2,4±0,2 

2,7±0,2 

3,2±0,2, p1<0,01 

 

2,8±0,2 

3,4±0,3 

3,6±0,3, p1<0,05 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

0,3±0,2 

0,5±0,2 

0,9±0,2, p1<0,05 

 

0,3±0,2 

0,3±0,1 

0,3±0,1 

 

0,9±0,2, p2<0,05 

1,5±0,3, p2<0,01 

1,7±0,3, p1<0,05 

              p2<0,05 

Примітки:   

p1 - порівняно з показниками у першому триместрі вагітності; 

p2 – порівняно з показниками у групі з нормальною масою до вагітності.  

Так, у вагітних з патологічно високою надбавкою в вазі концентрації ТГ 

(p<0,05), ЗХ (p<0,05), ЛПДНЩ (p<0,01) достовірно були вищими порівняно з 

рекомендованим ГЗМТ в другому та третьому триместрах вагітності           

(табл. 4.13).  

У вагітних з низькою масою відбулося вірогідне зростання концентрацій 

ТГ в 1,4 рази (p<0,05) та ЛПНЩ в 1,3 рази (p<0,01) також наприкінці вагітності, 

однак вони не різнилися з групою жінок з нормальною вагою (p>0,05). Вагітні з 

надмірною вагою вступали у вагітність з гіперліпопротеїнемією, яка наростала 
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впродовж гестаційного періоду. У цих жінок вже в першому триместрі 

відмічено достовірно вищий рівень ТГ в 1,5 рази (p<0,05), ЗХ в 1,1 рази 

(p<0,001), ЛПДНЩ в 3,0 рази (p<0,05) порівняно з нормальним ІМТ. 

Таблиця 4.13 

Динаміка показників ліпідограми впродовж вагітності у жінок з 

нормальною прегравідарною масою тіла (М±SD), (n=97) 

Показники 
Рекомендоване 

ГЗМТ (n=33) 

Недостатнє ГЗМТ 

(n=19) 

Надлишкове 

ГЗМТ (n=45) 

ТГ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,1±0,3 

1,6±0,2 

 

2,0±0,2, p1<0,02 

 

1,2±0,3 

1,9±0,3 

 

1,8±0,5 

 

1,2±0,3 

2,4±0,3, p1<0,01 

              p2<0,05 

2,9±0,4, p1<0,002 

              p2<0,05 

ЗХ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

4,9±0,2 

5,6±0,2, p1<0,02 

 

5,8±0,3, p1<0,02 

 

5,0±0,3 

5,6±0,3 

 

5,8±0,2, p1<0,05 

 

4,9±0,2 

6,4±0,3, p1<0,002 

              p2<0,05 

6,6±0,2, p1<0,001 

              p2<0,05 

ЛПВЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

1,6±0,1 

2,0±0,3 

1,9±0,2 

 

1,6±0,1 

1,9±0,4 

2,1±0,3 

 

1,7±0,2 

2,0±0,3 

1,6±0,1 

ЛПНЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

2,4±0,2 

3,1±0,2, p1<0,02 

3,2±0,2, p1<0,01 

 

2,5±0,2 

3,0±0,3 

3,1±0,3 

 

2,5±0,2 

3,4±0,4, p1<0,05 

3,6±0,3, p1<0,01 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

 

0,3±0,2 

0,4±0,1 

0,7±0,1 

 

 

0,4±0,2 

0,3±0,2 

0,6±0,2 

 

 

0,3±0,1 

0,9±0,2, p1<0,05 

1,3±0,2, p1<0,001 

              p2<0,01 

Примітки:   

p1 - порівняно з показниками у першому триместрі вагітності;  

p2 - порівняно з показниками у групі з нормальною масою до вагітності.  

Концентрація цих біохімічних показників достовірно збільшувалася до 

кінця вагітності (p<0,05), проте з нижчими темпами, що підтверджено 
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відсутністю достовірної різниці з аналогічними показниками у групі з 

нормальною вагою (p>0,05). Діагностовано збільшення індексу атерогенності в 

37-39 тижнів в 1,2 рази (p<0,05) порівняно з ранніми термінами, чого не 

спостерігалося в групах з рекомендованим і недостатнім ІМТ (рис. 4.35).   
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Рис. 4.35. Динаміка індексу атерогенності у вагітних з різним 

прегравідарним ІМТ впродовж вагітності, мкМО/мл 

Отже, на основі отриманих даних можна стверджувати, що зміни у 

вуглеводному і жировому обмінах під час вагітності визначаються рівнем ГЗМТ. 

Патологічна вихідна маса тіла є обтяжуючим фактором, проте не визначним. 

Надлишкове ГЗМТ асоціюється з розвитком патологічної інсулінорезистентності 

та дисліпідемії незалежно від ваги до вагітності. Особливої уваги заслуговують 

жінки з надлишковим ГЗМТ та з нормальним ІМТ, у яких гальмування 

надходження глюкози в тканини, гіпертригліце-ридемія і гіперліпопротеїнемія 

внаслідок прогресування інсулінорезистентності впродовж вагітності 

відбувається на рівні вагітних з підвищеним вихідним ІМТ і є патогенетичною 

основою енергетичної недостатності та зниження адаптаційних можливостей 

організму матері до гестації. Патологічне збільшення маси тіла, діагностоване в 

другому і третьому триместрах вагітності, є клінічним проявом порушення 

вуглеводно-жирового обміну на більш ранніх строках з поглибленням до кінця 

вагітності. Таким чином, надлишкове ГЗМТ може слугувати маркером зриву 

адаптаційних змін  метаболізму в умовах підвищеної енергетичної потреби з 

подальшою затримкою редукції ваги, розвитком ожиріння і метаболічного 

синдрому після пологів.       

* 
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4.6. Характеристика адипокінового обміну та його зв'язок з 

метаболічними розладами у вагітних при патологічному гестаційному 

збільшенні маси тіла 

 

Ми дослідили роль адипоцитспецифічних факторів в ґенезі метаболічних 

розладів при патологічному гестаційному прирості маси тіла. Прослідковано, 

що вже з ранніх термінів, незалежно від вихідного ІМТ, вагітність 

супроводжується зростанням рівня лептину порівняно з референтними 

значеннями невагітних жінок (3,7-11,1 нг/мл) (p<0,05). Далі, незалежно від 

кінцевої надбавки маси тіла, ми виявили позитивний зв'язок між концентрацією 

лептину і ГЗМТ в кінці вагітності (r=0,63, p<0,01). Це підтверджує встановлене 

нами зростання лептину протягом гестаційного періоду у всіх вагітних, однак, 

при детальному аналізі, статистично достовірна різниця була лише при 

надлишковому ГЗМТ [45]. Так рівень даного гормону перед пологами в 1,7 рази 

(p<0,05) перевищував даний показник в першому триместрі і в 1,4 рази (p<0,05) 

був вищим порівняно з рекомендованим ГЗМТ (рис. 4.36). 
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Рис. 4.36. Динаміка концентрації лептину у вагітних з різним ГЗМТ 

протягом вагітності, нг/мл, * - порівняно з показниками у першому триместрі 

(p<0,05), # - при порівнянні показників з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) 

Концентрація резистину в плазмі крові в першому триместрі достовірно 

перевищувала нормативні межі, встановлені для невагітних жінок, тільки в 

групі вагітних з надмірною вагою до вагітності (p<0,05). Діагностовано 
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статистично достовірний зв'язок між рівнем резистину і ГЗМТ в другому 

(r=0,27, p<0,01) та третьому (r=0,52, p<0,001) триместрах вагітності, незалежно 

від кінцевого приросту маси тіла і відсутності такого в першому (p>0,05). 

Привертає увагу позитивний зв'язок між зростанням даного адипокіна в 22-24 

тижнів і подальшим ГЗМТ на пізніх термінах вагітності (r=0,27, p<0,001) [283].  

Проте надалі достовірна різниця була лише при надлишковому 

збільшенні маси тіла, при якому рівень гормону перед пологами в 1,4 рази 

(p<0,05) перевищував даний показник в першому триместрі і в 1,2 рази (p<0,05) 

був вищим порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (рис. 4.37). 

Ми детально проаналізували зміни концентрації адипокінів у групах 

жінок з різною вихідної масою тіла. В групі вагітних з нормальним 

прегравідарним ІМТ відмічається однотипна динаміка: достовірне 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. 
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Рис. 4.37. Динаміка концентрації резистину у вагітних з різним ГЗМТ, 

нг/мл, * - порівняно з показниками у першому триместрі (p<0,05),  # - при 

порівнянні показників з нормальним ГЗМТ(p<0,05) 

Однак, при надлишковій надбавці маси тіла рівні лептину в 1,1 рази та в      

1,5 рази (в обидвох випадках p<0,05), а резистину в 1,3 рази та в 1,2 рази (в 

обох випадках p<0,001) перевищували даний показник при рекомендованому 

ГЗМТ відповідно в 22-24 та 37-39 тижнів (рис. 4.38, 4.39). 
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Рис. 4.38. Динаміка концентрації лептину у вагітних з нормальним ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі, p2 – порівняно 

показників з нормальним ГЗМТ 

В цій групі пацієнток виявлено сильний позитивний зв'язок між 

концентрацією 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 вірогідний зв'язок між зростанням обох 

адипокінів в середині вагітності і збільшенням маси тіла на пізніх термінах 

((r=0,86, p<0,001) і (r=0,88, p<0,001) відповідно лептину та резистину).  
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Рис. 4.39. Динаміка концентрації резистину у вагітних з нормальним ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі, p2 – порівняно 

показників з нормальним ГЗМТ 

В групі жінок з недостатнім ІМТ виявлено зростання рівня лептину 

(p<0,001) та резистину (p<0,02) тільки під кінець вагітності незалежно від 

ГЗМТ, проте достовірної різниці порівняно з нормальною вихідною вагою не 

було (p>0,05) (рис. 4.40, 4.41).       
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Рис. 4.40. Динаміка концентрації лептину у вагітних з недостатнім ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі 
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Рис. 4.41. Динаміка концентрації резистину у вагітних з недостатнім ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі 

У осіб з надмірним ІМТ до вагітності вже в 9-11 тижнів концентрація 

лептину в 2,0 рази та резистину в 1,7 рази (в обидвох випадках p<0,001) 

перевищувала даний показник в групі жінок з нормальною вихідною вагою. В 

цій групі пацієнток 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 діагностовано слабкий вірогідний зв'язок між зростанням лептину в 

середині вагітності і збільшенням в вазі перед пологами (r=0,30, p<0,05). 

Однак, згідно наших результатів, не виявлено вірогідної динаміки даного 

гормону з прогресуванням терміну вагітності у жінок з рекомендованим та 

недостатнім ГЗМТ (p>0,05) (рис. 4.42). І тільки при надлишковій надбавці маси 

тіла рівень лептину в 1,2 рази (p<0,05) був вищим в третьому триместрі 

порівняно з ранніми термінами, проте вірогідної різниці з жінками з 

нормальним вихідним ІМТ не було (p>0,05). 
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Рис. 4.42. Динаміка концентрації лептину у вагітних з надмірним ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі 

В цій групі вагітних концентрація резистину аналогічно в першому 

триместрі достовірно перевищувала даний показник при нормальній 

прегравідарній вазі в 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 продемонстровано середній 

вірогідний зв'язок між гіперрезистинемією в середині вагітності і збільшенням 

в вазі перед пологами (r=0,53, p<0,001). 

Ми не виявили вірогідної динаміки даного гормону з прогресуванням 

терміну вагітності у жінок з недостатнім ГЗМТ (p>0,05) (рис. 4.43).  
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Рис. 4.43. Динаміка концентрації резистину у вагітних з надмірним ІМТ, 

нг/мл, p1 - порівняно з показниками у першому триместрі 

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 

p1<0,05 

p1<0,05 

p1<0,05

, 
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(p>0,05). Слід відмітити, що в кінці вагітності відсоток зростання резистину у 

вагітних з надмірним ІМТ був достовірно нижчим порівняно з вагітними з 

нормальним ІМТ (p<0,05). 

Проведений аналіз зв'язку концентрації даних гормонів з жировим 

компонентом гестаційного приросту маси тіла вказує на пряму залежність 

лептину в другому (r=0,73, p<0,001) та третьому триместрах вагітності (r=0,93, 

p<0,001) тільки при нормальному ІМТ. Важливо, що гіперлептинемія в другому 

триместрі корелює зі зростанням відсотку ЖМТ в кінці вагітності (r=0,79, 

p<0,001) (рис. 4.44, а). Проте, немає статистично 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 підвищення рівня 

резистину в другому триместрі корелювало з подальшим зростанням відсотку 

жирового компоненту до кінця вагітності (r=0,93, p<0,001) (рис. 4.44, б). 
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Рис. 4.44. Зв'язок концентрації лептину (а) та резистину (б) в другому 

триместрі і відсотку ЖМТ в третьому триместрі  

Ми продемонстрували асоціацію між підвищенням лептину і резистину 

та ГЗМТ у вагітних, незалежно від прегравідарної маси тіла. Ініційовані 

досліджуваними адипокінами зміни у вуглеводно-ліпідному метаболізмі при 

нормальному гестаційному прирості маси тіла сприяють інтенсивному 

накопиченню материнських запасів жиру в перших двох триместрах і 

посилюють мобілізацію в пізні терміни для забезпечення росту та жирових 

а б 
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відкладень плода, що найбільш яскраво виражено у вагітних з нормальним 

ІМТ. У жінок з надмірною вагою рекомендоване ГЗМТ не призводить до 

посилення початкової гіперлептинемії та зростання відсотку ЖМТ до кінця 

вагітності: кількісно менша надбавка маси тіла у цієї групи ((11,0±4,3) кг) проти 

((14,6±3,8) кг) при нормальному ІМТ.  

Найбільш прогресуючу динаміку зростання лептину та резистину 

відмічено у вагітних з нормальним ІМТ та надлишковим ГЗМТ. У них 

прогресування гіперлептинемії та гіперрезистинемії впродовж вагітності 

відбувалося інтенсивніше порівняно з вагітними з високим ІМТ і перед 

пологами досягало їх рівня ((34,3±1,0 нг/мл проти 33,1±1,7 нг/мл, p>0,05) та 

(15,9±0,5 нг/мл проти 16,1±0,4 нг/мл, p>0,05)), незважаючи на те, що в 9-11 

тижнів концентрація лептину у осіб з надмірною вихідною вагою була вищою 

(p<0,001). Можна припустити, що доведена гіперлептинемія і 

гіперрезистинемія під час вагітності у жінок з надмірною вагою може слугувати 

механізмом патологічного ГЗМТ і у особин з нормальною вагою, а також бути 

пусковим моментом до розвитку надлишкової ваги після пологів. 

Попередньо нами продемонстровано, що вагітність характеризується 

виникненням інсулінорезистентності для адекватного енергозабезпечення 

плода, в основному як наслідок підвищеної продукції плацентарних гормонів. В 

літературі продемонстрована роль жирової тканини та адипокінів в індукції і 

регуляції інсулінорезистентності у невагітних та вагітних жінок з ожирінням 

[341, 372]. Враховуючи швидке зростання жирового компоненту, як найбільш 

лабільного складника гестаційного приросту ваги, ми прослідкували залежність 

гіперлептинемії і гіперрезистинемії плазми крові і HOMА-IR. Виявлено 

достовірний сильний зв'язок між концентрацією лептину та резистину і 

індексом інсулінорезистентності 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 вихідної маси тіла. Привертає увагу достовірна залежність 

гіперлептинемії і гіперрезистинемії в другому зі зростанням HOMА-IR в 

третьому триместрах (r=0,83, p<0,001) (r=0,89, p<0,001) (рис. 4.45).   
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Рис. 4.45. Зв'язок концентрації лептину (а) та резистину (б) в другому 

триместрі і індексу HOMА в третьому триместрі  

Інсулінорезистентність під час вагітності супроводжується помітним 

збільшенням жирового депо, тому можна припустити, що жирова тканина 

відіграє роль в ініціації і регуляції гестаційної резистентності до інсуліну. Наші 

висновки щодо зростання концентрації лептину та резистину із прогресуванням 

терміну вагітності, особливо при надлишковому ГЗМТ, підтверджують зв'язок 

між адипокінами і резистентністю тканин до інсуліну під час вагітності. 

 

Висновки до розділу 

За результатами дослідження встановлено, що дефіцит або відсутнє 

зростання маси тіла в першому триместрі, що відбувається в основному за 

рахунок відставання зростання БЖМТ, асоціюється з недостатнім ГЗМТ 

(r=0,58, p<0,001). І навпаки, різкий початок надмірного зростання маси тіла до 

12 тижнів за рахунок ЖМТ призводить до подальшого надлишкового ГЗМТ 

(r=0,77, p<0,001). Виявлено, що у жінок з нормальним та недостатнім вихідним 

ІМТ ГЗМТ прямо пропорційне збільшенню відсотка ЖМТ (r=0,83, p<0,001 в 

обох випадках), при надлишковому ІМТ та ожирінні до вагітності виявлений 

негативний кореляційний зв'язок між ГЗМТ та зростанням відсотку ЖМТ       

((r= - 0,81, p<0,001) та (r= - 0,49, p<0,05) відповідно).   

Продемонстровано сильний від'ємний кореляційний зв'язок з вихідним 

ІМТ та відсотком ЗВО на початку вагітності (r= - 0,91, p<0,001). Підтверджено, 

а б 
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що рекомендоване ГЗМТ відбувається за рахунок рівномірного зростання ЗВО 

на 28,3 % із збереженням нормального співвідношення ПКР/ЗВО. Зниження 

накопичення загальної рідини організму при збереженні нормального відсотка 

ЗВО та відсутності дисбалансу між ПКР та ВКР характерно для недостатнього 

ГЗМТ. Суттєві водно-секторальні зрушення у вигляді аномальної затримки 

рідини, в основному за рахунок ПКР, починаючи вже з першого триместру 

вагітності, веде до надлишкового ГЗМТ. Найбільшої уваги заслуговують 

пацієнтки з нормальним і надлишковим вихідним ІМТ. Надмірне накопичення 

ЗВО та виражений дисбаланс водних секторів саме у цих жінок складає групу 

ризику по виникненню набрякового синдрому та прееклампсії.  

Доведено, що зміни у вуглеводному і жировому обміні під час вагітності 

визначаються рівнем ГЗМТ. Патологічна прегравідарна маса тіла є обтяжуючим 

фактором, проте не визначним. Надлишкова надбавка маси тіла асоціюється з 

розвитком патологічної інсулінорезистентності та дисліпідемії незалежно від 

ваги до вагітності. Встановлено, що особливої уваги заслуговують жінки з 

надлишковим ГЗМТ та нормальним ІМТ. У даних осіб гальмування 

надходження глюкози в тканини, гіпертригліцеридемія і гіперліпопротеїнемія 

внаслідок прогресування інсулінорезистентності впродовж вагітності 

відбувається на рівні вагітних з підвищеним прегравідарним ІМТ і є 

патогенетичною основою енергетичної недостатності та зниження 

адаптаційних можливостей організму матері до гестації. Патологічне 

збільшення маси тіла, діагностоване в другому і третьому триместрах 

вагітності, є клінічним проявом порушення вуглеводно-жирового обміну на 

більш ранніх термінах з поглибленням до кінця вагітності.  

Продемонстровано пряму асоціацію між підвищенням лептину і 

резистину та ГЗМТ у вагітних, незалежно від вихідної маси тіла. Ініційовані 

адипокінами зміни у вуглеводно-ліпідному метаболізмі при рекомендованому 

ГЗМТ сприяють інтенсивному накопиченню материнських запасів жиру в 

перших двох триместрах і посилюють мобілізацію в пізні терміни для 

забезпечення росту та жирових відкладень плода, що яскраво виражено у 
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вагітних з нормальним ІМТ. У жінок з надмірною вагою рекомендоване ГЗМТ 

не приводить до посилення початкової гіперлептинемії та зростання відсотку 

ЖМТ до кінця вагітності. Показано, що регулювання маси тіла під час 

вагітності під впливом лептину відрізняється від невагітних жінок, для яких 

характерний негативний зворотній зв'язок з ЦНС. Найбільш прогресуючу 

динаміку зростання лептину та резистину відмічено у вагітних з нормальним 

ІМТ та надлишковим ГЗМТ. У них прогресування гіперлептинемії та 

гіперрезистинемії впродовж вагітності відбувається інтенсивніше порівняно з 

вагітними з високим ІМТ і перед пологами досягає їх рівня, незважаючи на те, 

що в 9-11 тижнів концентрація лептину у особин з надмірною вихідною вагою є 

вищою. 

Наші результати дозволяють розширити сучасні знання про роль лептину 

та резистину в ґенезі метаболічних розладів при патологічному ГЗМТ. 

Гіперлептинемія та гіперрезистинемія в другому триместрі вагітності 

асоціюється з подальшою надбавкою маси тіла, відсотком ЖМТ та посиленням 

резистентності тканин до інсуліну, що особливо виражено при надлишковому 

ГЗМТ. Діагностування предикторів інсулінорезистентності, асоційованих з 

жировою тканиною, зокрема адипокінів лептину та резистину в другому 

триместрі, може слугувати прогнозом щодо важкості метаболічних зрушень під 

час вагітності та ризику розвитку акушерських та перинатальних ускладнень. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ ГЕННИХ ПОЛІМОРФІЗМІВ З МЕТАБОЛІЧНОЮ І 

ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ТА РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ 

АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ З 

ПАТОЛОГІЧНИМ ГЕСТАЦІЙНИМ ЗБІЛЬШЕННЯМ МАСИ ТІЛА 

 

 

5.1. Встановлення асоціації поліморфізмів генів ліпідного та 

вуглеводного обмінів (PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg) з 

метаболічними розладами у вагітних при патологічному гестаційному 

збільшенні маси тіла 

 

На сьогоднішній день відомо цілий ряд генів, які забезпечують 

регуляторні шляхи збільшення маси тіла шляхом розвитку та метаболізму 

адипоцитів [123, 383]. Pro12Ala поліморфізм гена PPAR-γ є одним з найбільш 

часто досліджуваних генетичних варіантів, асоційованих з ліпідним та 

вуглеводним обміном, у вагітних з ожирінням, прегестаційним та гестаційним 

діабетом [152, 182, 351, 377].  

Одним із потенційних чинників ризику метаболічних зрушень, що 

призводять до надлишкової надбавки ваги розглядають порушення 

адипокінової регуляції, пов’язаної з поліморфізмом генів лептину або його 

рецептору. Наслідком мутацій у гені LEPR є утворення неактивних форм 

рецепторів лептину, які не здатні забезпечувати трансдукцію гормонального 

сигналу і детермінують резистентність клітин-мішеней до дії лептину [358].       

Можна допустити, що якщо генетичні варіанти, асоційовані з ожирінням і 

цукровим діабетом, ведуть до патологічного ГЗМТ, то надлишковий приріст 

маси тіла під час вагітності може слугувати маркером генетичної схильності до 

розвитку метаболічних захворювань.  

Нами досліджено поширеність Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ та 

поліморфізму Gln223Arg (Q223R) гена LEPR у 97 вагітних жінок з нормальним 

ІМТ до вагітності. Вихідна маса тіла пацієнток становила (55,8±5,8) кг         
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(95% CІ 54,7-56,9), ІМТ (20,6±1,6) кг/м
2
 (95% CІ 20,3-20,9). Рекомендоване 

ГЗМТ діагностовано у 33 ((34,0±4,8) %), недостатнє у 19 ((19,6±4,0) %), а 

надлишкове у 45 ((46,4±5,1) %) пацієнток.  

Серед обстежених жінок Pro/Pro – генотип гена 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. Кількість Ala/Ala гомозиготних пацієнток була дуже мала 

(n=2), тому для забезпечення адекватної статистичної сили ми об'єднали 

вагітних з патологічними поліморфізмами Pro/Ala і Ala/Ala в одну групу – носії 

Ala алеля – 28 ((28,9±4,6) %) [281].  Встановлена нами частота варіанту носіїв 

Ala алелів знаходиться в межах характерних для європейської популяції [376].  

Вага до вагітності у жінок з Pro/Pro – генотипом була (53,3±4,2) кг (95% 

CІ 51,4-55,2), ІМТ (19,7±0,8) кг/м
2
 (95% CІ 19,5-19,9), у носіїв Ala алеля 

(59,5±4,1) кг (95% CІ 58,0-61,0), ІМТ (22,1±1,7) кг/м
2
 (95% CІ 21,5-22,7), що не 

складало достовірної різниці (р>0,05). Ми не виявили достовірної кореляції між 

соціальним статусом, освітою, палінням і Pro/Pro – генотипом та Ala – носіями 

PPAR-γ (р>0,05). В кінці гестаційного періоду діагностовано, що збільшення в 

вазі у гомозиготних носіїв Pro алеля становило (12,1±2,5) кг (95% CІ 11,5-12,7), 

у носіїв Ala алеля (19,5±2,7) кг (95% CІ 18,5-20,5). Отже, у жінок з Ala 

поліморфізмом гена PPAR-γ ГЗМТ було в 1,6 рази більше порівняно з Pro/Pro – 

генотипом (р<0,05) (рис. 5.1).  

53,3±4,2

59,5±4,1

12,1±2,5

19,5±2,7 *

0 20 40 60 80 100

Pro/Pro

Ala-носії

Вага до вагітності, кг

ГЗМТ, кг

 

Рис. 5.1. Рівень ГЗМТ у вагітних жінок залежно від поліморфізму гена 

PPAR-γ, кг; * – порівняно з носіями Pro/Pro – генотипу (р<0,05) 

 

Розподіл генотипів поліморфізму гена PPAR-γ у вагітних жінок з різним 

ГЗМТ представлений у таблиці 5.1.  
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Таблиця 5.1 

Розподіл Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ у вагітних жінок з різним 

гестаційним збільшенням маси тіла (М±SD), (n=97) 

Генотип гена  

PPAR-γ 

Рекомендоване 

ГЗМТ  

Недостатнє  

ГЗМТ  

Надлишкове 

ГЗМТ 

Pro/Pro, n (%) 28 (40,6±5,9) 14 (20,3±4,8) 

 

27 (39,1±5,9) 

 

Ala носії, n (%) 5 (17,9±7,2) 

р1<0,001 

5 (17,9±7,2) 

 

18 (64,3±9,1) 

р2<0,05 

Примітки:  

р1 – порівняно з групою жінок носіями Pro/Pro – генотипу;  

р2 – порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ. 

Так, серед вагітних гомозиготних носії Pro алеля рекомендований приріст 

маси тіла виявлений у 28 ((40,6±5,9) %) жінок, недостатній у 14 ((20,3±4,8) %), а 

надлишковий у 27 ((39,1±5,9) %) осіб, що не становило достовірної різниці 

(р˃0,05). Однак у групі пацієнток носіїв Ala алеля тільки 5 ((17,9±7,2) %) 

вагітних мали рекомендоване ГЗМТ, що вірогідно в 2,3 рази було нижче 

порівняно з жінками з Pro/Pro генотипом. У носіїв Ala алеля надлишкова 

надбавка маси тіла діагностована у 18 ((64,3±9,1) %) осіб, що достовірне в      

3,6 рази (р<0,05) перевищувало показник у вагітних з рекомендованим 

приростом маси тіла. Тільки в цій групі ми виявили гомозиготних Ala – носіїв. 

Таким чином, показано високий ступінь ризику надлишкового ГЗМТ у 

вагітних з Ala-носійством гена PPAR-γ в 3,7 рази (OR=3,73; 95% CІ: 1,21-11,48; 

р<0,05) (частота поширення 64,3 %) порівняно з носіями Pro/Pro генотипу. 

Дослідження поліморфізму Gln223Arg (Q223R) гена LEPR 

продемонструвало 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) %) жінок [52]. 

Встановлена нами частота варіанту носіїв G алеля знаходиться в межах 

характерних для української популяції [186].  

Прегравідарна маса тіла серед вагітних з AA – генотипом становила 

(56,2±6,5) кг (95% CІ 53,4-59,0), ІМТ (20,7±1,6) кг/м
2
 (95% CІ 20,0-21,4), з AG – 
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генотипом (55,8±5,8) кг (95% CІ 54,2-61,6), ІМТ (20,8±1,8) кг/м
2
 (95% CІ 20,3-

21,3), з GG – генотипом (56,3±5,0) кг (95% CІ 54,5-58,1), ІМТ (20,6±1,3) кг/м
2
 

(95% CІ 20,1-21,1), що не складало достовірної різниці (р>0,05). Ми також не 

виявили достовірної різниці між соціальним статусом, освітою, палінням у 

вагітних з АА – генотипом і носіями G алеля гена LEPR (р>0,05).  

В третьому триместрі діагностовано, що збільшення маси тіла у 

гомозиготних носіїв А алеля становило (10,7±2,6) кг (95% CІ 9,0-12,4), у жінок з 

AG – генотипом (15,6±3,0) кг (95% CІ 14,7-16,5), а у гомозиготних G – носіїв 

(18,6±2,9) кг (95% CІ 17,2-20,0). Отже, у жінок з GG поліморфізмом гена LEPR 

ГЗМТ достовірно в 1,7 рази більше порівняно з АА – генотипом (р<0,05). У 

вагітних з AG – генотипом гестаційний приріст маси тіла також був вищим, 

порівняно з AA – генотипом, проте різниця не була статистично достовірною 

(р>0,05). Також не виявлено вірогідної різниці у ГЗМТ у гетерозиготних носіїв 

та гомозиготних носіїв G – алеля (р>0,05) (рис. 5.2).  

56,2±6,5

55,8±5,8

56,3±5,0

10,7±2,6

15,6±3,0

18,6±2,9*

0 20 40 60 80
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Вага до вагітності, кг

ГЗМТ, кг

 

Рис. 5.2. Рівень ГЗМТ у вагітних жінок залежно від поліморфізму гена 

LEPR, кг; * – порівняно з носіями AA – генотипу (р<0,05) 

Розподіл генотипів поліморфізму гена LEPR у вагітних жінок з різним 

ГЗМТ представлений у таблиці 5.2. Встановлено, що у групі носіїв AA – 

генотипу рекомендований приріст маси тіла відмічено у половини пацієнток, 

недостатній у 6 ((30,0±10,2) %) (р˃0,05), а надлишковий у 4 ((20,0±8,9) %), що 

достовірно в 2,5 разів було нижче порівняно з групою з рекомендованою 

надбавкою у вазі (р<0,05). Серед гетерозиготних носіїв AG – алелів не виявлено 

достовірної різниці у розподілі частоти осіб з різним рівнем приросту маси тіла 
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(р˃0,05). Проте, в групі пацієнток з гомозиготним G – генотипом гена LEPR 

надлишкове ГЗМТ встановлено у 19 ((67,9±8,8) %) випадках, що достовірно в 

3,4 рази було вище порівняно з групою жінок носіями АА – генотипу (р<0,01) 

та в 3,2 рази вище порівняно з пацієнтками з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).   

Таблиця 5.2 

Розподіл Gln223Arg (Q223R) поліморфізму гена LEPR у вагітних жінок з 

різним гестаційним збільшенням маси тіла (М±SD), (n=97) 

Генотип гена  

LEPR 

Рекомендоване 

ГЗМТ  

Недостатнє  

ГЗМТ 

Надлишкове 

ГЗМТ  

AA, n (%) 10 (50,0±11,2) 6 (30,0±10,2) 4 (20,0±8,9) 

р2<0,05 

AG, n (%) 17 (34,7±6,8) 10 (20,4±5,8) 22 (44,9±7,1) 

р1<0,001 

GG, n (%) 6 (21,4±7,8) 3 (10,7±5,8) 19 (67,9±8,8) 

р1<0,01,р2<0,05 

Примітки:  

р1 – порівняно групою жінок носіями AA – генотипу; 

р2 – порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ. 

Отже статистично достовірно доведено, що високий ступінь ризику 

надлишкового приросту маси тіла виявлено у вагітних з GG-генотипом гена 

LEPR в 3,3 рази (3,29; 1,13-9,53) (частота поширення 67,9 %).  

Для вивчення ґенезу реалізації генетичної схильності у надлишковому 

прирості маси тіла ми дослідили роль асоціації між поліморфними варіантами 

обраних генів та метаболічними розладами під час вагітності. Результати 

дослідження ліпідного обміну свідчать про наявність істотної взаємозалежності 

рівнів ТГ (r=0,44, p<0,001), ЗХ (r=0,76, p<0,001), ЛПВЩ  (r= - 0,38, p<0,001), 

ЛПНЩ (r=0,43, p<0,001), ЛПДНЩ (r=0,65, p<0,001) в кінці вагітності і ГЗМТ.  

При вивченні динаміки лабораторних показників жирового обміну у 

вагітних в залежності від Pro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ нами 

встановлено відповідність концентрації ліпідів на початку вагітності 

референтним значенням та відсутність достовірної різниці у пацієнток з   

Pro/Pro – генотипом та Ala – носіїв (р>0,05) (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3  

Показники ліпідного обміну у вагітних залежно від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ (М±SD), (n=97) 

Показники Pro/Pro, n=69 Ala – носії, n=28 

І триместр ІІІ триместр І триместр ІІІ триместр 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,3  2,1±0,4 1,3±0,3 3,1±0,3* 

ЗХ, ммоль/л 4,9±0,2 5,9±0,3 4,9±0,2 6,7±0,2* 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,6±0,1 1,9±0,3 1,6±0,1 1,6±0,1 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,4±0,2 3,3±0,3 2,4±0,2 3,5±0,3 

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,3±0,2 0,4±0,2 0,4±0,1 0,5±0,1 

Примітка:  

* – порівняно з групою жінок носіями Pro/Pro генотипу (р<0,05). 

Однак в кінці вагітності діагностовано перевищення рівнів ТГ в 1,5 рази 

та ЗХ в 1,1 рази серед вагітних Ala–носіїв гена PPAR-γ (у всіх випадках р<0,05) 

порівняно з гомозиготними носіями Pro – алеля. Ми прослідкували, що у 

вагітних з надлишковим ГЗМТ при успадкуванні алелю Ala гена PPAR-γ 

концентрації ТГ та ЗХ (у обох випадках р<0,05) були вищими (рис. 5.3, 5.4). 

 

Рис. 5.3. Концентрація ТГ в крові вагітних жінок залежно від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ і ГЗМТ в третьому триместрі вагітності, ммоль/л 

 

При дослідженні динаміки лабораторних показників ліпідного обміну у 

вагітних в залежності від Gln223Arg (Q223R) поліморфізму гена LEPR нами 

виявлено відповідність концентрації ліпідів на початку вагітності референтним 

значенням та відсутність достовірної різниці у пацієнток з AA, AG та GG – 

генотипами (р>0,05) (табл. 5.4).  
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Рис. 5.4. Концентрація ЗХ в крові вагітних жінок залежно від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ і ГЗМТ в третьому триместрі вагітності, ммоль/л 

Таблиця 5.4  

Показники ліпідного обміну у вагітних залежно від Gln223Arg (Q223R) 

поліморфізму гена LEPR (М±SD), (n=97) 

Показники AA, n=20 AG, n=49 GG, n=28 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

ТГ,  

ммоль/л 

1,1±0,3 2,1±0,3* 1,0±0,3 2,1±0,5* 1,3±0,3 3,1±0,3* 

** 

ЗХ,  

ммоль/л 

4,8±0,2 5,6±0,1 4,9±0,2 6,1±0,4* 4,9±0,2 6,6±0,4* 

** 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,6±0,1 2,1±0,3 1,7±0,1 1,8±0,2 1,6±0,2 1,6±0,1 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,4±0,2 3,0±0,1* 2,4±0,1 3,3±0,2* 2,5±0,2 3,8±0,2* 

** 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,3±0,1 0,6±0,2 0,3±0,2 0,9±0,3 0,3±0,2 1,3±0,3* 

** 

Лептин, 

нг/мл 

14,2±1,1 23,1±3,0* 13,9±0,8 27,6±4,1* 13,7±0,9 31,8±3,1* 

** 

Примітки:  

* – порівняно з першим триместром (р<0,05); 

** – порівняно з групою жінок носіями AA – генотипу (р<0,05). 

В кінці вагітності нами виявлено статистично достовірне зростання рівнів 

атерогенних ліпідів практично у всіх пацієнток порівняно з ранніми термінами 

(р<0,05). Однак, серед вагітних з GG поліморфізмом гена LEPR в третьому 

триместрі діагностовано вірогідне перевищення рівнів ТГ в 1,5 разів,  ЗХ в 1,2 
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рази,  ЛПНЩ в 1,3 рази, ЛПДНЩ в 2,2 рази порівняно з гомозиготними носіями 

А – алеля (у всіх випадках р<0,05). Аналіз зв’язку генетичного поліморфізму 

гена LEPR і динаміки рівня лептину в сироватці крові засвідчив, що наявність 

генотипу GG асоціюється з достовірно вищими в 1,4 рази (р<0,05) 

концентраціями даного адипокіна порівняно з жінками носіями AA – генотипу. 

Ми прослідкували, що вагітним з надлишковим ГЗМТ при успадкуванні 

GG алеля гена LEPR характерні вищі рівні гіпертригліцеридемії, 

гіперхолестеринемії та вищі концентрації ЛПНЩ та ЛПДНЩ порівняно з 

носіями AA і AG алелів (у всіх випадках р<0,05) (рис. 5.5-5.8). 

 

Рис. 5.5. Концентрація ТГ в крові вагітних жінок залежно від Gln223Arg 

поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі вагітності, ммоль/л 

 

Рис. 5.6. Концентрація ЗХ в крові вагітних жінок залежно від Gln223Arg 

поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі вагітності, ммоль/л 

У обстежених пацієнток виявлено сильний позитивний зв'язок між 

концентрацією лептину в сироватці крові і приростом маси тіла в третьому 

триместрі (r=0,65, p<0,001). В групі осіб з надлишковим ГЗМТ успадкування           
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GG алеля гена LEPR характеризується вищим рівнем гіперлептинемії в 

третьому триместрі, порівняно з гомозиготними А-носіями (р<0,05) (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.7. Концентрація ЛПНЩ в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі, ммоль/л 

 

Рис. 5.8. Концентрація ЛПДНЩ в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі, ммоль/л 

 

Рис. 5.9. Концентрація лептину в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі, нг/мл 
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Доведено, що гіперлептинемія під час вагітності первинно є наслідком 

додаткової надмірної продукції гормону плацентою більше ніж жировою 

тканиною [322]. Вочевидь у вагітних жінок з GG – поліморфізмом гена LEPR 

Gln223Arg в основі надмірної гіперлептинемії лежить плацентарна 

лептинорезистентність внаслідок синцитіотрофобласт зниженої регуляції 

лептинових рецепторів на фоні підвищеного рівня лептину в крові. Розвиток 

лептинорезистентності веде до зниження засвоєння глюкози тканинами, 

окислення жирів та посиленому синтезу жирів, сигналізує про необхідність 

підвищити споживання їжі, що веде до збільшення ЖМТ і патологічного ГЗМТ.  

Аналіз вуглеводного обміну у обстежених жінок показав позитивний 

достовірний зв'язок між величиною ГЗМТ і рівнями глюкози (r=0,82, p<0,001), 

інсуліну (r=0,81, p<0,001), та відповідно HOMА-IR (r=0,86, p<0,001). Результати 

дослідження поліморфізму гена PPAR-γ не виявили достовірних відмінностей 

рівнів глюкози, інсуліну та HOMА-IR у жінок з Pro/Pro – генотипом та Ala – 

носіїв (у всіх випадках р>0,05) в першому триместрі (табл. 5.5). Однак, 

концентрація інсуліну при наявності Ala алеля гена PPAR-γ в кінці вагітності 

достовірно в 1,4 рази була вище порівняно з ранніми термінами (р<0,01), а при 

гомозиготному Pro – генотипі вірогідної різниці не було (р>0,05) [282]. 

Таблиця 5.5  

Показники вуглеводного обміну у вагітних залежно від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ (М±SD), (n=97) 

Показники Pro/Pro, n=69 Ala – носії, n=28 

І триместр ІІІ триместр І триместр ІІІ триместр 

Глюкоза, ммоль/л 4,4±0,3  4,0±0,5 4,4±0,2 4,9±0,2 

Інсулін, мкМО/мл 8,8±1,1 9,9±2,1 8,9±0,9 12,8±1,1* 

HOMА-IR 1,7±0,2 1,8±0,5 1,7±0,3 2,8±0,5 

Примітка:  

* – порівняно з першим триместром (р<0,05). 

При дослідженні поліморфізму гена LEPR ми не виявили достовірних 

відмінностей рівнів глюкози, інсуліну та індексу HOMO у жінок з АА та AG – 

генотипами (у всіх випадках р>0,05) в першому триместрі (табл. 5.6). У групі 
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гомозиготних G – носіїв в кінці вагітності концентрація глюкози в 1,3 рази, 

інсуліну в 1,5 рази та показник HOMА-IR в 1,7 рази були вище порівняно з 

вагітними з АА – генотипом (у всіх випадках р<0,05). GG – генотип 

асоційований зі статистично вищим в 1,5 рази HOMА-IR перед пологами 

порівняно з першим триместром (р<0,05), чого не відмічено у інших групах. 

Таблиця 5.6 

Показники вуглеводного обміну у вагітних залежно від Gln223Arg 

(Q223R) поліморфізму гена LEPR (М±SD), (n=97) 

Показники AA, n=20 AG, n=49 GG, n=28 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,3±0,3 3,7±0,3 4,4±0,3 4,2±0,5 4,5±0,3 4,8±0,4** 

 

Інсулін, 

мкМО/мл 

8,1±0,9 8,4±1,3 8,7±0,9 10,7±1,8 9,5±0,9 12,6±1,6 

** 

HOMА-IR 1,6±0,2 1,5±0,3 1,7±0,2 2,0±0,6 1,7±0,2 2,6±0,4* 

** 

Примітки:  

* – порівняно з першим триместром (р<0,05);  

** – порівняно з групою жінок носіями AA – генотипу (р<0,05). 

Однак, статистичний аналіз лабораторних показників вуглеводного 

обміну в групі вагітних з надлишковим ГЗМТ дозволив стверджувати, що 

успадкування GG – генотипу гена LEPR асоціюється з гіперглікемією, 

гіперінсулінемією та вищим рівнем індексу HOMА порівняно з аналогічними 

жінками носіями A алеля (у всіх випадках р<0,05) (рис. 5.10-5.12). 

Наше дослідження показало, що у жінок з нормальною вихідною масою 

тіла ГЗМТ прямо пропорційне збільшенню відсотка ЖМТ (r=0,87,  p<0,001). 

При вивченні динаміки відсотка ЖМТ у вагітних в залежності від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ нами встановлено відсутність достовірної різниці 

між даним показником серед вагітних з Pro/Pro генотипом і носіями Ala – 

поліморфізму в першому триместрі (р>0,05) (рис. 5.13). 
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Рис. 5.10. Концентрація глюкози в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі, ммоль/л 

 

Рис. 5.11. Концентрація інсуліну в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в третьому триместрі, мкМО/мл 

 

Рис. 5.12. Показник HOMА-IR у вагітних жінок залежно від Gln223Arg 

поліморфізму гена LEPR і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності 

Проте в третьому триместрі у вагітних з Pro/Pro генотипом відсоток ЖМТ 

становив (24,4±3,0) % (95% CІ 23,2-25,8), а у носіїв Ala алеля (32,9±3,0) % (95% 

CІ 31,0-34,8). Отже, PPAR-γ Ala12-носії мали в 1,3 рази більший відсоток ЖМТ 
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порівняно з Pro/Pro носіями (р<0,05). Прослідковано також зростання в 1,4 рази 

відсотку ЖМТ у Ala – носіїв в кінці вагітності порівняно з ранніми термінами 

(р<0,05), чого не виявлено в групі жінок з Pro/Pro генотипом (р>0,05).  
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Рис. 5.13. Динаміка відсотку ЖМТ в групі вагітних залежно від Pro12Ala 

поліморфізму гена PPAR-γ впродовж вагітності, %; * - порівняно з Pro/Pro 

носіями (р<0,05), # - порівняно з першим триместром (р<0,05) 

При дослідженні динаміки відсотка ЖМТ у вагітних в залежності від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR виявлено відсутність достовірної різниці 

між даним показником серед вагітних на початку вагітності (р>0,05) (рис. 5.14).  

 

Рис. 5.14. Динаміка відсотку ЖМТ у вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR впродовж вагітності; * - порівняно з 

носіями АА генотипу (р<0,05), # - порівняно з першим триместром (р<0,05) 

Однак на пізніх термінах у вагітних з АА – генотипом відсоток ЖМТ 

становив (22,4±3,7) % (95% CІ 20,8-24,0), у носіїв AG – генотипу (26,9±4,2) %            

(95% CІ 25,7-28,1) та у GG – носіїв (32,8±3,6) % (95% CІ 31,5-34,1). Таким 

чином, тільки у гомозиготних носіїв G алеля гена LEPR виявлено достовірне 

* # 

* # 
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зростання відсотку ЖМТ в 1,5 рази порівняно з носіями АА – генотипу 

(р<0,05). Прослідковано також вірогідне збільшення відсотку ЖМТ в 1,4 рази у             

GG – носіїв в третьому триместрі порівняно з першим триместром (р<0,05), 

чого не відбувалося в групах жінок з АА та AG – генотипами (р>0,05) [282].  

Таким чином, встановлено взаємозв'язок генних поліморфних варіантів 

PPAR-γ Pro12Ala та LEPR Gln233Arg, асоційованих з ліпідним та вуглеводним 

обміном з метаболічними розладами під час вагітності, клінічним 

підтвердженням якого є зростання надлишкового ГЗМТ та відсотку ЖМТ, що 

вказують на високий ризик метаболічної декомпенсації і є патогенетичною 

основою енергетичної недостатності та зниження адаптаційних можливостей 

організму матері до гестації.     

 

5.2. Аналіз ролі поліморфізмів генів PPAR-γ Pro12Ala та LEPR 

Gln233Arg у виникненні акушерських та перинатальних ускладнень у 

вагітних з патологічним гестаційним збільшенням маси тіла 

 

Прослідковано вплив взаємозв'язку поліморфних варіантів генів PPAR-γ 

Pro12Ala та LEPR Gln233Arg з патологічним ГЗМТ на виникнення гестаційних 

ускладнень у 97 вагітних жінок з нормальним прегравідарним ІМТ.  

Нами не виявлено достовірного зв’язку між PPAR-γ Pro12Ala 

поліморфізмом і частотою раннього гестозу та невиношування в першому 

триместрі вагітності (в обох випадках p>0,05) (табл. 5.7). Однак, підтверджено 

достовірно вища частота гестаційних ускладнень у другому і третьому 

триместрах. Так, у жінок носіїв Ala – поліморфізму вищі шанси загрози 

передчасних пологів (ПП) в 3,7 рази (OR=3,70; 95% CІ: 1,30-10,51, р<0,05), ПД 

в 3,5 рази (3,56; 1,35-9,43), прееклампсії в 2,8 рази (2,87; 1,13-7,27), багатоводдя 

в  4,2 рази (4,20; 1,30-13,56) порівняно з Pro/ Pro-носіями [54]. 

Не встановлено статистичної різниці у середній вазі новонароджених між 

Pro/Pro і Ala – носіями (p>0,05). Так, немовлята в групі жінок гомозиготних    

Pro – носіїв мали масу (3362,8±424,9) кг (95% CІ 3265,5-3458,5), а у              



197 

 

Ala12 – носіїв (3627,1±507,4) кг (95% CІ 3523,1-3731,1). Однак прослідковано, 

що в групі пацієнток з Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ достовірно 

зростають шанси макросомії в 3,8 рази (3,82; 1,39-10,50). 

Таблиця 5.7 

Розподіл частоти акушерських ускладнень у вагітних жінок залежно 

від PPAR-γ генотипів, абс. (%), (М±SD), (n=97) 

Показники Pro/Pro, n=69 Ala – носії, n=28 р 

Ранній гестоз 9 (13,0±4,1) 4 (14,3±6,6) 0,86 

Загроза аборту 7 (10,1±3,6) 6 (21,4±7,8) 0,25 

Загроза ПП 9 (13,0±4,1) 10 (35,7±9,1) 0,02 

Плацентарна дисфункція 12 (18,8±4,7) 12 (39,3±9,2) 0,01 

Прееклампсія 16 (23,2±5,1) 13 (46,4±9,4) 0,04 

Багатоводдя 6 (8,7±3,4) 8 (28,6±8,5) 0,02 

ЗРП 7 (10,1±3,6) 5 (17,9±7,2) 0,48 

Макросомія 10 (14,5±4,2) 11 (39,3±9,2) 0,01 

Примітка: 

р - порівняно з носіями Pro/Pro – генотипу. 

Виявлено, що в групі жінок носіїв Ala – поліморфізму через 1 рік після 

пологів вага становила (72,3±5,1) кг (95% CІ 69,6-75,0), ІМТ (24,5±1,8) кг/м
2 

(95% CІ 23,9-25,0), а у Pro/Pro носіїв відповідно вага була (56,6±4,5) кг (95% CІ 

55,3-57,9), а ІМТ (19,9±1,1) кг/м
2
 (95% CІ 19,7-20,1). Отже, пацієнтки з Ala12 – 

алелем мали в 1,3 рази більшу масу тіла і в 1,2 рази більший ІМТ порівняно з 

особами з Pro/Pro – генотипом (в обидвох випадках р<0,05) (рис. 5.15).  

Середня післяпологова ЗРВ в нашому дослідженні становила (6,6±3,8) кг 

(95% CІ 5,3-7,9). ЗРВ у Ala12 – носіїв була в 3,9 разів (р<0,05) достовірно вища 

у порівнянні з гомозиготними Pro – носіями (відповідно (12,8±3,7) кг           

(95% CІ 10,2-15,4) проти (3,3±3,1) кг (95% CІ 2,3-4,3)). Через 1 рік після пологів 

в групі жінок з PPAR-γ Pro12Ala поліморфізмом (60,7±9,2) % мали зайву вагу, а 

серед гомозиготних Pro – носіїв – (33,3±5,7) % (табл. 5.8). Згідно наших даних, з 

97 осіб з нормальною вихідною масою тіла через 1 рік після пологів у 15 

((15,5±3,7) %) – вага перевищувала рекомендовану: у 13 ((13,4±3,5) %) 

пацієнток була надлишкова, а у 2 ((2,1±1,4) %) відмічалося ожиріння. 
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Рис. 5.15. Маса тіла жінок до вагітності та через 1 рік після пологів 

залежно від PPAR-γ генотипів, кг 

Ми також прийшли до висновку, що носійство Pro12Ala поліморфного 

варіанту гена PPAR-γ достовірно збільшує шанси післяпологової ЗРВ в 3 рази 

(OR=3,09; 95% CІ: 1,25-7,67, р<0,05) порівняно з PPAR-γ Pro/Pro – генотипом.  

Таблиця 5.8 

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з різним PPAR-γ 

генотипом (М±SD), (n=97) 

Затримка редукції 

ваги 

Pro/Pro, n=69 Ala12-носії, n=28 

Абс.  % Абс. % 

ЗРВ  

з них: 

   ≤ 4,9 кг 

   5 - 9,9 кг 

   ≥ 10 кг 

23 

 

16 

4 

3 

33,3±5,7 

 

 

17 

 

9 

5 

3 

60,7±9,2* 

 

 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з Pro/Pro генотипом (р<0,05). 

Проведений аналіз структури та частоти виникнення ускладнень 

гестаційного періоду у вагітних в залежності від наявності Gln223Arg 

поліморфізму гена LEPR виявив достовірно вищу частоту виникнення 

прееклампсії у 3,1 рази та макросомії плода у 4,3 рази у GG-носіїв порівняно з 

вагітними з АА генотипом (в обох випадках р<0,05) (табл. 5.9). Таким чином 

носійство гомозиготного G-генотипу достовірно збільшує шанси розвитку 

1,3 рази (р<0,05) 
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прееклампсії майже в 5 разів (OR=4,91; 95% CІ: 1,17-20,62; р<0,05) та 

макросомії плода в 6,7 рази (6,75; 1,31-34,85) порівняно з вагітними з АА 

генотипом гена LEPR.  

  Таблиця 5.9 

Розподіл частоти акушерських ускладнень у вагітних жінок залежно 

від поліморфізмів гена LEPR Gln233Arg, Абс. (%), (М±SD), (n=97) 

Показники AA, n=20 AG, n=49 GG, n=28 р 

Ранній гестоз 4 (20,0±8,9) 5 (10,2±4,3) 4 (14,3±6,6) 0,89 

Загроза аборту 4 (20,0±8,9) 5 (10,2±4,3) 4 (14,3±6,6) 0,89 

Загроза ПП 2 (10,0±6,7) 9 (18,4±5,5) 8 (28,6±8,5) 0,22 

Плацентарна 

дисфункція 

3 (15,0±8,0) 10 (20,4±5,8) 9 (35,7±9,1) 0,31 

Прееклампсія 3 (15,0±8,0) 13 (26,5±6,3) 13 (46,4±9,4) 0,04 

Багатоводдя 1 (5,0±4,9) 7 (14,3±5,0) 6 (21,4±7,8) 0,23 

ЗРП 2 (10,0±6,7) 6 (12,2±4,7) 4 (14,3±6,6) 1,00 

Макросомія 2 (10,0±6,7) 7 (14,3±5,0) 12 (42,9±7,8) 0,03 

Примітка: 

р - порівняно з носіями АА – генотипу. 

Середня вага новонароджених у носіїв AА – генотипу становила   

(2920,1±309,9) кг (95% CІ 2848,5-2991,5), AG-носіїв (3422,2±493,5) кг          

(95% CІ 3323,8-3520,4), а у гомозиготних G особин (3939,4±400,5) кг           

(95% CІ 3848,4-4030,4). Отже, наявність GG поліморфізму гена LEPR сприяє 

достовірному зростанню маси немовлят в 1,3 рази порівняно з носіями АА 

генотипу (p<0,05) та збільшенню шансів народження крупних плодів (p<0,05). 

При дослідженні післяпологової динаміки ваги у жінок в залежності від 

Gln223Arg поліморфізму гена LEPR виявлено, що у жінок з АА поліморфізмом 

через 1 рік після пологів вага була найменша – (57,1±5,2) кг (95% CІ 54,8-59,4), 

ІМТ (21,0±1,4) кг/м
2 

(95% CІ 20,4-21,6), у носіїв АG – генотипу вага становила 

(60,9±6,2) кг (95% CІ 59,1-62,7), а ІМТ (22,5±2,0) кг/м
2
 (95% CІ 21,9-23,1), а у 

гомозиготних G – носіїв вага була найбільша – (71,7±5,0) кг (95% CІ 69,8-73,6), 

ІМТ (26,3±2,2) кг/м
2
 (95% CІ 25,5-27,1). Таким чином, пацієнтки з                    

GG –  генотипом достовірно мали в 1,3 рази більшу масу тіла і в 1,3 рази 

більший ІМТ через 1 рік після пологів, порівняно з особами з АА – генотипом 
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(в обидвох випадках р<0,05) (рис. 5.16). При гетерозиготному Gln223Arg 

носійстві поліморфізм гена LEPR нами не виявлено статистичної різниці у масі 

тіла після пологів, порівняно з гомозиготними генотипами (р>0,05). Важливо, 

що тільки при успадкуванні GG – генотипу відмічено достовірне зростання ІМТ 

через 1 рік після пологів в 1,3 рази порівняно з прегравідарним (р<0,05). У 

даних особин рівень післяпологового ІМТ відповідав категоріям надлишкової 

ваги, що вказує на патологічну ЗРВ, розвиток надмірної ваги та ожиріння. 

20,7±1,6 20,8±1,8 20,6±1,3

21,0±1,4 22,5±2,0

26,3±2,2
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Рис. 5.16. ІМТ жінок до вагітності та через 1 рік після пологів залежно від 

LEPR генотипів, кг/м
2
; * - порівняно з ІМТ до вагітності (р<0,05), ** - 

порівняно з ІМТ АА – носіїв (р<0,05)  

ЗРВ у GG – носіїв була на 14,2 кг вища у порівнянні з гомозиготними А – 

носіями (відповідно (15,3±5,6) кг (95% CІ 13,2-17,4) проти (1,1±2,8) кг (95% CІ 

0,1-2,1)) (р<0,05). Встановлено відсутність статистичної різниці у носіїв АG - 

поліморфізму гена LEPR у масі ЗРВ, порівняно з гомозиготними генотипами 

(р>0,05). Через 1 рік після пологів серед в групі з LEPR GG поліморфізмом 

половина ((50,0±9,4) %) жінок мали зайву вагу, серед гомозиготних АА – носіїв 

– (20,0±8,9) %, з АG – генотипом – (44,9±7,1) % (табл. 5.10).  

Таким чином наше дослідження свідчить, що наявність GG поліморфізму 

гена LEPR достовірно збільшує шанси післяпологової ЗРВ в 4,6 рази (OR=4,62; 

95% CІ: 1,23-17,34; р<0,05) порівняно з патологічним LEPR АА – генотипом.  
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Таблиця 5.10  

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з різним LEPR 

генотипом (М±SD), (n=97) 

Затримка редукції 

ваги 

АА, n=20 АG, n=49 GG, n=28 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

ЗРВ  

з них: 

   ≤ 4,9 кг 

   5 - 9,9 кг 

   ≥ 10 кг 

4 

 

4 

- 

- 

20,2±8,9 

 

21 

 

14 

4 

3 

42,9±7,1* 

 

15 

 

7 

5 

3 

56,3±9,4* 

 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з АА – генотипом (р<0,05). 

Таким чином, в роботі доведена асоціація між PPAR-γ Pro12Ala та LEPR 

Gln233Arg поліморфними варіантами і гестаційними ускладненнями. Зниження 

транскрипційної активності представлених генів при наявності патологічних 

алелів є ініціатором каскаду патологічних процесів, які ведуть до плацентарної 

дисфункції. В даному дослідженні ми продемонстрували достовірно вищий 

ризик виникнення акушерських і перинатальних ускладнень, пов’язаних із 

розвитком і функцією плаценти, та підвищений ризик реалізації генетичної 

схильності до розвитку метаболічних захворювань в подальшому.  

 

5.3.  Встановлення асоціації генних поліморфізмів ендотеліальної 

дисфункції (eNOS Glu298Asp) з метаболічними розладами у вагітних в 

генезі патологічного гестаційного збільшення маси тіла 

 

В дослідженні вивчено поширеність поліморфізмів Glu298Asp (G894T) 

гена eNOS у 97 вагітних з нормальним прегравідарним ІМТ. Дослідження 

поліморфізму Glu298Asp (G894T) гена eNOS продемонструвало наявність GG – 

генотипу у 45 ((46,4±5,1) %), GТ – генотипу у 35 ((36,1±4,9) %) та ТТ – 

генотипу у 19 ((19,6±4,0) %) жінок. Виявлена нами частота варіанту носіїв Т – 

алелю знаходиться в межах характерних для української популяції [317].  
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Прегравідарна маса тіла в групі вагітних з GG – генотипом становила 

(52,5±4,8) кг (95% CІ 51,1-53,9), ІМТ (19,6±0,6) кг/м
2
 (95% CІ 19,4-19,8), з GТ – 

генотипом (55,0±4,5) кг (95% CІ 53,5-56,5), ІМТ (20,3±1,3) кг/м
2                             

 

(95% CІ 19,9-20,7), з ТТ – генотипом (60,3±5,0) кг (95% CІ 58,1-65,5), ІМТ 

(22,3±1,7) кг/м
2
 (95% CІ 21,6-23,0), що не складало достовірної різниці (р>0,05). 

Ми також не виявили різниці між соціальним статусом, освітою, паритетом, 

палінням у вагітних з GG – генотипом і носіями Т алеля гена eNOS (р>0,05).  

Як продемонстровано на рис. 5.17, в третьому триместрі діагностовано, 

що приріст маси тіла у гомозиготних носіїв G – алеля становив (12,5±2,5) кг 

(95% CІ 11,3-13,4), у жінок з GТ – генотипом (14,4±3,1) кг (95% CІ 13,1-15,7), а 

у гомозиготних носіїв Т – алеля (19,3±2,3) кг (95% CІ 17,5-21,1). Отже, у жінок 

з ТТ поліморфізмом Glu298Asp (G894T) гена eNOS ГЗМТ відмічено в 1,5 рази 

більше порівняно з GG – генотипом (р<0,05). У вагітних з GТ – генотипом 

ГЗМТ також було вищим, порівняно з GG – генотипом, проте різниця не була 

статистично достовірною (р>0,05). Також не виявлено вірогідної різниці у 

ГЗМТ у гетерозиготних носіїв та гомозиготних носіїв Т – алеля (р>0,05). 

52,5±4,8

55,0±4,5

60,3±5,0

12,5±2,2

14,4±3,1

19,3±2,3*

0 20 40 60 80 100
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Рис. 5.17. Рівень ГЗМТ у вагітних залежно від поліморфізмів Glu298Asp 

(G894T) гена eNOS, кг; * – порівняно з носіями GG – генотипу (р<0,05) 

Розподіл генотипів поліморфізму гена eNOS Glu298Asp (G894T) у 

вагітних жінок з різним ГЗМТ представлений у таблиці 5.11. Так, у групі 

вагітних носіїв GG і GТ – генопитів не відмічено достовірної різниці у 

розподілі жінок за різним рівнем ГЗМТ (р>0,05). В той час, як у групі 

гомозиготних носіїв Т– алеля  Glu298Asp (G894T) гена eNOS тільки у 3 
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((15,8±8,4) %) осіб встановлено рекомендований та у 2 ((10,5±7,0) %) – 

недостатній прирости маси тіла, що у 2,7 рази та у 2,1 рази достовірно було 

нижче порівняно з носіями GG – генопиту (в обох випадках р<0,05). Також у 

цій групі надлишкове ГЗМТ встановлено у 14 ((73,7±10,1) %) пацієнток, що в 

4,6 рази було вище порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).  

Таблиця 5.11 

Розподіл Glu298Asp (G894T) поліморфізмів гена eNOS у вагітних жінок з 

різним гестаційним збільшенням маси тіла (М±SD), (n=97) 

Генотип Glu298Asp 

(G894T) гена eNOS 

Рекомендоване 

ГЗМТ 

Недостатнє 

ГЗМТ  

Надлишкове 

ГЗМТ  

GG, n (%) 19 (42,2±7,4) 10 (22,2±6,2) 16 (35,6±7,1) 

GT, n (%) 11 (31,4±7,8) 7 (20,0±6,8) 15 (42,9±8,4) 

TT, n (%) 3 (15,8±8,4) 

р1<0,001 

2 (10,5±7,0) 

р1<0,05 

14 (73,7±10,1) 

р1>0,05, р2<0,05 

Примітки:  

р1 – порівняно з жінками носіями GG генотипу; 

р2 – порівняно з жінками з нормальним ГЗМТ. 

Таким чином, показано, що високий ступінь ризику надлишкового ГЗМТ 

виявлено у вагітних з ТТ поліморфізмом Glu298Asp (G894T) гена eNOS 

(OR=4,52; 95% CІ: 1,18-17,32; р<0,05) (частота поширення 73,7 %), а носійство 

GТ – генопиту Glu298Asp (G894T) гена eNOS не впливає на рівень ГЗМТ. 

Потенційна роль NO у регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів була 

продемонстрована у кількох дослідженнях, що підтверджують експресію та 

активність eNOS в жировій тканині [27, 85]. Це спонукало нас дослідили роль 

асоціації між поліморфізмами гена ендотеліальної дисфункції eNOS Glu298Asp 

(G894T) та метаболічними розладами під час вагітності для вивчення механізму 

реалізації генетичної схильності у надлишковому ГЗМТ.  

При вивченні динаміки лабораторних показників жирового обміну у 

вагітних в залежності від Glu298Asp (G894T) поліморфізмів гена eNOS 

виявлено відсутність достовірної різниці у пацієнток з GG, GТ та ТТ – 

генотипами концентрації ліпідів в першому триместрі (р>0,05) (табл. 5.12).  



204 

 

Таблиця 5.12 

Показники ліпідного обміну у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) 

поліморфізмів гена eNOS (М±SD), (n=97) 

Показники GG, n=45 GT, n=33 TT, n=19 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

ТГ, 

ммоль/л 

1,0±0,3 2,0±0,3* 1,2±0,3 2,4±0,4* 1,3±0,2 3,1±0,4* 

** 

ЗХ, 

ммоль/л 

4,9±0,2 5,9±0,3* 4,8±0,2 6,2±0,5* 4,9±0,2 6,7±0,3* 

** 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,6±0,1 1,9±0,3 1,6±0,2 1,7±0,3 1,6±0,1 1,6±0,1 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,4±0,2 3,2±0,2* 2,4±0,2 3,4±0,2* 2,5±0,2 3,8±0,2* 

** 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,3±0,1 0,8±0,3 0,3±0,2 1,0±0,3* 0,3±0,1 1,3±0,3* 

** 

Примітки:  

* – порівняно з першим триместром (р<0,05); 

**– порівняно з групою вагітних носіями GG – генотипу (р<0,05). 

В кінці вагітності виявлено статистично достовірне зростання рівнів 

атерогенних ліпідів (ТГ, ЗХ, ЛПНЩ) практично у всіх пацієнток порівняно з 

ранніми термінами (р<0,05). Проте, тільки в групі вагітних з ТТ поліморфізмом 

гена eNOS в третьому триместрі діагностовано вірогідне перевищення 

показників ТГ в 1,5 рази (р<0,05), ЗХ в 1,2 рази (р<0,05),  ЛПНЩ в 1,2 рази 

(р<0,01), порівняно з гомозиготними носіями G алеля (р<0,05). 

Проведений аналіз зв’язку Glu298Asp (G894T) поліморфізму гена eNOS і 

динаміки рівня адипокінів в сироватці крові. Встановлено, достовірне 

зростання концентрації лептину та резистину до кінця вагітності порівняно з 

першим триместром в усіх групах вагітних (р<0,05) (табл. 5.13).  

Показано, що наявність ТТ – генотипу асоціюється з достовірно вищим в 

1,4 рази (р<0,05) рівнем лептину перед пологами порівняно з жінками носіями 

GG – генотипу. Нами не виявлено достовірної різниці рівня резистину у жінок з 

Glu298Asp (G894T) поліморфними варіантами гена eNOS (р>0,05). 
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Таблиця 5.13 

Показники адипокінів у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) 

поліморфізмів гена eNOS (М±SD), (n=97) 

Показники GG, n=45 GT, n=33 TT, n=19 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

Лептин, 

нг/мл 

13,9±0,9 23,9±3,0* 14,2±1,0 28,1±4,3* 13,5±0,7 32,6±3,1* 

** 

Резистин,  

нг/мл 

8,4±0,4 13,1±2,0* 8,4±0,4 13,8±2,1* 8,6±0,3 15,5±1,8*  

Примітки:  

* – порівняно з першим триместром (р<0,05);  

** –  порівняно з групою вагітних носіями GG – генотипу (р<0,05). 

Ми проаналізували, що в групі вагітних з надлишковим ГЗМТ при 

успадкуванні ТТ алелю поліморфізму Glu298Asp гена eNOS характерні вищі 

рівні гіпертригліцеридемії, гіперхолестеринемії та вищі концентрації ЛПНЩ  

(р<0,05) (рис. 5.18-5.20), а також вищі рівні гіперлептинемії порівняно з 

гомозиготними чи гетерозиготними G носіями (р<0,05) (рис. 5.21), чого ми не 

спостерігали стосовно резистину (р>0,05). 

 

Рис. 5.18. Концентрація ТГ в крові вагітних жінок залежно від Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, ммоль/л 
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Рис. 5.19. Концентрація ЗХ в крові вагітних жінок залежно від Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, ммоль/л 

 

Рис. 5.20. Концентрація ЛПНЩ в крові вагітних жінок залежно від 

Glu298Asp поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, ммоль/л 

 

Рис. 5.21. Концентрація лептину в крові вагітних жінок залежно від 

Gln223Arg поліморфізмів гена LEPR і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, ммоль/л 
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В результаті дослідження стану вуглеводного обміну при Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмі гена eNOS ми не виявили статистично достовірних 

відмінностей рівнів глюкози, інсуліну та HOMА-IR в групах жінок з GG та    

GТ – генотипами (у всіх випадках р>0,05) (табл. 5.14).   

Таблиця 5.14 

Показники вуглеводного обміну у вагітних залежно від Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS (М±SD), (n=97) 

Показники GG, n=45 GT, n=33 TT, n=19 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

І  

триместр 

ІІІ 

триместр 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,3±0,2 4,0±0,5 4,4±0,3 4,3±0,5 4,5±0,3 4,9±0,3 

Інсулін, 

мкМО/мл 

8,2±0,9 9,1±1,2 9,3±0,7 11,7±1,6 9,3±0,9 12,8±1,3* 

** 

Індекс 

HOMА-IR 

1,5±0,2 1,6±0,5 1,8±0,2 2,2±0,6 1,8±0,2 2,9±0,4* 

** 

Примітки:  

* – порівняно з І триместром (р<0,05);  

** –  порівняно з жінками носіями GG – генотипу (р<0,05) 

Проте у гомозиготних  Т – носіїв в третьому триместрі концентрація 

інсуліну в 1,4 рази та показник індексу HOMА в 1,9 рази були вище порівняно з 

вагітними з GG – генотипом (в обох випадках р<0,05). Тільки при успадкуванні 

ТТ – генотипу відмічено достовірне зростання показників інсуліну та індексу 

інсулінорезистентності перед пологами порівняно з першим триместром 

відповідно в 1,4 рази та в 1,6 рази (в обох випадках р<0,05), чого не відмічено у 

інших групах. 

Результат дослідження лабораторних показників вуглеводного обміну у 

вагітних з надлишковим ГЗМТ дозволив стверджувати, що успадкування ТТ 

алелю Glu298Asp (G894T) поліморфізму гена eNOS в цій групі вагітних 

асоціюється з гіперглікемією, гіперінсулінемією та вищим рівнем HOMА-IR 

порівняно з носіями GG алелю (у всіх випадках р<0,05) (рис. 5.22-5.24). 
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Рис. 5.22. Концентрація глюкози в крові вагітних залежно від Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, ммоль/л 

 

Рис. 5.23. Концентрація інсуліну в крові вагітних залежно від Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності, мкМО/мл 

 

Рис. 5.24. Показник HOMА-IR у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) 

поліморфізмів гена eNOS і ГЗМТ в ІІІ триместрі вагітності 
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Аналіз динаміки відсотка ЖМТ у вагітних в залежності Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS показав відсутність достовірної різниці між 

даним показником серед вагітних на початку вагітності (р>0,05) (рис. 5.25). 

Однак в третьому триместрі в групі вагітних з GG – генотипом відсоток ЖМТ 

становив (24,0±3,4) % (95% CІ 22,4-25,6), у носіїв GТ – генотипу (27,5±4,1) % 

(95% CІ 25,5-29,5) та у ТТ носіїв (33,2±3,1) % (95%Cl 31,0-35,4). Отже, тільки у 

гомозиготних носіїв Т алеля гена eNOS виявлено достовірне зростання відсотку 

ЖМТ в 1,5 рази порівняно з носіями гомозиготного G – генотипу (р<0,05). 

Прослідковано також вірогідне збільшення відсотку ЖМТ в 1,5 рази у              

ТТ – носіїв в кінці вагітності порівняно з першим триместром (р<0,05), чого не 

відбувалося в групах жінок з GG та GТ – генотипами (р>0,05).  

 

Рис. 5.25. Динаміка відсотку ЖМТ у вагітних жінок залежно Glu298Asp 

(G894T) поліморфізмів гена eNOS впродовж вагітності, %; * - порівняно з 

носіями GG – генотипу (р<0,05), # - порівняно з першим триместром (р<0,05) 

Отже, в нашому дослідженні встановлено асоціацію поліморфних 

варіантів гену eNOS Glu298Asp (G894T) з метаболічними порушеннями у 

вагітних жінок, що найбільш виражено в групі з надлишковим ГЗМТ. У даних 

особин наявність ТТ алелю супроводжується вищими рівнями ТГ, ЗХ, ЛПНЩ, 

лептину в сироватці крові порівняно з носіями GG – алелів. Також для них 

характерно більш виражене порушення чутливості тканин до інсуліну, що 

супроводжується гіперінсулінемією та гіперглікемією порівняно з носіями GG 

алелів.  

* # 



210 

 

Таким чином, продемонстровано, що ген ендотеліальної дисфункції eNOS 

Glu298Asp (G894T) можна вважати геном-кандидатом надлишкового ГЗМТ. На 

нашу думку, у жінок з нормальним вихідним ІМТ збільшення маси тіла під час 

вагітності понад рекомендовані межі, спричинене порушенням компенсаторних 

механізмів, характерних для фізіологічної вагітності, можна вважати пусковим 

проявом реалізації генетичної схильності до надлишкової ваги та ожиріння.  

Під час вагітності відбуваються певні зміни розподілу рідини в організмі 

жінок, які в більшій мірі торкаються позаклітинного простору. Обмін води між 

кров’ю і тканинами визначається багатьма факторами, серед яких провідним 

вважається стан проникності судинних (капілярних) стінок. При виникненні 

патологічних станів, у зв’язку з пошкодженням ендотелію і збільшенням його 

проникності, інтерстиціальна гіпергідратація за короткий термін набуває 

генералізований характер, що погіршує прогноз вагітності [77].  

Як продемонстровано в таблиці 5.15, на фоні достовірного зростання 

рівня ЗВО та відсотку ЗВО до кінця вагітності у всіх групах (у всіх випадках 

р<0,05), в третьому триместрі показник ЗВО достовірно в 1,2 рази був вищим у 

жінок ТТ – носіїв Glu298Asp (G894T) порівняно з особами з GG – генопитом 

(р<0,05).  

В третьому триместрі у гомозиготних Т – носіїв відмічено також 

статистично достовірне перевищення кількості ПКР в 1,3 рази та відсотку ПКР 

в 1,1 рази порівняно з групою жінок з GG – генопитом гена eNOS (р<0,05).  

Таким чином показано, що зниження біодоступності NO у випадку ТТ 

поліморфізма Glu298Asp (G894T) гена eNOS, і як наслідок дисфункція 

ендотелію, порушує переміщення рідини між поза- і внутрішньоклітинним 

просторами, що може виступати предиктором суттєвих водно-секторальних 

зрушень у вигляді аномальної затримки рідини, в основному за рахунок ПКР, та 

сприяти патологічному ГЗМТ. 
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Таблиця 5.15 

Показники водних секторів у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) 

поліморфізмів гена eNOS (М±SD), (n=97) 

Показники GG, n=45 GT, n=33 TT, n=19 

Середнє 

значення  
95% CІ  

Середнє 

значення  
95% CІ 

Середнє 

значення  
95% CІ 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

31,0±2,0 

35,3±2,8 

40,4±2,7 *  

 

30,2-31,8 

34,2-36,4 

38,7-42,1 

 

32,2±2,8 

36,8±3,4 

42,9±4,5 *  

 

31,3-33,1 

35,7-36,9 

42,1-43,7 

 

35,5±2,9 

40,2±3,7 

48,5±3,0 * # 

 

34,2-36,8 

39,0-40,4 

47,2-49,2 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

57,7±1,1 

59,7±1,7 

61,1±1,3 * 

 

57,0-58,0 

59,2-60,2 

60,4-61,8 

 

57,4±1,3 

59,2±1,8 

61,4±2,5 * 

 

56,9-57,9 

58,6-59,8 

60,5-62,3 

 

57,6±1,6 

58,9±2,0 

62,8±2,0* 

 

56,9-58,3 

58,0-59,8 

62,0-63,6 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

19,7±1,6 

22,0±1,0 

24,8±1,7 * 

 

19,2-20,2 

21,5-22,5 

24,1-25,5 

 

20,5±1,8 

22,8±2,1 

26,0±2,0 * 

 

19,8-20,1 

22,1-22,5 

25,1-26,9 

 

22,5±1,8 

24,5±2,4 

28,0±2,0 * 

 

21,7-23,3 

23,5-25,5 

27,2-28,8 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

11,3±1,3 

13,3±2,2 

15,6±1,4 * 

 

11,0-11,6 

12,7-13,9 

15,2-16,0 

 

11,6±1,2 

13,9±2,0 

17,0±2,4 * 

 

11,2-12,0 

13,2-14,6 

16,2-17,8 

 

12,9±1,3 

15,6±2,0 

20,4±1,9 * # 

 

12,4-13,2 

14,7-16,5 

19,7-21,1 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

36,4±1,8 

37,4±2,9 

38,4±1,3 

 

35,9-36,9 

36,6-38,2 

38,1-38,7 

 

36,2±2,7 

37,7±3,4 

39,4±2,1 

 

35,6-36,8 

37,1-38,3 

38,7-39,4 

 

36,4±1,6  

38,9±3,1   

42,5±1,5 * # 

 

35,7-36,1 

37,6-40,2 

41,9-43,1 

Примітки:   

* – порівняно з показниками з І триместром вагітності (р<0,05);  

# – порівняно з показниками жінок з GG – генопитом (р<0,05). 

 

5.4.  Клініко-прогностична роль поліморфних варіантів ендотеліальної        

NO- синтази у вагітних при надлишковому гестаційному збільшенні маси 

тіла   

 

Прослідковано вплив взаємозв'язку поліморфізмів Glu298Asp (G894T) 

гена eNOS з патологічним ГЗМТ на виникнення акушерських та перинатальних 

ускладнень у 97 вагітних з нормальним прегравідарним ІМТ. У дослідженні не 
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виявлено достовірного зв’язку між Glu298Asp (G894T) поліморфізмами і 

частотою раннього гестозу, невиношування вагітності та багатоводдя (в усіх 

випадках p>0,05) (табл. 5.16). Однак, в групі жінок з гомозиготним Т – 

поліморфізмом підтверджено достовірне зростання частоти ГГ в 3,3 рази, 

прееклампсії в 2,3 рази, ПД в 2,0 рази, маловоддя в 3,3 рази, ЗРП в 4,7 разів (в 

усіх випадках р<0,05). Не встановлено достовірної різниці у частоті гестаційних 

ускладнень в групі осіб з GТ – генотипом порівняно з GG – носіями (р>0,05). 

Таблиця 5.16 

Розподіл частоти акушерських ускладнень у вагітних жінок залежно 

від Glu298Asp (G894T) поліморфізмів гена eNOS, абс. (%), (М±SD), (n=97) 

Показники GG, n=45 GТ, n=33 ТТ, n=19 р 

Ранній гестоз 4 (8,9±4,2) 4 (12,1±5,7) 5 (26,3±10,1) 0,15 

Загроза аборту 5 (11,1±4,7) 4 (12,1±5,7) 4 (21,1±9,4) 0,51 

Загроза ПП 6 (13,3±5,1) 6 (18,2±6,7) 7 (36,8±11,1) 0,07 

Плацентарна 

дисфункція 

7 (15,6±5,4) 8 (24,2±7,5) 9 (47,4±11,5) 0,01 

Прееклампсія 10 (22,2±6,2) 9 (27,3±7,8) 10 (52,6±11,5) 0,03 

Гестаційна 

гіпертензія 

5 (11,1±4,7) 4 (12,1±5,7) 7 (36,8±11,1) 0,03 

Багатоводдя 4 (8,9±4,2) 5 (15,2±6,2) 5 (26,3±10,1) 0,15 

ЗРП 3 (6,7±3,7) 3 (9,1±5,0) 6 (31,6±10,7) 0,02 

Макросомія 6 (13,3±5,1) 8 (24,2±7,5) 7 (36,8±11,1) 0,07 

Примітка: 

р - порівняно з носіями GG – генотипу. 

Таким чином встановлено, що наявність ТТ поліморфізму Glu298Asp 

(G894T) гена eNOS статистично достовірно збільшує шанси маніфестації 

гестаційних ускладнень в другому і третьому триместрах, пов’язаних із 

порушенням функціонування плаценти, таких як ГГ в 4,6 рази (OR=4,67; 95% 

CІ: 1,25-17,41; р<0,05) та прееклампсії майже в 4 рази (3,89; 1,24-12,19) 

порівняно з носійством GG – генотипу.  

Середня вага новонароджених у носіїв GG – генотипу становила   

(3429,3±579,1) кг (95% CІ 3339,3-3519,3), GТ – носіїв (3442,4±570,1) кг         

(95% CІ 3352,4-3532,4), а у гомозиготних Т осіб (3426,7±767,2) кг (95% CІ 
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3329,7-3523,7). Не встановлено статистично достовірної різниці у середній вазі 

новонароджених між GG, GТ та ТТ – генотипами (р>0,05) та різниці у 

виникненні макросомії (р<0,05). Однак, як видно з табл. 5.28, шанси ЗРП 

вірогідно зростають в 6,4 рази (6,46; 1,41-29,52) при носійстві ТТ поліморфізму 

порівняно з групою вагітних з гомозиготним G -  генотипом.  

При дослідженні післяпологової динаміки ваги у жінок в залежності від 

Glu298Asp (G894T) поліморфізмів гена eNOS виявлено, що в групі жінок з GG 

поліморфізмом через 1 рік після пологів вага була найнижча – (56,2±3,9) кг 

(95% CІ 54,6-57,8), ІМТ (20,1±1,3) кг/м
2 

(95% CІ 19,8-20,4), в групі носіїв          

GТ – генотипу вага становила (60,2±6,6) кг (95% CІ 57,4-63,0), а ІМТ      

(20,6±2,1) кг/м
2
 (95% CІ 19,9-21,3), а серед гомозиготних Т – носіїв вага була 

найвища – (73,9±5,4) кг (95% CІ 71,1-76,7), ІМТ (25,2±2,0) кг/м
2
                    

(95% CІ 24,3-26,1). Із представлених даних прослідковано, що пацієнтки з ТТ – 

генотипом достовірно мали в 1,3 рази більшу масу тіла (р<0,02) і в 1,3 рази 

більший ІМТ (р<0,05) через 1 рік після пологів, порівняно з особами з GG – 

генотипом (рис. 5.26).  
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Рис. 5.26. ІМТ жінок до вагітності та через 1 рік після пологів залежно від 

Glu298Asp (G894T) поліморфізмів гена eNOS, кг/м
2
; * – порівняно з ІМТ       

GG – носіїв (р<0,05)  

При гетерозиготному Glu298Asp (G894T) носійстві поліморфізму гена 

eNOS нами не встановлено статистичної різниці у масі тіла після пологів, 
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порівняно з гомозиготними генотипами (р>0,05). Важливо, що у осіб із 

успадкуванням ТТ – генотипу рівень післяпологового ІМТ відповідав 

категоріям надлишкової ваги, що свідчить про патологічну ЗРВ та розвиток 

надлишкової ваги.  

ЗРВ в групі пацієнток ТТ – носіїв була в 3,7 рази достовірно (р<0,05) 

вища порівняно з гомозиготними G – носіями (відповідно (13,9±4,1) кг (95% CІ 

12,7-14,1) проти (3,7±2,9) кг (95% CІ 3,0-4,0)). Встановлено відсутність 

статистичної різниці при наявності гетерозиготного поліморфного варіанту 

гена eNOS у показнику ЗРВ, порівняно з гомозиготними генотипами (р>0,05).  

Із даних, представлених у табл. 5.17, випливає, що через 1 рік після 

пологів серед жінок в групі з eNOS ТТ поліморфізмом більш ніж половина 

жінок ((63,2±11,1) %) мали зайву вагу, а серед гомозиготних G – носіїв менше 

третини – (28,9±6,8) %, з GТ – генотипом - (45,5±8,7) %. Таким чином, у 

дослідженні показано, що у жінок при наявності ТТ поліморфізму Glu298Asp 

(G894T) гена eNOS достовірно зростають шанси післяпологової загальної ЗРВ в 

4,2 рази (OR=4,22; 95% CІ: 1,36-13,11; р<0,05) і також надлишкових 5 і більше 

кг (χ
2
=4,82; р<0,05) порівняно з особами з GG – генотипом.  

Таблиця 5.17  

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з різним 

Glu298Asp (G894T) генотипом (М±SD), (n=97) 

Затримка редукції 

ваги 

GG, n=45 GТ, n=33 ТТ, n=19 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

ЗРВ  

з них: 

   ≤ 4,9 кг 

   5 - 9,9 кг 

   ≥ 10 кг 

13 

 

10 

2 

1 

28,9±6,8 

 

15 

 

10 

3 

2 

45,5±8,7 

 

12 

 

3 

4 

5 

63,2±11,1* 

 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з GG генотипом (р<0,05). 

Таким чином, в роботі доведена асоціація між Glu298Asp (G894T) 

поліморфізмами гена eNOS і гестаційними ускладненнями, що представляє 
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прогрес у розумінні молекулярних механізмів, залучених до конститутивної та 

керованої експресії мРНК гена eNOS, забезпечений новим підходом до 

вивчення ендотеліальної генної регуляції при нормальному перебігу вагітності 

та за умов розвитку патології. Різноманітні фізіологічні та патофізіологічні 

стимули, зокрема представлені в дослідженні поліморфні варіанти даного гена, 

відіграють важливу роль у порушенні продукції eNOS та NO за рахунок 

зниження транскрипційної активності мРНК гена eNOS. 

Доведено, що функціональні варіанти гену eNOS, як провідного 

модулюючого фактора ангіогенезу, впливають на індивідуальну схильність до 

акушерських та перинатальних ускладнень, пов’язаних з порушенням 

функціонування судинного компоненту, перерозподілу рідин у водних секторах 

організму матері, зокрема плацентарної дисфункції, прееклампсії, ЗРП. Також 

показано, що зниження активності представленого гена за наявності 

патологічних алелів є ініціатором порушення вуглеводного і ліпідного обмінів 

та, як наслідок, надлишкового збільшення маси тіла під час вагітності. Беручи 

до уваги відомі дані, що продукти секреції преадипоцитів та зрілих адипоцитів 

– адипокіни – беруть участь в тому числі й у регулюванні процесу ангіогенезу, 

функції ендотеліоцитів та судин, в дослідженні продемонстровано підвищений 

ризик реалізації генетичної схильності до розвитку метаболічних захворювань 

після пологів.  

 

Висновки до розділу  

У розділі доведена клініко-прогностична роль поліморфних варіантів 

генів ліпідного та вуглеводного обмінів (PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg) та 

Glu298Asp (G894T) ендотеліальної NO - синтази при надлишковому ГЗМТ.  

В дослідженні представлено асоціацію між Pro12Ala поліморфізмом гена 

PPAR-γ і надбавкою маси тіла під час вагітності. Показано високий ступінь 

ризику надлишкового приросту маси тіла у вагітних з Pro/Ala і Ala/Ala – 

генотипами гена PPAR-γ  в 3,7 рази (OR=3,73; 95% CІ: 1,21-11,48; р<0,05) 

(частота поширення 64,3 %) порівняно з носіями Pro/Pro генотипу. 
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Встановлено, що у вагітних з надлишковим ГЗМТ Pro12Ala поліморфізм 

гену PPAR-γ асоціюється з більш вираженими негативними зсувами показників 

спектра ліпідів плазми крові, що проявляється вищими концентраціями ЗХ, ТГ 

та відсутності статистично достовірних відмінностей рівнів глюкози (р>0,05), 

інсуліну (р>0,05) та HOMА-IR (р>0,05) порівняно з Pro/Pro – генотипом. 

Виявлена в кінці вагітності нормоглікемія на фоні гіперінсулінемії, достовірно 

не збільшеного HOMА-IR у вагітних з надлишковим ГЗМТ та відсутність 

вірогідної різниці показників вуглеводного обміну між Pro/Pro і Ala носіями 

може свідчити про компенсаторну чутливість до інсуліну при успадкуванні Ala 

– алелю гена PPAR-γ. 

Підтверджено, що PPAR-γ Ala12-носії мали в 1,3 рази більший відсоток 

ЖМТ порівняно з гомозиготними носіями Pro – алеля. Прослідковано також 

зростання в 1,4 рази відсотку ЖМТ у Ala – носіїв в кінці вагітності порівняно з 

ранніми термінами, чого не виявлено в групі жінок з Pro/Pro – генотипом 

(р>0,05).  

Продемонстровано вищі шанси гестаційних ускладнень в другій половині 

вагітності у жінок носіїв Ala – поліморфізму гена PPAR-γ порівняно з Pro/Pro – 

носіями: загрози ПП (OR=3,70; 95% CІ: 1,30-10,51), ПД (3,56; 1,35-9,43), 

прееклампсії (2,87; 1,13-7,27), багатоводдя (4,20; 1,30-13,56). У групі пацієнток 

з Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ виявлено зростання шансів макросомії 

(3,82; 1,39-10,50) при відсутності статистичної різниці у середній вазі 

новонароджених між Pro/Pro і Ala – носіями (p>0,05).  

Діагностовано в 1,2 рази більший ІМТ через 1 рік після пологів, що 

свідчить про більші шанси післяпологової ЗРВ (3,09; 1,25-7,67) у пацієнток з 

Ala12 – алелем порівняно з особами з PPAR-γ Pro/Pro – генотипом. 

Проілюстровано значний зв'язок поліморфізму LEPR Gln223Arg з рівнем 

ГЗМТ. Статистично достовірно доведено, що високий ступінь ризику 

надлишкового приросту маси тіла виявлено у вагітних з GG-генотипом гена 

LEPR в 3,3 рази (3,29; 1,13-9,53) (частота поширення 67,9 %) зростання 

відсотку ЖМТ в 1,5 рази (р<0,05) порівняно з носіями АА – генотипу. Показано 
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відсутність статистичної різниці між показниками ліпідного і вуглеводного 

обмінів на початку вагітності та достовірних ознак гіперліпідемії, гіперглікемії, 

гіперлептинемії та інсулінорезистентності (у всіх випадках р>0,05) в третьому 

триместрі при наявності GG поліморфізму гена LEPR на відміну від AA і AG – 

генопитів.  

Доведено вищі шанси прееклампсії (4,91; 1,17-20,62), макросомії плода 

(6,75; 1,31-34,85) та більшої маси немовлят в 1,3 рази у GG – носіїв порівняно з 

носіями АА – генотипу. 

Показано, що пацієнтки з патологічним GG – генотипом через 1 рік після 

пологів мали в 1,3 рази більший ІМТ та збільшення шансів післяпологової ЗРВ 

(4,62; 1,23-17,34) порівняно з носіями LEPR АА – генотипу.  

Продемонстровано, що у жінок з ТТ поліморфним варіантом Glu298Asp 

(G894T) гена eNOS в 1,5 рази вищий рівень ГЗМТ та в 4,5 рази (4,52; 1,18-

17,32) зростає ризик надлишкового ГЗМТ порівняно з GG – генотипом, при 

відсутності даного зв'язку при носійстві GТ – генопиту. В групі вагітних з ТТ 

поліморфізмом в третьому триместрі встановлено перевищення показників ТГ в 

1,5 рази, ЗХ в 1,2 рази,  ЛПНЩ в 1,2 рази, в 1,4 рази лептину, 1,4 рази інсуліну, 

1,6 рази HOMА-IR, що клінічно проявляється зростанням відсотку ЖМТ в      

1,5 рази порівняно з гомозиготними носіями G – алеля.  

В третьому триместрі відмічено перевищення рівнів ЗВО, ПКР та 

відсотку ПКР відповідно в 1,2, 1,3 та в 1,1 рази у гомозиготних Т – носіїв  

порівняно з групою жінок з GG – генопитом гена eNOS. Показано, що наявність 

ТТ поліморфізму Glu298Asp (G894T) гена eNOS збільшує шанси розвитку 

гестаційних ускладнень, пов’язаних із дисфункцією плаценти, таких як ГГ 

(4,67; 1,25-17,41), прееклампсії (3,89; 1,24-12,19), ЗРП (6,46; 1,41-29,52), а також  

післяпологової ЗРВ (4,22; 1,36-13,11), що веде до вищого ІМТ (р<0,02) через 1 

рік після пологів порівняно з носійством GG – генотипу.  

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що 

патологічне ГЗМТ, обумовлене зривом метаболічних та ангіогенних 

адаптаційних процесів під час вагітності, на фоні доведеного зміненого генного 
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потенціалу, може слугувати біологічним маркером генотипу матері та 

підвищеного ризику реалізації генетичної схильності до розвитку метаболічних 

та кардіоваскулярних захворювань після пологів. Дослідження поліморфних 

варіантів генів регуляції ліпідного, вуглеводного обмінів та утворення оксиду 

азоту є перспективним при вивченні патологічних станів під час вагітності.   
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РОЗДІЛ 6 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ТА 

СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ГЕСТАЦІЙНИМ 

ЗБІЛЬШЕННЯМ МАСИ ТІЛА 

 

 

6.1. Характеристика акушерських ускладнень у жінок з різною 

прегравідарною масою тіла та патологічним збільшенням маси тіла під 

час вагітності 

 

З практичної точки зору гестаційні ускладнення є одним з найбільш 

важливих аспектів ГЗМТ. За літературними джерелами [277, 336, 396] 

патологічними станами під час вагітності, статистично залежними від ГЗМТ, 

розглядають ранній гестоз, плацентарну дисфункцію (ПД), гестаційну 

гіпертензію (ГГ), прееклампсію, гестаційний діабет (ГД) та затримку росту 

плода (ЗРП). З метою вивчення взаємозв'язку між прегравідарною масою тіла, 

гестаційним приростом маси тіла та ризиком розвитку акушерських ускладнень 

ми проаналізували особливості перебігу вагітності у нашій когорті жінок. 

На рис. 6.1 представлена частота виникнення гестаційних ускладнень у 

вагітних з нормальним вихідним ІМТ при рекомендованому та патологічному 

ГЗМТ. Проведений аналіз встановив, що перебіг першої половини вагітності 

суттєво не відрізнявся у всіх жінок. Так, явища раннього гестозу вагітних 

відмічалися достовірно в 3,9 рази частіше у жінок з подальшою недостатньою 

надбавкою маси тіла, порівняно з рекомендованою (р<0,05). Як було показано в 

главі 3, в групі вагітних з кінцевим недостатнім ГЗМТ вже в першому триместрі 

приріст маси тіла є достовірно нижчим ((0,3±0,1) кг (p<0,001)) порівняно з 

групою з рекомендованим ГЗМТ ((1,2±0,1) кг). Дана різниця підтримується в 

другому та третьому триместрах (p<0,05). Відсутність надбавки маси тіла на 

початку вагітності зустрічалась у майже у кожної третьої жінки з недостатнім 

ГЗМТ, що в 6,0 рази вірогідно перевищувало контроль (р<0,05).  

* 
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Рис. 6.1. Частота гестаційних ускладнень у вагітних з нормальним 

прегравідарним ІМТ в залежності від ГЗМТ, %;  * – порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

При фізіологічному перебігу гестації збільшення жирових запасів в 

материнському організмі максимально відбувається в першій половині 

вагітності, яка потім використовується в якості енергоматеріалу для 

забезпечення повноцінного росту плода, формування та функціонального стану 

плаценти [72, 107]. Можна припустити, що недостатня або відсутня надбавка 

маси тіла саме на ранньому етапі призводить до подальшої ЗРП [50].  

При прогресуванні вагітності частота ускладнень зростала. В другому 

триместрі частота розвитку ПД достовірно була більша в 3,0 рази при 

недостатньому (р<0,01) та в 3,4 рази при надлишковому (р<0,001) ГЗМТ 

порівняно з рекомендованим. Слід відмітити, що за даними ультразвукової 

плацентометрії та тестами функціональної діагностики недостатня функція 

плаценти найшвидше виникала у жінок зі зниженим ГЗМТ – починаючи з 24-26 

тижнів. У цієї ж групи вагітних в третьому триместрі майже в кожної п'ятої 

жінки виявляли ЗРП, що майже в 5,0 рази було вище жінок з рекомендованим 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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ГЗМТ (р<0,05). Випадки багатоводдя у жінок з надлишковим ГЗМТ виявлялися 

у кожної четвертої жінки, що в 3,1 рази вірогідно перевищувало показники у 

групі пацієнток з рекомендованим приростом маси тіла (р<0,05). Проте 

маловоддя в 4,4 рази частіше діагностувалося у жінок з малою надбавкою маси 

тіла порівняно з рекомендованою (р<0,01). Відомо, що маловоддя та ЗРП є 

проявами вираженої дисфункції плаценти на фоні недостатнього ГЗМТ [14, 86]. 

Частота виникнення гіпертензивних розладів, як одних з найбільш 

небезпечних ускладнень вагітності, зростала у групі вагітних з надлишковим 

ГЗМТ – ГГ в 2,6 рази (р<0,05) та прееклампсії в 3,7 рази (р<0,001) порівняно з 

пацієнтками з рекомендованою надбавкою маси тіла. Слід відмітити, що при 

рекомендованому прирості маси тіла у (87,5±11,7) % відмічався легкий ступінь 

тяжкості прееклампсії, в той час як при надлишковому ГЗМТ у (25,0±9,7) % був 

легкий (p<0,05), у (55,0±11,1) % – середній (p<0,05) та у (20,0±8,9) % – тяжкий 

ступені. Практично у половини вагітних з надмірним ГЗМТ виявлено ранній 

початок прееклампсії на 31-32 тижнях, тоді як у пацієнток з рекомендованим 

ГЗМТ у ¾ випадків перші ознаки даної патології появлялися після 34 тижнів.  

Надлишкове ГЗМТ більшістю дослідників розглядається як один із 

основних факторів розвитку прееклампсії. Неадекватний приріст жирової 

тканини з її підвищеною гідрофільністю може акумулювати до 45 % об’єму 

ПКР і ВКР, що є одним з патогенетичних моментів прееклампсії [115, 129, 136]. 

Порушення розходу енергії, за рахунок якого відбувається надлишкове ГЗМТ, 

може бути в основі метаболічного дисбалансу, який також сприяє розвитку 

прееклампсії. Ми не діагностували виникнення прееклампсії під час вагітності 

у жінок зі зниженою надбавкою маси тіла. Частота виникнення ГД достовірно в 

8,5 рази (р<0,05) була вища у групі вагітних з надлишковим приростом маси 

тіла ((11,1±4,7) %) проти ((1,3±1,3) %) при нормальному ГЗМТ.      

Результати нашого дослідження демонструють, що вихідна недостатня 

маса тіла достовірно збільшує шанси ЗРП в 5,3 рази (OR=5,38; 95% CІ: 1,73-

16,72; р<0,01) порівняно з рекомендованою. Особливо зростає частота ЗРП при 

недостатньому ГЗМТ в 4,0 рази (р<0,05) (рис. 6.2).    
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Рис. 6.2. Частота гестаційних ускладнень у вагітних з недостатнім 

прегравідарним ІМТ в залежності від ГЗМТ, %; * - порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) 

В групі пацієнток з прегравідарною надлишковою вагою під час 

вагітності достовірно зростали шанси розвитку прееклампсії в 3,2 рази         

(OR=3,29; 95% CІ: 1,31-8,24; р<0,05) та ПД в 2,7 разів (2,77; 1,13-6,80) 

порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ. Проте при детальному аналізі ми 

виявили дану тенденцію тільки у вагітних з надлишковим ГЗМТ (рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Частота гестаційних ускладнень у вагітних з надмірним 

прегравідарним ІМТ в залежності від ГЗМТ, %; * - порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) 

Так, в групі жінок з патологічно високою надбавкою маси тіла достовірно 

збільшувалася частота прееклампсії в 2,5 рази та ПД в 3,1 рази (в обох випадках 

 

 
 

* 

* 

* 



223 

 

р<0,05) порівняно з рекомендованим ГЗМТ [60]. У разі рекомендованого та 

недостатнього ГЗМТ у жінок з надлишковою вихідною вагою ми не виявили 

статистично достовірної різниці у виникненні гестаційних ускладнень  

порівняно з групою з нормальним ІМТ (p>0,05). 

Аналогічна картина відмічена нами у групі вагітних з вихідним 

ожирінням. Рекомендоване та недостатнє ГЗМТ не збільшує ризик 

акушерських ускладнень, проте при надлишковому ГЗМТ достовірно зростає 

частота прееклампсії в 6,1 рази (р<0,05) та ПД в 3,4 рази (р<0,05) порівняно з 

рекомендованою надбавкою маси тіла (рис. 6.4).  
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Рис. 6.4. Частота гестаційних ускладнень у вагітних з прегравідарним 

ожирінням в залежності від ГЗМТ, %; * - порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) 

Встановлено, що у жінок з надлишковою вагою і ожирінням ГД 

розвивався в 4,5 рази (р<0,05) частіше ((14,6±5,1) %) порівняно з групою 

вагітних з нормальним ІМТ ((3,2±1,6) %).     

Для розуміння повної картини взаємозв'язку між рівнем ГЗМТ та 

перебігом вагітності ми проаналізували шанси маніфестації гестаційних 

ускладнень у всіх вагітних за допомогою багатовимірного логістичного 

регресивного аналізу (табл. 6.1). 

* 

* 
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          Таблиця 6.1 

Взаємозв'язок між гестаційним збільшенням маси тіла і ускладненнями 

вагітності (багатовимірний логістичний регресійний аналіз), n=219  

Гестаційні 

ускладнення 

Недостатнє  

ГЗМТ, OR (95%Cl) 

Рекомендоване 

ГЗМТ, OR (95%Cl) 

Надлишкове  

ГЗМТ, OR (95%Cl) 

Ранній гестоз 4,18 (1,57-11,13) ** 1 0,83 (0,26-2,66) 

Плацентарна 

дисфункція 

3,07 (1,33-7,10) * 1 6,14 (2,97-12,69)** 

Прееклампсія - 1 8,53 (3,84-18,90)** 

Гестаційна 

гіпертензія 

0,51 (0,13-2,62) 1 4,26 (1,76-10,33) * 

Гестаційний 

діабет 

- 1 9,24 (2,40-35,52) * 

ЗРП 7,76 (2,32-26,02) ** 1 1,74 (0,45-6,71) 

Примітки:  

* - p<0,05; ** - p<0,01.    

Показано, що обидві крайності як недостатнє, так і надлишкове ГЗМТ, 

спричинюють несприятливі наслідки вагітності. Діагностовано пряму 

залежність між виникненням картини раннього гестозу та подальшим 

патологічно низьким збільшенням в вазі (χ
2
=7,59, р<0,01). Дефіцит, відсутнє 

зростання або втрата ваги в першому триместрі асоціюється з недостатньою 

надбавкою протягом вагітності незалежно від вихідної маси тіла (r=0,58, 

p<0,01). Ми встановили, що, незалежно від маси тіла до вагітності, у вагітних з 

раннім гестозом надбавка в вазі в першому триместрі була достовірно меншою 

і становила (0,4±0,3) кг проти (1,3±0,3) кг у пацієнток без гестозу (р<0,05). 

Перед пологами ГЗМТ в групі жінок з раннім гестозом було також вірогідно 

нижчим - (8,6±1,7) кг проти (13,9±2,0) кг у вагітних без даної патології (р<0,05).  

В нашому дослідженні ми довели достовірно вищі шанси ПД (χ
2
=6,09, р<0,05) 

та ЗРП плода (χ
2
=11,87, р<0,001) в групі вагітних з низьким ГЗМТ. 

За результатами статистичних підрахунків ми прийшли до висновку, що 

прегравідарна маса тіла не впливає на ризик розвитку ЗРП плода, якщо 

гестаційний приріст маси тіла є в рекомендованих межах. Проте, недостатнє 

ГЗМТ асоціюється з достовірним збільшенням ризику ЗРП плода незалежно від 
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маси тіла до вагітності. Відсутність випадків прееклампсії та статистично 

низька частота ГГ у жінок даної групи свідчить про позитивне прогностичне 

значення низького ГЗМТ для маніфестації гіпертензивних розладів.  

В дослідженні жінки з надлишковим приростом маси тіла мали більше 

шансів розвитку ПД (χ
2
=24,89, р<0,001), прееклампсії (χ

2
=30,71, р<0,001), ГГ 

(χ
2
=10,04, р<0,01) порівняно з групою пацієнток з рекомендованим ГЗМТ. 

Шанси маніфестації ГД були достовірно вищі у жінок з надлишковою вагою та 

ожирінням до вагітності (OR=4,18; 95% CІ: 1,33-13,3; р<0,05) порівняно з 

групою вагітних з рекомендованим ІМТ. Однак в нашому дослідженні 

статистично доведено, що у жінок з нормальною вихідною вагою надлишкове 

ГЗМТ достовірно збільшує шанси розвитку ГД (9,50; 1,07-54,12), що 

підтверджує збереження адекватної чутливості тканин до інсуліну як реалізацію 

адаптаційних механізмів при рекомендованому та низькому рівнях приросту 

маси тіла та високий ризик зриву фізіологічних механізмів у вуглеводному і 

жировому обмінах під час вагітності під впливом надлишкового ГЗМТ.  

Таким чином, за результатами багатовимірного логістичного регресійного 

аналізу ми можемо констатувати, що маса тіла до вагітності важлива, проте не 

пріоритетна у ризику розвитку гестаційних ускладнень, якщо ГЗМТ відповідає 

рекомендованим значенням. Однак, надлишкова надбавка маси тіла під час 

вагітності асоціюється зі статистично достовірним зростанням ризику ПД та 

гіпертензивних розладів незалежно від прегравідарної маси тіла.  

 

6.2. Дисбаланс композитного складу тіла в аспекті прогнозування 

акушерської патології у жінок з патологічним гестаційним збільшенням 

маси тіла  

 

Враховуючи результати проведеного нами аналізу ризику виникнення 

гестаційних ускладнень, статистично залежних від ГЗМТ, ми спрямували своє 

дослідження на поглиблене вивчення патогенетичних механізмів розвитку 
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потенційно небезпечних патологічних станів, таких як гіпертензивні розлади та 

ЗРП при різних рівнях збільшення в вазі під час вагітності. 

Ми проаналізували склад тіла 153 жінок з нормальним прегравідарним 

ІМТ, вагітність яких супроводжувалася розвитком ГГ (n=20), прееклампсії 

(n=29), ЗРП (n=20) і порівняли з групою пацієнток без зазначеної патології 

(n=98). Вихідна маса тіла у жінок з неускладненою вагітністю (НВ) становила 

(54,8±2,0) кг, з ГГ (54,2±2,0) кг, з прееклампсією (60,7±2,3) кг, зі ЗРП (50,3±1,4) 

кг та статистично не різнилася (р>0,05).  

Однак, як продемонстровано на рис. 6.5, починаючи вже з ранніх термінів 

вагітності в групі жінок з подальшим розвитком прееклампсії середня вага була 

достовірно вища (p<0,05) і дана тенденція відмічалася в другому та третьому 

триместрах (p<0,05).  
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Рис. 6.5. Динаміка ваги у жінок з ускладненою вагітністю, кг;                     

* - порівняно з групою жінок з неускладненою вагітністю (p<0,05) 

Так, надбавка маси тіла становила (3,6±0,7) кг, (9,2±1,3) кг та (18,8±1,9) кг 

відповідно в першому, другому та третьому триместрах, що статистично 

достовірно перевищувало гестаційний приріст маси тіла у групі жінок з 

неускладненим перебігом вагітності (у всіх випадках р<0,05).  

Терміни появи клінічних проявів прееклампсії також визначалися рівнем 

ГЗМТ (рис. 6.6). Так, маніфестація даної патології при надлишковому ГЗМТ 

майже в 2 рази (р<0,05) частіше відбувалася до 34 тижнів вагітності порівняно з 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
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групою жінок з виникненням прееклампсії після 34 тижнів та достовірно 

частіше порівняно з рекомендованою надбавкою маси тіла (p<0,001). 

Виявлений від'ємний кореляційний зв'язок між ГЗМТ та терміном вагітності, на 

якому проявлялася прееклампсія (r= - 0,59, р<0,01). При недостатньому ГЗМТ 

шанси виникнення прееклампсії є дуже низькі (р<0,001). 

12,5 * 87,5 *

53,8 46,2
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Рис. 6.6. Розподіл вагітних з рекомендованим та надлишковим ГЗМТ в 

залежності від гестаційного строку розвитку прееклампсії, %; * - порівняно з 

групою жінок з маніфестацією прееклампсії після 34 тижнів (p<0,05) 

У вагітних з подальшим розвитком ЗРП, починаючи з першого триместру 

вагітності, середня вага була вірогідно нижча порівняно з пацієнтками з 

неускладненою вагітністю (p<0,05) і дана динаміка відмічалася до кінця 

вагітності (p<0,05) (рис. 6.5). Пусковим моментом стала низька надбавка маси 

тіла до 12 тижнів ((0,1±0,1) кг), яка достовірно відставала від рівня при 

фізіологічній вагітності ((0,8±0,3) кг) (р<0,05). Незважаючи на те, що рівень 

ГЗМТ в кінці вагітності ((10,6±2,0) кг) втратив статистичну різницю з групою 

вагітних з неускладненою вагітністю (р>0,05), маса тіла перед пологами у 

жінок з наявністю ЗРП ((60,9±2,7) кг) достовірно була нижче (р<0,05).  

Таким чином, патологічно високе збільшення маси тіла в першій 

половині вагітності збільшує шанси розвитку прееклампсії (χ
2
=3,83, p<0,05), а 

недостатнє ініціює зростання шансів ЗРП (χ
2
=3,24, p<0,05). В групі вагітних з 
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маніфестацією ГГ ми не виявили статистично достовірної різниці у вазі 

порівняно з неускладненою вагітністю (р>0,05).     

Враховуючи різну динаміку надбавки маси тіла при патологічному та 

неускладненому перебігу вагітності, ми проаналізували склад тіла жінок під час 

гестації. За результатами спектральної БІМ встановлено взаємозв'язок основних 

варіабельних складових ГЗМТ (жирового компоненту, ЗВО та водних секторів) 

та розвитку акушерських та перинатальних ускладнень. 

Вагітності, ускладнені гіпертензивними розладами або ЗРП, перебігають 

на фоні порушеної материнської кардіоваскулярної адаптації [188, 191]. Проте 

на сьогоднішній день не існує інформації про динаміку ЗВО і водних секторів в 

кожному триместрі в організмі жінок з патологічним гестаційним перебігом.  

В нашому дослідженні встановлено, що НВ характеризується поступовим 

достовірним зростанням ЖМТ впродовж гестаційного періоду (p<0,05) при 

відсутності статистичного збільшення відсотку ЖМТ (p>0,05) (табл. 6.2). В цій 

групі жінок відбувалося достовірне зростання ЗВО до кінця вагітності (p<0,05) 

та, особливо, з другого до третього триместрів (p<0,05). Наприкінці вагітності 

ЗВО в 1,3 рази (p<0,001) та відсоток ЗВО в 1,1 рази (p<0,05) вірогідно 

перевищували ці показники в ранні терміни.  

Діагностовано, що ВКР та ПКР впродовж гестаційного періоду поступово 

наростали і перед пологами достовірно були вище порівняно з першим 

триместром (відповідно p<0,05 і p<0,001). Проте, статистично достовірних змін 

у відсотку ПКР не було (p>0,05) та співвідношення ПКР/ЗВО зберігалося 0,35 у 

всіх триместрах. Це свідчить про рівномірне зростання всіх рідинних секторів в 

організмі жінок при неускладненому перебігу вагітності, що відповідає 

динаміці, характерній для пацієнток з рекомендованим ГЗМТ. 

Діагностовано, що жировий компонент маси тіла має прямий позитивний 

вплив на розвиток гіпертензивних розладів. Вплив ЖМТ зростає із збільшенням 

терміну вагітності. Так, в групі жінок з послідуючим розвитком ГГ відбувалося 

зростання не тільки рівня ЖМТ (p<0,05), а і відсотка ЖМТ в 1,3 рази перед 

пологами, порівняно з першим триместром (p<0,05) (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2 

Показники жирової маси тіла та водних секторів у жінок з 

ускладненою вагітністю, (М±SD), (n=153)  

Показники 

складу тіла 

Патологічні стани при вагітності  

НВ ГГ Прееклампсія ЗРП 

ЖМТ, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

11,2±1,2 

14,0±1,8 

16,2±2,1 * 

 

12,5±1,6 

17,0±3,6 

21,3±3,8 * 

 

14,9±1,4 # 

19,7±2,2 # 

25,7±3,4* # 

 

9,9±1,4 

12,8±2,6 

14,5±2,8 

% ЖМТ 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

20,1±1,1 

23,0±1,7 

24,0±2,5 

 

21,7±1,5 

24,9±3,1 

27,7±2,1 * 

 

24,5±1,3 #  

28,1±1,9 # 

32,2±3,1 * # 

 

19,7±2,3 

23,1±3,3 

23,3±2,7 

ЗВО, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

31,6±1,2 

35,6±1,8 

40,8±1,7 * ˚   

 

31,5±1,4 

35,1±1,6 

36,6±2,2 

 

36,8±2,2 # 

41,9±2,3 # 

49,6±3,0 * # 

 

28,3±1,1 # 

32,7±1,7 * 

36,6±1,2 * # 

% ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

56,8±1,3 

58,6±2,0 

61,1±1,4 * 

 

57,8±1,8 

58,0±1,7 

53,8±2,0 * 

 

58,3±1,5 

59,7±2,2 

64,9±1,2 * # ˚ 

 

57,1±1,3 

58,1±2,1 

59,5±2,5 

ВКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

20,3±1,0 

22,3±1,5 

27,6±1,5 * 

 

20,2±1,5 

22,3±1,2 

24,2±1,5 

 

23,4±1,4 

25,2±1,5 

28,3±1,7 * 

 

19,5±1,0 

22,8±2,0 

24,6±2,0 * 

ПКР, л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

11,2±0,6 

13,3±1,2 

16,0±1,2 * 

 

11,4±0,7 

12,8±1,1 

12,1±1,1 # 

 

13,4±0,9 # 

16,7±1,2 * # 

21,3±1,7 * # ˚ 

 

9,3±0,7 # 

9,9±1,2 # 

12,9±1,2 * # 

% ПКР 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

35,5±1,7 

37,2±1,8 

39,4±1,3 

 

36,4±1,9 

36,9±1,9 

33,7±1,5 # 

 

36,2±1,2 

39,9±1,3 * # 

43,2±1,4 * # 

 

32,2±2,1 

30,4±2,3 # 

34,7±2,0 # 

ПКР/ЗВО 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

0,35 

0,35 

0,35 

 

0,36 

0,36 

0,33 

 

0,36 

0,39 

0,42 

 

0,32 

0,30 

0,34 

Примітки:  

* - порівняно з першим триместром (p<0,05);  

# - порівняно з неускладненою вагітністю (p<0,05);  

˚ - порівняно з другим триместром (p<0,05) 
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На початку вагітності рівень ЗВО та відсоток ЗВО відповідали 

фізіологічним показникам (в обох випадках p>0,05). Однак, з прогресуванням 

гестаційного терміну встановлено відсутність статистичної динаміки об'єму 

ЗВО (p>0,05), а відсоток ЗВО достовірно був нижчим порівняно з особами з 

неускладненою вагітністю (p<0,05). Об'єми ВКР та ПКР також в першому 

триместрі достовірно не відрізнялися від фізіологічних рівнів (p>0,05). 

Виявлено аналогічна відсутність зростання рівня ВКР, ПКР, відсотка ПКР до 

кінця вагітності (p>0,05) та достовірно нижчі показники ПКР в 1,3 рази і 

відсотка ПКР в 1,2 рази перед пологами порівняно з рівнями, характерними для 

неускладненою вагітності (в обох випадках p<0,05). Ми прослідкували, що 

співвідношення ПКР/ЗВО було 0,36, 0,36, 0,33 відповідно в кожному триместрі.  

Отже, в цій групі артеріальна гіпертензія пов’язана з надлишковим ГЗМТ 

в основному за рахунок патологічного зростання відсотку жирового 

компоненту в другій половині вагітності на фоні вірогідного зниження вмісту 

рідини у всіх водних просторах [53]. За твердженнями ряду науковців, 

відсутність накопичення рідини проявляється зменшенням об’єму 

циркулюючої плазми, що вважається індикатором дезадаптації до вагітності 

жінок з ГГ, асоціюється з патологічним перебігом гестації та в подальшому 

розвитком прееклампсії [348]. Цей механізм пов'язаний з балансом між 

збільшенням діаметру судин і ендотеліальним ушкодженням судин, що може 

виникати внаслідок відсутності перерозподілу рідини і сприяти розвитку 

гіпертензії [18, 33, 74].  

У жінок з маніфестацією прееклампсії виявлено, що починаючи з 

першого триместру рівень ЖМТ в 1,3 рази та відсоток ЖМТ в 1,2 рази 

достовірно були вищі порівняно з групою нормотензивних вагітних (в обох 

випадках p<0,05) (табл. 6.2). Дана тенденція прослідкована нами також в 

другому триместрі відповідно в 1,4 та 1,2 рази (p<0,05). Відмічено, що високий 

показник ЖМТ в першому триместрі у вагітних з прееклампсією має прямий 

вплив на надлишкове ГЗМТ на ранніх термінах (r=0,75, p<0,001) та ініціює 

патологічно високе ГЗМТ (r=0,82, p<0,001) та масу тіла (r=0,58, p<0,01) в 
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третьому триместрі [66]. Так, перед пологами у даної групи жінок відсоток 

ЖМТ достовірно в 1,4 рази перевищував ранні терміни та в 1,3 рази був вищим 

порівняно з групою осіб з неускладненою вагітністю (в обох випадках p<0,05). 

Таким чином, оцінка жирової маси у жінок з прееклампсією свідчить про 

патологічно високе накопичення жиру в кожному триместрі, що особливо 

виражено в 24-26 тижнів з відсутністю адекватного ліполізу в кінці вагітності.    

У жінок з реалізацією прееклампсії вже в першому та другому триместрах 

ми відзначили достовірне зростання ЗВО в 1,2 рази порівняно з 

нормотензивними пацієнтками (в обох випадках p<0,05) при нормальному 

відсотку ЗВО (p>0,05). В кінці вагітності як рівень ЗВО, так і відсоток ЗВО 

достовірно були вище порівняно з двома першими триместрами (p<0,001) та  

порівняно з групою пацієнток з неускладненою вагітністю (p<0,05), що вказує 

на різке патологічно високе накопичення загальної рідини. Об'єм ВКР 

збільшувався протягом гестаційного періоду і в кінці вагітності перевищував 

параметри в першому триместрі в 1,2 рази (p<0,05).  

Однак, найсуттєвіші зміни ми прослідкували у динаміці ПКР. Так, вже на 

початку вагітності рівень ПКР вірогідно був вищим порівняно з групою 

нормотензивних жінок (p<0,05) і така тенденція мала місце до кінця вагітності 

(p<0,05). Маніфестація прееклампсії супроводжувалася вірогідним зростанням 

відсотку ПКР в 1,2 рази в другому та в 1,6 рази в третьому триместрах 

порівняно з початком вагітності (відповідно p<0,05 і p<0,01) і в 1,3 рази  

порівняно з групою пацієнток без даної патології (p<0,05). Співвідношення 

ПКР/ЗВО збільшувалося до 0,36, 0,39 і 0,42 відповідно в кожному триместрі 

вагітності проти 0,35 при неускладненій вагітності, що відображає надлишкове 

накопичення об'єму ПКР.  

Патологічно високий об’єм ЗВО за рахунок позаклітинного компоненту 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. Зв'язок між ЗВО в другому триместрі та приростом маси тіла в кінці 

вагітності посилюється (r=0,58, p<0,01). Високі рівні загальної рідини в 
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першому і в другому триместрах є предикторами патологічного ГЗМТ та 

можуть слугувати доклінічними ознаками розвитку прееклампсії.           

Таким чином, надлишкове ГЗМТ в групі вагітних з прееклампсією 

відбувається як за рахунок патологічно високого накопичення ЖМТ в динаміці 

вагітності, починаючи з першого триместру, так і  надмірного зростання ЗВО за 

рахунок ПКР, її інтерстеціального компоненту, також починаючи з ранніх 

строків і максимальними значеннями цих показників в кінці вагітності. 

У пацієнток з маніфестацією ЗРП зростання жирового компоненту 

відбувалося аналогічно жінок з фізіологічною вагітністю (р>0,05). Незначно 

зменшений відсоток ЖМТ в першій половині вагітності, практично не 

змінювався до пологів. Не виявлено також достовірної різниці у відсотку ЖМТ 

в третьому триместрі порівняно з вагітними з неускладненим перебігом 

гестаційного періоду (p>0,05), що свідчить про відсутність змін в жирових депо 

протягом останнього триместру (табл. 6.2). В групі осіб зі ЗРП виявлено 

достовірне збільшення об'єму ЗВО з першого триместру до кінця вагітності 

(p<0,02) при відсутності статистично достовірної різниці його відсотка (p>0,05). 

Однак, слід зауважити, що об'єм ЗВО був достовірно нижчий у всіх триместрах 

(p<0,05) порівняно з групою жінок з НВ. В цій групі виявлено достовірно 

нижчий рівень ПКР у всіх триместрах (p<0,05) порівняно з фізіологічною 

вагітністю. Вірогідне зниження відсотку ПКР в другому триместрі (p<0,05) 

може слугувати предиктором маніфестації ЗРП плода. Співвідношення 

ПКР/ЗВО було 0,32, 0,30 і 0,34 відповідно в кожному триместрі. Низький об’єм 

ЗВО за рахунок ПКР в першому триместрі вагітності у жінок зі ЗРП має прямий 

кореляційний зв'язок з недостатнім ГЗМТ на ранніх термінах (r=0,64, p<0,01). І, 

незважаючи на подальше зростання рівня ЗВО впродовж вагітності, вага перед 

пологами в даній групі пацієнток була достовірно нижча порівняно з 

неускладненою вагітністю (p<0,05). Встановлено, що в групі вагітних зі ЗРП 

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. 

Наші результати узгоджуються з іншими літературними повідомленнями про 
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низький рівень об’єму плазми, складової ЗВО, при вагітностях із ЗРП. Цей стан 

ймовірно асоціюється з низьким ударним об'ємом та серцевим викидом, 

важливими материнськими чинниками, які визначають масу тіла плода [348]. 

Таким чином, за результатами БІМ ми довели можливість ранньої 

діагностики патологічного зростання окремих компонентів надбавки маси тіла з 

метою прогнозу розвитку гестаційних ускладнень.  

З метою встановлення референтного діапазону рівнів ЖМТ та водних 

секторів, ми розрахували 5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й персентилі для рівнів ЖМТ, 

відсотка ЖМТ, ЗВО, відсотка ЗВО, ПКР і ВКР, діагностованих за допомогою 

БІМ, в кожному триместрі у жінок з неускладненою вагітністю (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Рівні показників складу тіла у жінок з неускладненою вагітністю  

Показники М±SD 

 

Персентилі 

5 % 25 % 50 % 75 % 95 % 

ЖМТ, кг 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

11,2±1,2 

14,0±1,8 

16,2±2,1 

 

9,4 

12,1 

13,1 

 

10,6 

12,8 

14,4 

 

11,2 

13,4 

15,1 

 

11,8 

14,7 

15,8 

 

13,5 

17,6 

22,3 

% ЖМТ 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

20,1±1,1 

23,0±1,7 

24,0±2,5 

 

17 

20 

20 

 

19 

22 

22 

 

20 

22 

23 

 

21 

24 

23 

 

24 

28 

31,2 

ЗВО, л 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

31,6±1,2 

35,6±1,8 

40,8±1,7 

 

29,9 

32 

38 

 

30,9 

35,0 

40,0 

 

31,6 

35,9 

40,6 

 

32,1 

36,5 

41,7 

 

33,4 

37,8 

44,0 

% ЗВО 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

56,8±1,3 

58,6±2,0 

61,1±1,4 

 

54,9 

54,9 

57,9 

 

55,9 

57,0 

59,3 

 

56,9 

59,1 

60,5 

 

57,7 

60,0 

61,8 

 

59,0 

61,0 

63,7 

ПКР, л 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

11,2±0,6 

13,3±1,2 

16,0±1,2 

 

10,1 

12,0 

14,7 

 

10,8 

12,4 

15,5 

 

11,2 

13,0 

16,0 

 

11,5 

13,5 

16,4 

 

12,2 

15,5 

17,2 

ВКР, л 

І триместр 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

20,3±1,0 

22,3±1,5 

27,6±1,5 

 

18,7 

19,4 

22,6 

 

19,5 

21,4 

23,7 

 

20,4 

22,6 

24,7 

 

20,8 

23,2 

25,6 

 

21,9 

24,4 

27,7 
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Таким чином, ми пропонуємо використовувати наступні референтні 

інтервали для діагностики показників складу тіла методом спектральної БІМ 

під час вагітності у жінок з нормальним ІМТ до вагітності, відхилення від яких 

асоціюється зі збільшеним ризиком акушерських ускладнень (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Референтні значення показників складу тіла під час вагітності у жінок з 

нормальним індексом маси тіла до вагітності 

Показники І триместр ІІ триместр ІІІ триместр 

ЖМТ, кг 9,4-13,5 12,1-17,6 13,1-23,3 

% 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 

% 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 

 

6.3. Значення біохімічних маркерів в прогнозуванні акушерської та 

перинатальної патології у жінок з патологічним гестаційним збільшенням 

маси тіла 

 

В дослідженні ми провели аналіз зв'язку біохімічних та гормональних 

маркерів з гестаційними ускладненнями у пацієнток з нормальним вихідним 

ІМТ, вагітність яких супроводжувалася ГГ, прееклампсією та вагітних зі ЗРП і 

порівняли з групою без зазначеної патології. Так, у жінок з НВ нами не 

виявлено достовірної динаміки концентрації глюкози, інсуліну та HOMА-IR 

впродовж вагітності (р>0,05) (рис. 6.7).  
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Рис. 6.7. Динаміка концентрацій показників вуглеводного обміну у жінок 

з неускладненою вагітністю впродовж вагітності 
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Аналіз ліпідограми показав достовірне зростання концентрації ТГ, ЗХ, 

ЛПНЩ, ЛПДНЩ та зниження рівня ЛПВЩ починаючи з другого триместру із 

продовженням до кінця вагітності (в усіх випадках р<0,05) (рис. 6.8).  
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Рис. 6.8. Динаміка концентрацій показників ліпідного обміну у жінок з 

неускладненою вагітністю впродовж вагітності 

 

В таблиці 6.5. продемонстровано 5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й персентилі для 

концентрації показників вуглеводного і ліпідного обмінів в сироватці крові в 

другому та третьому триместрах у жінок з неускладненою вагітністю. 

Таблиця 6.5 

Сироваткові концентрації показників вуглеводного і ліпідного обмінів у 

жінок з неускладненою вагітністю 

Показники М±SD Персентилі 

5% 25% 50% 75% 95% 

Глюкоза, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

3,8±0,1 

4,0±0,2 

 

3,8 

3,8 

 

3,8 

3,9 

 

3,9 

4,0 

 

3,9 

4,1 

 

4,0 

4,8 

Інсулін, мкМО/мл 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

9,1±0,4 

10,2±0,9 

 

8,48 

8,35 

 

8,9 

9,3 

 

9,0 

9,6 

 

9,27 

12,15 

 

10,0 

13,9 

HOMА-IR 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

1,5±0,1 

1,7±0,2 

 

1,4 

1,4 

 

1,5 

1,6 

 

1,56 

1,75 

 

1,6 

2,1 

 

1,76 

2,4 

ТГ, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

1,6±0,1 

2,0±0,2 

 

1,5 

1,0 

 

1,6 

2,0 

 

1,7 

2,0 

 

1,8 

2,25 

 

1,8 

2,5 

ЗХ, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

5,7±0,2 

5,8±0,3 

 

5,48 

5,6 

 

5,7 

5,7 

 

5,7 

5,8 

 

5,7 

5,8 

 

6,2 

6,6 
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Продовження таблиці 6.5 

ЛПНЩ, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

2,9±0,1 

3,3±0,1 

 

2,8 

3,0 

 

2,9 

3,1 

 

3,0 

3,3 

 

3,1 

3,72 

 

3,2 

3,9 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

0,3±0,1 

0,7±0,1 

 

0,3 

0,58 

 

0,3 

0,8 

 

0,4 

0,8 

 

0,4 

0,9 

 

0,61 

0,91 

ЛПВЩ, ммоль/л 

ІІ триместр 

ІІІ триместр 

 

2,2±0,1 

2,1±0,2 

 

2,0 

2,0 

 

2,1 

2,1 

 

2,1 

2,1 

 

2,3 

2,3 

 

2,4 

2,6 

З метою встановлення референтних значень рівнів біохімічних показників 

в другому та третьому триместрах вагітності ми вивчили асоціацію зазначених 

показників з ризиком маніфестації гестаційних ускладнень (табл. 6.6, 6.7).  

Таблиця 6.6 

Рівні показників вуглеводного обміну у жінок з ускладненою 

вагітністю, (М±SD), (n=97) 

Показники Патологічні стани при вагітності 

Неускладнена 

вагітність 

Гестаційна 

гіпертензія  

Прееклампсія ЗРП 

Глюкоза, моль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

4,3±0,3 

3,8±0,1 

 

4,0±0,2 

 

4,4±0,1 

4,1±0,1,          

р2<0,05 

4,6±0,2, 

р2<0,05 

 

4,4±0,3 

4,4±0,2, 

р2<0,01 

4,7±0,2, 

р2<0,02 

 

4,3±0,2 

3,4±0,3, 

р1<0,01 

3,4±0,2, 

р1<0,01 

р2<0,05 

Інсулін, мкМО/мл 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

9,0±0,6 

9,1±0,4 

 

10,2±0,8 

 

9,1±0,8 

9,5±0,3 

 

10,6±1,3 

 

8,8±1,2 

10,9±0,6, 

р2<0,02 

12,8±0,9, 

р1<0,01р2<0,05 

 

8,0±0,9 

8,2±1,0 

 

7,8±0,8, 

р2<0,05 

HOMА-IR 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,7±0,1 

1,5±0,1 

 

1,7±0,2 

 

1,8±0,1 

1,7±0,1 

 

2,3±0,2 

 

1,7±0,2 

2,1±0,1, 

р2<0,001 

2,7±0,3, 

р1<0,01 р2<0,01 

 

1,5±0,2 

1,2±0,2 

 

1,1±0,1, 

р2<0,01 

Примітки:  

р1 - порівняно з першим триместром;  

p2 - порівняно з неускладненою вагітністю. 
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У жінок, вагітність яких ускладнилася ГГ, виявлено зростання рівнів ТГ, 

ЗХ, ЛПНЩ та зниження рівня ЛПВЩ з першого до другого триместрів і до 

кінця вагітності (р<0,05). У цієї групи пацієнток концентрації ТГ, ЗХ, ЛПНЩ 

вірогідно також були вищими, а рівень ЛПВЩ вищим в середині вагітності, 

порівняно з жінками з неускладненою вагітністю (в усіх випадках р<0,05). 

У вагітних з подальшим розвитком прееклампсії встановлено більш 

глибокі порушення у вуглеводному обміні. Так на пізніх термінах 

прослідковано збільшення концентрації інсуліну та відповідно HOMА-IR (в 

обох випадках р<0,01) порівняно з першим триместром та вірогідне 

перевищення глюкози, інсуліну та HOMА-IR порівняно з фізіологічною 

вагітністю вже з другого триместру (в усіх випадках р<0,01). Нами 

встановлено, що у групі вагітних з прееклампсією шанси гіперінсулінемії 

зростають майже в 5 разів (OR=4,97; 95% CІ: 1,63-15,01; р<0,01), а шанси появи 

інсулінорезистентності збільшуються в 4,2 рази (4,22; 1,41-12,63) серед жінок з 

надлишковим ГЗМТ. Концентрації ТГ, ЗХ, ЛПНЩ наростали з першого до 

другого триместрів та в подальшому до пологів (в усіх випадках р<0,001) і в 

середині та в кінці вагітності перевищували, а ЛПВЩ були нижчими рівнів, 

виявлених при неускладненій вагітності (в усіх випадках р<0,05). 

В групі жінок з ЗРП рівень глюкози знижувався впродовж вагітності і 

разом з концентрацією інсуліну та HOMА-IR вірогідно були нижчими в 

третьому триместрі порівняно з пацієнтками з фізіологічною вагітністю (в усіх 

випадках р<0,05). Розвиток даної патології супроводжується зниженням рівнів 

ТГ, ЗХ, ЛПНЩ (р<0,05) до кінця вагітності на фоні відсутності достовірної 

різниці з показниками при неускладненому перебігу вагітності (р>0,05). 

В таблиці 6.8. представлені асоціації між показниками вуглеводного і 

ліпідного обмінів в другому та третьому триместрах вагітності і гестаційними 

ускладненнями. Досліджено, що в другому триместрі вагітності кожен ммоль/л 

зниження глюкози в сироватці крові жінок асоціюється зі збільшенням шансів 

ЗРП (OR=1,63; 95% CІ: 1,20-2,06; р<0,01).  
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Таблиця 6.7 

Рівні показників ліпідного обмінів у жінок з ускладненою вагітністю, 

(М±SD), (n=97) 

Показники Патологічні стани при вагітності 

Неускладнена 

вагітність 

Гестаційна 

гіпертензія 

Прееклампсія ЗРП 

ТГ, моль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,0±0,2 

1,6±0,1,  

р1<0,01 

2,0±0,2, 

р1<0,001 

 

1,2±0,3 

2,1±0,2,р1<0,02 

     р2<0,05 

2,6±0,2, 

р1<0,001 

     р2<0,05 

 

1,2±0,2 

2,5±0,3,р1<0,01  

     р2<0,05 

2,9±0,4, 

р1<0,001 

     р2<0,05 

 

1,1±0,2 

1,6±0,4 

 

1,9±0,3, 

р1<0,05 

ЗХ, моль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

 

- ІІІ триместр 

 

4,8±0,2 

5,7±0,2,  

р1<0,01 

 

5,8±0,3,  

р1<0,01 

 

4,9±0,2 

6,3±0,2, 

р1<0,001 

     р2<0,05 

6,3±0,4, 

р1<0,01 

 

4,9±0,1 

6,5±0,3,  

   р1<0,001 

   р2<0,05 

6,7±0,3,  

   р1<0,001 

   р2<0,05 

 

4,9±0,1 

5,2±0,1, 

р2<0,05 

 

 5,6±0,1, 

р1<0,001 

ЛПНЩ, моль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

 

- ІІІ триместр 

 

2,4±0,1 

2,9±0,1, 

р1<0,001 

 

3,3±0,1, 

р1<0,001 

 

2,4±0,1 

3,2±0,1, 

р1<0,001 

р2<0,05 

3,2±0,1, 

р1<0,001 

 

2,4±0,2 

3,7±0,2,  

    р1<0,001  

    р2<0,001 

3,7±0,2,  

   р1<0,001 

 

2,4±0,1 

2,8±0,1 

 

 

3,0±0,1, 

р1<0,02 

ЛПДНЩ,ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

- ІІІ триместр 

 

0,3±0,1 

0,3±0,1 

0,7±0,1,  

р1<0,01 

 

0,3±0,1 

0,5±0,1 

1,0±0,3,  

   р1<0,05 

 

0,3±0,2 

0,6±0,1, р2<0,05 

1,2±0,2, р1<0,01 

   р2<0,05 

 

0,2±0,1 

0,2±0,1 

0,7±0,3 

ЛПВЩ, ммоль/л 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,6±0,1 

2,2±0,1, 

р1<0,001 

2,1±0,2,  р1<0,05 

 

1,6±0,1 

1,9±0,1,р1<0,05 

     р2<0,05 

1,7±0,1 

 

1,6±0,1 

 1,7±0,1, 

   р2<0,001 

1,6±0,1, р2<0,05 

 

1,7±0,2 

 2,4±0,2, 

р1<0,02 

1,9±0,3 

Примітки:  

р1 - порівняно з першим триместром;  

p2 - порівняно з групою жінок з неускладненою вагітністю. 
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Таблиця 6.8 

Асоціації між показниками вуглеводного і ліпідного обмінів в другому 

триместрі вагітності і гестаційними ускладненнями, (OR (95% CІ)), р 

Показники Гестаційна 

гіпертензія 

Прееклампсія ЗРП  

Глюкоза 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

0,61 (0,06-1,16), 

р=0,14 

0,9 (0,7-1,1), 

р=0,10 

 

0,85 (0,70-1,0), 

р=0,09 

1,13 (0,72-1,54), 

р=0,11 

 

1,63 (1,20-2,06), 

р=0,001 

1,65 (1,11-2,19), 

р=0,001 

Інсулін 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

0,80 (0,45-1,15), 

р=0,28 

1,23 (0,90-1,56), 

р=0,18 

 

0,92 (0,61-1,23), 

р=0,27 

1,58 (1,20-1,96), 

р=0,01 

 

0,85 (0,52-1,18), 

р=0,44 

1,05 (0,63-1,47), 

р=0,34 

HOMА-IR 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

0,92 (0,71-1,13), 

р=0,40 

1,23 (0,86-1,60), 

р=0,34 

 

0,86 (0,52-1,20), 

р=0,43 

1,24 (0,71-1,77), 

р=0,09 

 

0,91 (0,71-1,11), 

р=0,21 

1,27 (0,93-1,61), 

р=0,35 

ТГ 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,85 (1,31-2,39), 

р=0,01 

1,89 (1,40-2,38), 

р=0,001 

 

1,75 (1,15-2,35), 

р=0,002 

1,96 (1,57-2,35), 

р=0,001 

 

0,64 (0,43-0,85), 

р=0,04 

0,76 (0,64-0,88), 

р=0,02 

ЗХ 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,53 (1,24-1,82), 

р=0,04 

1,65 (1,25-2,05), 

р=0,01 

 

1,63 (1,14-2,12), 

р=0,01 

1,77 (1,45-2,09), 

р=0,005 

 

1,12 (0,80-1,44), 

р=0,52 

1,22 (0,93-1,51), 

р=0,35 

ЛПНЩ 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

1,01 (0,75-1,27), 

р=0,19 

0,94 (0,81-1,07), 

р=0,16 

 

1,24 (0,90-1,58), 

р=0,11 

1,39 (1,03-1,75), 

р=0,04 

 

1,13 (0,78-1,48), 

р=0,56 

1,24 (0,86-1,62), 

р=0,39 

ЛПВЩ 

- ІІ триместр 

 

- ІІІ триместр 

 

0,61 (0,10-1,12), 

р=0,35 

0,84 (0,61-1,07), 

р=0,18 

 

1,56 (1,11-2,01), 

р=0,006 

1,62 (1,13-2,11), 

р=0,005 

 

0,81 (0,67-0,95), 

р=0,03 

0,80 (0,75-0,85), 

р=0,02 
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За результатами ліпідограми кожен ммоль/л перевищення ТГ в сироватці 

крові асоціюється зі збільшенням шансів ГГ (1,85; 1,31-2,39), прееклампсії 

(1,75; 1,15-2,35) та є протекторним маркером у розвитку ЗРП (0,64; 0,43-0,85). 

Гіперхолестеринемія веде до зростання шансів ГГ (1,53; 1,24-1,82) та 

прееклампсії (1,63; 1,14-2,12). Кожен ммоль/л зниження ЛПВЩ є достовірним 

ризиком прояву прееклампсії (1,56; 1,11-2,12) та протекторним фактором 

розвитку ЗРП (0,81; 0,67-0,95). 

В третьому триместрі вагітності кожен ммоль/л зниження концентрації 

глюкози в сироватці крові жінок асоціюється зі зростанням шансів ЗРП         

(OR=1,65; 95% CІ: 1,11-2,19; р<0,01). Кожна одиниця перевищення рівня 

інсуліну асоціюється зі збільшенням шансів прееклампсії (1,58; 1,20-1,96).  

Гіпертригліцеридемія в сироватці крові призводить до зростання шансів 

ГГ (1,89; 1,40-2,38), прееклампсії (1,96; 1,57-2,35) та зниження шансів розвитку 

ЗРП плода (0,76; 0,64-0,88). Наростання ЗХ веде до зростання шансів ГГ (1,65; 

1,25-2,05) та прееклампсії (1,77; 1,45-2,09). Кожен ммоль/л збільшення ЛПНЩ 

та зниження ЛПВЩ підвищує шанси маніфестації прееклампсії ((1,39; 1,03-

1,75,) та (1,62; 1,13-2,11) відповідно). Підвищення концентрації ЛПВЩ є 

достовірним протекторним маркером розвитку ЗРП (0,80; 0,75-0,85). 

Беручи до уваги те, що нормальні референтні значення вважаються як   

95-й персентиль розподілу [380, 381], ми рекомендуємо пограничні значення 

рівнів інсуліну, ТГ ЗХ та ЛПНЩ в сироватці крові нижче 95-й персентилю, а 

концентрацію ЛПВЩ вище 5-го персентилю. Зокрема для другого триместру ці 

рівні повинні бути наступні: глюкоза < 3,8 ммоль/л, ТГ < 1,8 ммоль/л, ЗХ < 6,2 

ммоль/л, ЛПВЩ > 2,0 ммоль/л. В третьому триместрі біохімічні маркери 

рекомендовані наступні: глюкоза < 3,8 ммоль/л, інсулін < 13,9 мкМО/мл, ТГ < 

2,5 ммоль/л, ЗХ < 6,6 ммоль/л, ЛПНЩ < 3,9 ммоль/л, ЛПВЩ > 2,0 ммоль/л. 

Відхилення від пограничних концентрацій біохімічних показників асоціюється 

зі збільшеним ризиком акушерських та перинатальних ускладнень.  

У нашому дизайні дослідження ми особливу увагу приділяємо 

діагностиці пограничних концентрації показників вуглеводного і ліпідного 
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обмінів у вагітних з нормальним прегравідарним ІМТ для виключення 

відхилень біохімічних показників, пов’язаних з вихідною патологічною вагою, 

про що зауважують інші науковці [380]. Можливість корекції  способу життя, 

включаючи зміни дієти та фізичні навантаження, продемонстрували 

ефективність модифікації аномальних рівнів ліпідів [147]. Ось чому ми 

особливо рекомендуємо діапазони концентрації біохімічних показників крові у 

матері в середині вагітності. На підставі встановлених нами референтних 

значень рівнів вуглеводного і ліпідного обмінів є можливість визначити групи 

підвищеного ризику та своєчасно проводити відповідні втручання для 

зменшення несприятливих наслідків вагітності. 

 

6.4. Значення гормональних маркерів в прогнозуванні акушерської та 

перинатальної патології у жінок з патологічним гестаційним збільшенням 

маси тіла 

 

Попередньо ми вже продемонстрували роль гіперлептинемії і 

гіперрезистинемії під час вагітності у ініціації надлишкового ГЗМТ. Зважаючи 

на це, ми дослідили асоціацію рівня адипокінів в сироватці крові з ризиком 

виникнення гестаційних ускладнень, пов’язаних з патологічним ГЗМТ. 

Прослідковано, що вже з ранніх термінів, у всіх жінок, незалежно від перебігу 

вагітності, відбувається зростанням рівня лептину порівняно з референтними 

значеннями у невагітних жінок (3,7-11,1 нг/мл) (p<0,05) (табл. 6.9).  

Так в групі осіб з неускладненою вагітністю концентрація лептину в 1,5 

рази в другому та в 1,6 рази в третьому триместрах достовірно перевищувала 

ранні терміни (в обох випадках р<0,001). У вагітних з розвитком ГГ рівень 

даного гормону аналогічно в 1,6 рази в другому та в 2,4 рази в третьому 

триместрах достовірно перевищував показники першого триместру (в обох 

випадках р<0,001). Однак, в цій групі концентрація лептину в кінці вагітності 

достовірно в 1,5 рази була вище, порівняно з групою нормотензивних вагітних 

(р<0,01). 
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Таблиця 6.9 

Рівні лептину у жінок з ускладненою вагітністю, М±SD, (n=97) 

Показник 
Неускладнена 

вагітність 

Гестаційна 

гіпертензія  

Прееклампсія ЗРП  

 

Лептин, нг/мл 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

 

- ІІІ триместр 

 

 14,0±0,8 

 20,3±0,9,    

р1<0,001 

 

22,7±1,3, 

р1<0,001 

 

 13,8±0,9 

 22,1±0,4, 

р1<0,001 

  

 33,4±3,2, 

р1<0,001 

        р2<0,01 

 

 13,9±0,7 

 23,3±0,6, 

р1<0,001 

        р2<0,01 

 33,5±2,9, 

р1<0,001 

       р2<0,001 

 

 14,0±1,1 

 17,7±0,9, 

 р1<0,02 

       р2<0,05 

 20,7±1,4,   

р1<0,001  

               

Примітки:  

р1 - порівняно з першим триместром;  

p2 - порівняно з групою жінок з неускладненою вагітністю. 

У пацієнток з маніфестацією прееклампсії також концентрація лептину в 

1,7 рази в другому та в 2,4 рази в третьому триместрах вірогідно перевищувала 

ранні терміни (в обох випадках р<0,001). Проте, починаючи вже з середини 

вагітності рівень лептину достовірно в 1,1 рази (р<0,01), а перед пологами в   

1,5 рази (р<0,001) перевищував концентрацію при неускладненій вагітності.  

При проведенні більш детального аналізу встановлено, що шанси 

гіперлептинемії в групі вагітних з ГГ достовірно зростають в 3,5 рази (OR=3,50; 

95% CІ: 1,48-9,33; р<0,05), а з прееклампсією в 6,0 рази (6,01; 2,43-15,02) саме у 

жінок з надлишковим ГЗМТ. За нашими даними виявлено, що концентрація 

лептину позитивно корелює з ГЗМТ та відсотком ЖМТ в другому та третьому 

триместрах неускладненої вагітності, що може розглядатися наслідком 

поступового наростання кількості та активності жирової тканини як 

ендокринного органу (табл. 6.10).  

Нами діагностовано позитивний кореляційний зв'язок між концентрацією 

лептину, ГЗМТ та відсотком ЖМТ у вагітних з ГГ та прееклампсією починаючи 

з другої половини вагітності (табл. 6.10). В цих групах прослідковано появу 

гіперлептинемії в сироватці крові вагітних, вищої ніж при фізіологічній 

вагітності, в 22-24 тижні ще до появи клінічних ознак гіпертензивних розладів.  
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Таблиця 6.10 

Кореляційний зв'язок між рівнем лептину в сироватці крові та 

гестаційним збільшенням маси тіла і відсотком жирової маси тіла вагітних 

з неускладненою вагітністю та на фоні гестаційних ускладнень 

 ІІ триместр ІІІ триместр 

Коефіцієнт 

кореляції (r)  

р Коефіцієнт 

кореляції (r)   

р 

Лептин і ГЗМТ 

- НВ 

- ГГ 

- Прееклампсія 

- ЗРП 

 

0,59 

0,58 

0,55 

0,83 

 

<0,001 

0,006 

0,002 

<0,001 

 

0,67 

0,69 

0,64 

0,36 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,12 

Лептин і % ЖМТ 

- НВ 

- ГГ 

- Прееклампсія  

- ЗРП 

 

0,68 

0,46 

0,59 

0,81 

 

<0,001 

0,01 

0,006 

<0,001 

 

0,75 

0,67 

0,75 

0,40 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,08 

У вагітних з надлишковим гестаційним приростом маси тіла та розвитком 

прееклампсії виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем лептину та 

інсуліну в другому (r=0,52, р<0,01) та третьому (r=0,77, р<0,001) триместрах, а 

також лептину і HOMА-IR (r=0,56, р<0,01 і r=0,70, р<0,001, відповідно в 

другому та третьому триместрах). Таким чином розвиток гіперлептинемії, 

гіперінсулінемії та інсулінорезистентності у жінок з патологічно високим ГЗМТ 

може бути розцінено як патогенетична ланка формування прееклампсії. 

Цікавими виявлені результати динаміки лептину у жінок із ЗРП. 

Незважаючи на достовірне наростання у них рівня адипокіна в другому та 

третьому триместрах (р<0,02 та р<0,001 відповідно) порівняно з ранніми 

термінами, в середині вагітності концентрація лептину в 1,1 рази (р<0,05) була 

вірогідно нижчою порівняно з групою осіб з фізіологічним перебігом гестації. 

В другому триместрі в цій групі шанси недостатнього приросту рівня лептину в 

5,3 рази (OR=5,30; 95% CІ: 1,92-14,31; р<0,01) діагностовано вищі серед 

вагітних з недостатнім ГЗМТ. Виявлено прямий кореляційний зв'язок між 

концентрацією лептину, ГЗМТ та відсотком ЖМТ у пацієнток зі ЗРП всередині 
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вагітності (табл. 6.10). Інтенсивне накопичення кількості жирової тканини та 

підвищення її гуморальної активності в першій половині вагітності відіграють 

важливу роль в регуляції материнського енергетичного метаболізму. В нашому 

дослідженні більш ніж половина ((60,0±11,1) %) випадків ЗРП діагностовано у 

вагітних з недостатнім ГЗМТ, (80,0±11,1) % серед нормотензивних жінок. 

Відставання збільшення маси тіла за рахунок жирового компоненту внаслідок 

неповноцінного надходження нутрієнтів ззовні веде до недостатнього рівня 

даного адипокіну в сироватці крові всередині вагітності.   

Роль лептину як одного з основних індукторів плацентарного ангіогенезу 

розглядається в якості протекторного фактору у відношенні до ПД та 

гіпоксичним станам плода [107, 108, 112]. В експериментальних дослідженнях 

на клітинах синцитіотрофобласту людини показана роль лептину в регуляції 

транспорту нутрієнтів. В третьому триместрі нами не виявлено статистичної 

різниці концентрації даного адипокіну у пацієнток зі ЗРП та з НВ (р>0,05) та 

відсутність кореляційного зв'язку між концентрацією лептину, ГЗМТ та 

відсотком ЖМТ в групі з ЗРП плода (р>0,05) (табл. 6.10). Це можна пов'язати з 

компенсаторним посиленням продукції даного гормону малою плацентою в 

умовах гіпоксичного стресу, що припускають і інші дослідники [325].  

Встановлено, що на ранніх термінах вагітності концентрація резистину в 

плазмі крові у всіх групах знаходилася в межах референтного діапазону, 

рекомендованого для невагітних жінок (4,94-9,88 нг/мл) та мала тенденцію до 

зростання впродовж гестаційного періоду (табл. 6.11). 

Так, в групі осіб з неускладненою вагітністю концентрація резистину в 

1,2 рази в другому (р<0,01) та в 1,6 рази в третьому (р<0,001) триместрах 

достовірно перевищувала ранні терміни. У вагітних з розвитком ГГ рівень 

даного гормону аналогічно в 1,4 рази в другому та в 1,8 рази в третьому 

триместрах достовірно перевищував показники першого триместру (в обох 

випадках р<0,001). Також, в даній групі концентрація резистину в середині 

вагітності та перед пологами достовірно була вище, порівняно з групою 

нормотензивних вагітних (в обох випадках в 1,2 рази, р<0,05). У пацієнток з 
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маніфестацією прееклампсії також концентрація резистину в 1,6 рази в другому 

та в 1,9 рази в третьому триместрах вірогідно перевищувала ранні терміни (в 

обох випадках р<0,001). Аналогічно, починаючи вже з середини вагітності, 

рівень резистину достовірно в 1,3 рази, а перед пологами в 1,2 рази достовірно 

перевищував концентрацію при НВ (в обох випадках р<0,001).  

Таблиця 6.11 

Рівні резистину у жінок з ускладненою вагітністю, М±SD, (n=97) 

Показник 
Неускладнена 

вагітність 

Гестаційна 

гіпертензія  

Прееклампсія ЗРП 

Резистин, нг/мл 

- І триместр 

- ІІ триместр 

 

 

- ІІІ триместр 

 

 8,4±0,3 

 10,2±0,6, 

р1<0,01 

  

13,1±0,6, 

р1<0,001 

 

 8,6±0,2 

 12,1±0,7, 

р1<0,001 

        р2<0,05 

 15,1±0,8, 

р1<0,001 

         р2<0,05 

 

 8,4±0,3 

 13,2±0,3, 

р1<0,001 

        р2<0,001 

 15,9±0,5, 

р1<0,001 

         р2<0,001 

 

 8,3±0,5 

 9,2±0,2 

  

 

11,3±0,8, 

р1<0,01               

Примітки:  

р1 - порівняно з першим триместром;  

p2 - порівняно з групою жінок з неускладненою вагітністю. 

В наукових джерелах ми знайшли контроверсійні висновки щодо рівня 

резистину при гіпертензивних розладах вагітних [197, 199]. Детально 

проаналізувавши встановлену динаміку в нашому дослідженні, ми виявили, що 

шанси гіперрезистинемії в групі вагітних з ГГ достовірно зростають в 3,2 рази     

(OR=3,21; 95% CІ: 1,22-8,82; р <0,05), а з прееклампсією в 3,8 рази (3,82; 1,53-

9,60) тільки у жінок з надлишковим ГЗМТ.  

Ми прослідкували, асоціацію між рівнем сироваткового резистину з 

ГЗМТ та відсотком ЖМТ вагітних з неускладненою вагітністю та на фоні 

гестаційних ускладнень (табл. 6.12). Всупереч результатам дослідження  

Haugen І., et al. [197], які вперше продемонстрували відсутність асоціації між 

рівнем резистину та прееклампсією чи материнським ІМТ, нами діагностовано 

позитивний кореляційний зв'язок між концентрацією резистину, ГЗМТ та 

відсотком ЖМТ у вагітних з ГГ та прееклампсією починаючи з другої половини 
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вагітності (табл. 6.12). В цій групі нами прослідковано появу гіперрезистенемії 

в сироватці крові вагітних, більшою ніж при фізіологічній вагітності, в другому 

триместрі, ще до клінічної маніфестації гіпертензивних станів. У вагітних з 

прееклампсією та надлишковим ГЗМТ виявлено позитивний кореляційний 

зв'язок між рівнем резистину та інсуліну в другому (r=0,38, р<0,05) та третьому 

(r=0,47, р<0,01) триместрах, а також резистину та HOMА-IR (r=0,40, р<0,05 і 

r=0,44, р<0,05, відповідно в другому та третьому триместрах). Таким чином, 

розвиток гіперрезистинемії у жінок з надлишковим ГЗМТ асоціюється з 

зростанням інсулінорезистентності, що може розглядатися фактором 

підвищеної схильності до розвитку прееклампсії. 

Таблиця 6.12 

Кореляційний зв'язок між рівнем резистину в сироватці крові та ГЗМТ і 

відсотком ЖМТ вагітних з неускладненою вагітністю та на фоні 

гестаційних ускладнень 

 ІІ триместр ІІІ триместр 

Коефіцієнт 

кореляції (r)  

р Коефіцієнт 

кореляції (r)   

р 

Резистин і ГЗМТ 

- НВ 

- ГГ 

- Прееклампсія 

- ЗРП 

 

0,64 

0,40 

0,43 

0,21 

 

<0,001 

0,02 

0,01 

0,35 

 

0,67 

0,45 

0,46 

0,35 

 

<0,001 

0,01 

0,009 

0,11 

Резистин і % ЖМТ 

- НВ 

- ГГ 

- Прееклампсія 

- ЗРП 

 

0,61 

0,39 

0,61 

0,20 

 

<0,001 

0,03 

<0,001 

0,38 

 

0,72 

0,41 

0,65 

0,36 

 

<0,001 

0,02 

<0,001 

0,13 

В групі вагітних зі ЗРП діагностовано достовірне зростання в 1,4 рази 

рівня резистину в кінці вагітності ((11,3±0,8) нг/мл) порівняно з ранніми 

термінами ((8,3±0,5) нг/мл) (р<0,01) та відсутність статистичної різниці  

порівняно з показниками при НВ ((13,1±0,6) нг/мл) (р>0,05). Нами також не 

виявлено асоціації між концентрацією резистину в сироватці крові пацієнток із 

ЗРП та ГЗМТ (р>0,05). 
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Підсумовуючи отримані результати можна стверджувати, що надлишкове 

ГЗМТ позитивно асоціюється з підвищеною продукцією адипоцитспецифічних 

гормонів – лептину та резистину, які є маркерами зростання інсулінової 

резистентності і відіграють важливу роль в патофізіології гестаційних 

ускладнень, таких як ГГ, прееклампсія. З іншої сторони рекомендоване ГЗМТ 

не збільшує ризик гіпертензивних станів під час вагітності, а діагностовані 

гіперлептиненія та гіперрезистинемія можуть репрезентувати компенсаторний 

механізм попередження патологічного перебігу вагітності. Недостатнє ГЗМТ за 

рахунок малого збільшення жирової маси тіла асоціюється з недостатнім 

виробленням лептину в організмі матері і не пов’язано з виробленням 

резистину та асоціюється з розвитком ЗРП. Таким чином, наше дослідження 

дозволяє розширити знання ролі адипокінів в сироватці крові жінок в генезі 

метаболічних розладів як передумови гестаційних ускладнень, пов’язаних з 

патологічним приростом маси тіла. 

 

6.5. Характеристика перебігу пологів та післяпологового періоду у 

жінок з патологічним гестаційним збільшенням маси тіла 

 

З метою вивчення ролі вихідної маси тіла та ГЗМТ на перебіг пологів, 

післяпологового періоду ми проаналізували особливості перебігу пологового 

процесу у 219 жінок. Пологи у всіх жінок відбулися в терміні доношеної 

вагітності в (39,2±1,1) тижнів (95% CІ 39,2-39,6) без достовірної різниці по 

групах (р>0,05). У більшості вагітних з нормальним та недостатнім ІМТ мали 

місце вагінальні пологи (у 137 ((89,5±2,5) %) та у 17 ((94,4±5,4) %) відповідно). 

У пацієнток з надмірною вагою та ожирінням зростали шанси розродження 

шляхом кесаревого розтину (OR=16,05; 95% CІ: 5,89-43,74; р<0,001) та (15,22; 

5,79-40,03) порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ. Частота планових та 

ургентних кесаревих розтинів різнилася по групах (рис. 6.9). Так, у вагітних з 

нормальною та недостатньою вагою переважали планові абдомінальні 

розродження, в той час як у осіб з надмірною масою тіла та ожирінням 
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достовірно зростала частота кесаревих розтинів за ургентними показаннями, 

відповідно в 2,7 рази (р<0,05) та 3,0 рази (р<0,05). Планове абдомінальне 

розродження було проведено з приводу рубця на матці та наявності 

протипоказань до вагінальних пологів ((4,6±1,4) %), тазового передлежання 

плода ((1,8±0,9) %), офтальмологічної патології ((0,5±0,5) %), поперечного 

положення плода ((0,9±0,6) %), передлежання плаценти ((0,9±0,6) %), міоми 

матки ((0,5±0,5) %), обтяженого акушерського анамнезу ((0,5±0,5)%). 
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Рис. 6.9. Розподіл частоти планових та ургентних кесаревих розтинів у 

жінок з різною прегравідарною масою тіла, %; * - порівняно з плановим 

кесаревим розтином (р<0,05) 

Проаналізовано структуру ускладнень в пологах у 198 вагітних з різним 

вихідним ІМТ (табл. 6.13). В групі з недостатнім ІМТ у всіх жінок відмічено 

спонтанний початок пологової діяльності і відсутність достовірної різниці в 

частоті ускладнень в пологах порівняно з групою з нормальним ІМТ (р>0,05).  

У вагітних з надлишковою вагою прослідковано зростання шансів індукції 

пологів в 5,2 рази (5,24; 1,54-17,82), аномалій скоротливої діяльності матки в 3,0 

рази (р<0,001) в основному за рахунок вторинної (6,42; 1,32-31,30) слабкості та 

дискоординованої (8,63; 1,60-46,37) пологової діяльності у порівнянні з 

вагітними з нормальною вагою. Жінки з ожирінням також є в групі ризику по 

індукції пологів (4,58; 1,37-15,37), аномалії скоротливої діяльності матки (5,15; 

1,98-13,38) та кровотечах (3,11; 1,14-8,53). Тривалість пологів в середньому 

склала (8,1±1,5) годин (95% CІ 7,5-8,7) та не різнилася між групами (р>0,05). Не 

виявлено достовірного зв'язку між вихідним ІМТ та тривалістю пологів (р>0,05).  
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Таблиця 6.13 

Структура ускладнень в пологах у жінок з різною прегравідарною 

масою тіла, абс. (%), (М±SD) 

Показники Прегравідарна маса тіла (n=198) 

Нормальна 

(n=141) 

Недостатня 

(n=17) 

Надлишкова 

(n=19) 

Ожиріння 

(n=21) 

Спонтанний 

початок 

132 

(93,6±2,1) 

17 

(100,0) 

14 

(73,7±10,1) * 

16 

(76,2±9,3) * 

Індукція пологів 9 

(6,4±2,1) 

0 

(0,0) 

5 

(26,3±10,1) * 

5 

(23,8±9,3) * 

ПРПО 16 (10,5±2,5) 2 (11,1±7,4) 2 (8,7±5,9) 3 (12,0±6,5) 

Аномалії скорот-

ливої діяльності 

матки 

- первинна 

слабкість  

- вторинна 

слабкість  

- дискоординова-

на пологова діял 

- стрімкі та 

швидкі пологи 

 

 

 

13 

(9,2±2,4) 

4 

(2,8±1,4) 

3 

(2,1±1,2) 

9 

(6,4±2,1) 

 

 

 

1 

(5,9±5,7) 

0 

(0,0) 

1 

(5,9±5,4) 

6 

(35,3±11,6)** 

 

 

 

5 

(26,3±10,1) 

3 

(15,8±8,4) * 

3 

(15,8±8,4) * 

1 

(5,3±5,1) 

 

 

 

5 

(23,8±9,3) 

3 

(14,3±7,6) 

2 

(9,5±6,4) 

2 

(9,5±6,4) 

Дистрес плода в 

пологах 

14 

(9,9±2,5) 

3 

(17,6±9,2) 

5 

(26,3±10,1) 

4 

(19,0±8,6) 

Дистоція 

плечиків 

4 

(2,9±1,4) 

0 

(0,0) 

1 

(12,5±11,7) 

1 

(11,1±10,5) 

Пологовий травм  

- розриви шийки 

матки 

- розриви піхви 

 

- розриви 

промежини 

 

12 

(8,5±2,3) 

17 

(12,1±2,7) 

18 

(12,8±2,8) 

 

1 

(5,9±5,7) 

1 

(5,9±5,7) 

1 

(5,9±5,7) 

 

3 

(15,8±8,4) 

4 

(21,1±9,4) 

5 

(26,3±10,1) 

 

3 

(14,3±7,6) 

5 

(23,8±9,3) 

7 

(33,3±10,3) 

Кровотечі в ІІІ 

п/п та ранньому 

п/п періоді 

 

17 

(12,2±2,7) 

 

1 

(5,9±5,7) 

 

5 

(26,3±10,1) 

 

7 

(33,3±10,3) * 

Тривалість 

пологів, години 

(95% CІ) 

 

8,5±5,7  

(7,6-9,4) 

 

6,8±1,0  

(6,3-7,3) 

 

8,3±1,2  

(7,8-8,8) 

 

7,6±1,3 

 (7,1-8,1) 

Примітки:  

* - p<0,05;  

** - p<0,001 - порівняно з нормальною прегравідарною масою тіла. 
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В подальшому ми провели аналіз частоти втручань в пологах у пацієнток 

з нормальною та патологічною прегравідарною масою тіла (рис. 6.10).  
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Рис. 6.10. Розподіл частоти втручань в пологах у пацієнток з різною 

вихідною масою тіла, %; * - порівняно з групою з нормальною вагою (р<0,05) 

Встановлено, що у вагітних з надлишковою вагою та ожирінням зростає 

частота до венного введення окситоцину в пологах відповідно в 3,3 рази 

(р<0,001) та в 2,4 рази (р<0,01), а також епізіо- або перінеотомії при 

надлишковій масі тіла в 3,0 рази (р<0,03). 

В нашому дослідженні не виявлено достовірної різниці у частоті 

виникнення ускладнень в післяпологовому періоді в групах жінок з різною 

вихідною масою тіла (рис. 6.11).  
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Рис. 6.11. Розподіл частоти ускладнень в післяпологовому періоді у 

пацієнток з різною прегравідарною масою тіла, % 
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Для розуміння впливу патологічного приросту маси тіла на перебіг 

пологів, післяпологового періоду ми проаналізували структуру та частоту 

ускладнень. У групі вагітних з рекомендованим ГЗМТ перші пологи відбулися 

у 51 ((51,0±5,0) %), повторні – у 49 ((49,0±5,0) %) осіб. Встановлено, що шанси 

патологічної надбавки маси тіла достовірно знижуються при повторних пологах 

2,3 рази (OR=0,42; 95% CІ: 0,20-0,90; р<0,05) та 2,0 рази (0,50; 0,27-0,93) 

відповідно в разі недостатнього та надлишкового ГЗМТ.     

Встановлено відсутність статистично достовірного зв’язку між терміном 

настання пологів та ГЗМТ (р>0,05). Вагінальні пологи відбулися у (78,1±2,8) % 

пацієнток, однак у жінок з надлишковим ГЗМТ шанси кесаревого розтину 

зростали в 2,1 рази (2,18; 1,09-4,35), в тому числі за ургентними показаннями 

(11,20; 2,72-46,12) порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Розподіл частоти вагінальних пологів, планових та ургентних 

кесаревих розтинів у жінок з різним ГЗМТ, %; * - р<0,05, # - р<0,01 – порівняно 

з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ 

          У групі з недостатнім ГЗМТ не виявлено різниці у частоті ускладнень в 

пологах порівняно з групою з рекомендованим (табл. 6.14). Надлишкове ГЗМТ 

збільшувало шанси індукованих пологів в 5,6 рази (OR=5,69; 95% CІ: 1,79-

18,08; р<0,01), аномалії скоротливої діяльності матки – в 2,8 рази первинної 

слабкості (2,87; 1,09-7,58) та в 5,5 рази (5,51; 1,13-26,85) вторинної слабкості 

пологової діяльності, дистресу плода в 4,0 рази (4,03; 1,48-10,95), дистоції 

плечиків в 9,0 рази (9,09; 1,03-80,29), пологового травматизму  – розривів піхви 
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в 2,9 рази (2,94; 1,18-7,37) та промежини в 2,8 рази (2,80; 1,16-6,75), кровотеч в 

послідовому та ранньому післяпологовому періодах в 2,6 рази (2,60; 1,14-5,91).  

                                                                              Таблиця 6.14 

Структура ускладнень в пологах у жінок з різним гестаційним 

збільшенням маси тіла, (М±SD) 

 

Показники 

Рекомендоване 

ГЗМТ (n=86) 

Недостатнє  

ГЗМТ( n=43) 

Надлишкове  

ГЗМТ (n=69) 

Абс. (%) Абс. (%) р Абс. (%) Р 

Спонтанний 

початок 

82 

(95,3±2,3) 

43 

(100,0) 

0,37 54 

(78,3±5,0) 
0,003 

Індуковані 

пологів 

4 

(4,7±2,3) 

0 

(0,0) 

0,37 15 

(21,7±5,0) 
0,003 

ПРПО 10 

(10,0±3,0) 

6 

(13,3±5,1) 

0,76 7 

(9,5±3,4) 

0,89 

Аномалії діяль-

ності матки 

- первинна 

слабкість  

- вторинна 

слабкість  

- дискоордино-

вана пологова 

діяльність 

- стрімкі та 

швидкі пологи 

 

 

7 

(8,1±2,9) 

2 

(2,3±1,6) 

2 

(2,3±1,6) 

 

7 

(8,1±2,9) 

 

 

3 

(7,0±3,9) 

0 

(0,0) 

1 

(2,3±2,3) 

 

9 

(20,9±6,2) 

 

 

0,61 

 

0,80 

 

0,53 

 

 

0,07 

 

 

14 

(20,3±4,8) 

8 

(11,6±3,9) 

3 

(4,3±2,5) 

 

2 

(2,9±2,0) 

 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,81 

 

 

0,29 

Дистрес плода в 

пологах 

6 

(7,0±2,7) 

3 

(7,0±3,9) 

0,71 16 

(23,2±5,1) 
0,008 

Дистоція 

плечиків 

1 

(1,2±1,2) 

0 

(0,0) 

0,72 5 

(10,2±4,3) 
0,04 

Пологовий трав  

- розриви шийки 

матки 

- розриви піхви 

 

- розриви 

промежини 

 

8 

(9,3±3,1) 

8 

(9,3±3,1) 

9 

(10,5±3,3) 

 

2 

(4,7±3,2) 

3 

(7,0±3,9) 

2 

(4,7±3,2) 

 

0,56 

 

0,91 

 

0,43 

 

9 

(13,0±4,1) 

16 

(23,2±5,1) 

17 

(24,6±5,2) 

 

0,62 

 

0,03 

 

0,03 

 

Кровотечі в ІІІ 

п/п та ранньому 

п/п періоді 

11 

(11,0±3,1) 

1 

(2,3±2,3) 

0,14 18 

(24,3±5,0) 
0,03 

Примітка:  

р - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ. 
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Ми не виявили достовірної різниці тривалості пологів між групами жінок: 

з рекомендованою надбавкою маси тіла (8,2±1,9) годин (95% CІ 6,8-9,6),  

недостатньою (6,3±1,2) годин (95% CІ 5,9-6,7) і надлишковою (8,8±1,3) годин 

(95% CІ 7,0-10,6) (р>0,05). Однак прослідковано наявність сильного прямого 

кореляційного зв'язку між рівнем ГЗМТ та тривалістю пологів (r=0,92, р<0,001). 

В групі вагітних з недостатнім ГЗМТ необхідність до венного введення 

окситоцину була достовірно нижчою в 5,7 рази (0,17; 0,05-0,61). У вагітних з 

надлишковим ГЗМТ достовірно зростала частота втручань в пологах (рис. 6.13).  
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Рис. 6.13. Розподіл частоти втручань в пологах у пацієнток з різним 

ГЗМТ, %; * - р<0,05, # - р<0,01 - порівняно з рекомендованим ГЗМТ 

Отже, шанси до венної інфузії окситоціну з метою індукції або 

пологостимуляції достовірно зростали в 3,0 рази (3,00; 1,55-5,82), епізіо- або 

перінеотомії в 2,8 рази (2,87; 1,09-7,58), оперативних вагінальних пологів в    

3,4 рази (3,41; 1,14-10,21). 

Показана підвищена частота ускладнень в післяпологовому періоді у 

жінок з надлишковим ГЗМТ (р>0,05) (рис. 6.14). У групі вагітних з патологічно 

високим ГЗМТ відмічено також вірогідне зростання шансів запальної хвороби 

матки в 4,4 рази (4,48; 1,17-17,16) та тромбофлебіту нижніх кінцівок в 8,7 рази 

(8,74; 1,03-74,20) порівняно з групою з рекомендованим. 
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Рис. 6.14. Розподіл частоти ускладнень в післяпологовому періоді у 

пацієнток з різним ГЗМТ, %; * - порівняно з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 

Таким чином, на основі отриманих нами результатів можна 

стверджувати, що зростання частоти ускладнень під час пологів, виявлені у 

групах вагітних з патологічною прегравідарною вагою, статистично значущі 

тільки у жінок з ГЗМТ відхиленим від рекомендованого. Зокрема саме 

надлишковий гестаційний приріст маси тіла підвищує шанси кесаревого 

розтину (χ
2
=3,86, р<0,05) та (χ

2
=4,50, р<0,05), індукованих пологів (χ

2
=5,74, 

р<0,05) та (χ
2
=4,92, р<0,05) відповідно у вагітних з надмірною вихідною вагою 

та ожирінням, аномалій скоротливої діяльності матки (χ
2
=3,86, р<0,05) і 

введення окситоцину в пологах (χ
2
=4,70, р<0,05) при надмірному ІМТ.  

 

6.6. Аналіз впливу патологічного гестаційного збільшення маси тіла на 

післяпологову редукцію маси тіла  

 

Однією з важливих характеристик перебігу післяпологового періоду є 

редукція маси тіла. На думку багатьох вчених, прогностично важливим для 

послідуючого життя жінки та її наступних вагітностей є повне відновлення ваги 

до кінця 1-го року після пологів [256]. Ми проаналізували особливості 

післяпологової редукції маси тіла у 219 жінок з різним прегравідарним ІМТ.  

Загалом, через 1 рік після пологів повернулися до вихідної ваги             

149 ((68,0±3,2) %) пацієнток, зниження маси тіла нижче, ніж до вагітності 
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відбулося у 8 ((3,7±1,3) %), а збільшення ваги відмічалося у 62 ((28,3±3,0) %) 

жінок. Таким чином, якщо середня вага до вагітності становила (60,5±14,1) кг    

(95% CІ 58,6-62,4), ІМТ (22,2±4,8) кг/м
2
 (95% CІ 21,6-22,8), що відповідало 

рекомендованій вазі, то через 1 рік після пологів середня вага пацієнток 

становила (65,2±14,5) кг (95% CІ 63,7-67,5), ІМТ 25,2±5,0 кг/м
2
 (95% CІ 24,5-

25,9), що вже відносилося до критеріїв надлишкової ваги. 136 ((62,1±3,3) %) 

жінок мали нормальну, 15 ((6,8±1,7) %) – недостатню, 33 ((15,1±2,4) %) –

надлишкову вагу та 35 ((16,0±2,5) %) страждали на ожиріння (рис. 6.15).  

69,9
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80

Недостатня Нормальна Надлишкова Ожиріння

До вагітності 1 рік після пологів

 

Рис. 6.15. Розподіл жінок за масою тіла до вагітності і 1 рік після   

пологів, % 

Отже, слід відмітити, що кількість пацієнток з надмірною вагою та 

ожирінням (ІМТ≥25,0 кг/м
2
) достовірно збільшилася з 48 ((21,9±2,8) %) до 

вагітності до 68 ((31,1±3,1) %) після пологів (р<0,05) (рис. 6.16).  

В літературі серед факторів, які визначають післяпологову редукцію ваги, 

найбільш дискутабельними є прегравідарна маса тіла та ГЗМТ. Ряд авторів 

заперечують вплив ваги до вагітності на ЗРВ [243], інші доводять асоціацію між 

цими показниками [338, 370]. Проте більшість погоджуються, що саме рівень 

ГЗМТ є пріоритетним у ризику ЗРВ після пологів [109, 243, 356].  
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Рис. 6.16. Розподіл жінок за ІМТ до вагітності і 1 рік після пологів, % 

В нашому дослідженні ЗРВ після пологів встановлено у 46 ((30,1±3,7) %) 

пацієнток з вихідною нормальною вагою, у 3 ((16,7±8,8) %) з недостатньою, у 8 

((34,8±9,9) %) – надлишковою та у 5 ((20,0±8,0) %) жінок з ожирінням, що 

супроводжувалося відсутністю достовірної різниці між частотою випадків ЗРВ 

у цих групах (р>0,05). Прослідковано також відсутність достовірного зв'язку 

між прегравідарним ІМТ та рівнем післяпологової ЗРВ (r=0,02, р>0,05) [42, 46].  

Проведення детального аналізу груп жінок з різним вихідним ІМТ із 

врахуванням надбавки маси тіла встановило, що у всіх групах, окрім з 

недостатньою вагою, частота випадків ЗРВ достовірно зростала серед пацієнток 

з надлишковим ГЗМТ, відповідно в 3,4 рази (р<0,001) при нормальній вазі, в 6,9 

рази (р<0,05) – надлишковій вазі та в 4,0 рази (р<0,05) при ожирінні (рис. 6.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.17. Частота жінок з ЗРВ після пологів в залежності від вихідної 

маси тіла та ГЗМТ, %; * - порівняно з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 
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Через 1 рік після пологів у групі пацієнток з нормальним вихідним ІМТ в 

16 ((10,5±2,5) %) випадків діагностовано надлишкову вагу, а в 4 ((2,6±1,3) %) – 

ожиріння, у ((80,0±8,9) %) всіх цих жінок ЗРВ була ≥ 5 кг. Серед 18 жінок з 

недостатнім ІМТ у 3 ((16,7±8,8) %) ми виявили ЗРВ ≤ 4,9 кг, що дозволило їм 

досягти нормальної ваги (ІМТ 18,5-24,9 кг/м
2
) через 1 рік після пологів.  

Жінки з надмірною масою тіла до вагітності в більшості повернулися до 

своєї вихідної ваги, однак у 6 ((26,1±9,2) %) спостерігалося ожиріння через 1 

рік після пологів. В даній групі ЗРВ у (25,0±15,3) % пацієнток була від 5 до    

9,9 кг, а у четвертої частини затримка ваги сягала ≥ 10 кг. Середній ІМТ через 1 

рік після пологів в групі з надмірною вагою становив вже (30,8±1,9) кг/м
2
, що 

відповідало ожирінню (табл. 6.15). При вихідному ожирінні у (8,0±5,4) % жінок 

відмічалося зниження ваги, у п'ятої частини ЗРВ ≤ 4,9 кг, однак всі на час 

завершення спостереження залишалися з різним ступенем ожиріння.  

Середня ЗРВ в нашому дослідженні сягала (4,6±5,4) кг (95% CІ 3,9-5,3) та 

достовірно не різнилася між групами жінок з різною вагою до вагітності 

(р>0,05).   

  Таблиця 6.15 

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з різним 

прегравідарним індексом мати тіла, М±SD (95% CІ) (n=219) 

Показники 

Нормальна 

маса тіла 

(n=153) 

Недостатня 

маса тіла 

(n=18) 

Надлишкова 

маса тіла 

(n=23) 

Ожиріння  

(n=25) 

Вага до 

вагітності, кг 

55,3±4,9 

(54,6-56,0) 

44,5±3,9 

(42,8-46,2) 

75,5±4,5 

(73,7±77,3) 

89,9±10,9 

(85,7±94,1) 

Вихідний ІМТ,  

кг/м
2
 

20,3±1,5 

(20,1-20,5) 

17,4±0,9 

(17,0-17,8) 

26,7±1,7 

(26,0±27,4) 

33,2±2,7 

(32,2±34,2) 

Вага через 1 

рік після 

пологів, кг 

60,1±7,8 

(58,9-61,3) 

 

45,1±4,0 

(43,3-46,9) 

 

83,5±5,7 

(81,2±85,8) 

 

92,4±10,0 

(83,1±101,1) 

 

ІМТ через 1 рік 

після пологів, 

кг/м
2
 

21,9±2,6 

(21,6-22,2) 

 

17,5±0,9 

(17,0-18,0) 

 

30,8±1,9 

(30,1±31,5) 

 

34,1±2,7 

(33,1±35,1) 

 

ЗРВ через 1 рік 

після пологів, 

кг 

4,8±5,6 

(4,0-5,6) 

 

0,6±0,9 

(0,3-0,9) 

 

8,4±5,7 

(6,0±10,7) 

 

2,5±1,8 

(1,8±3,2) 
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Практично всі жінки з рекомендованим ГЗМТ через 1 рік після пологів 

повернулися до своєї ваги незалежно від маси тіла до вагітності. В даній групі 

ЗРВ діагностовано тільки в 13 ((13,0±3,4) %) випадках, у яких вона не 

перевищувала 5 кг ((2,5±1,5 кг (95% CІ 1,7-2,3)) (табл. 6.16). Аналогічна 

тенденція відмічена і у осіб з недостатньою надбавкою маси тіла під час 

вагітності. У 3 ((6,7±3,7) %) (р=0,40) пацієнток встановлена ЗРВ≤4,9 кг 

((1,5±1,5 кг (95% CІ 1,0-2,0)). 

Таблиця 6.16 

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з різним 

гестаційним збільшенням маси тіла, М±SD, (n=219) 

Затримка 

редукції ваги 

Рекомендоване 

(n=100) 

Недостатнє  

(n=45) 

Надлишкове  

(n=74) 

Абс.  % Абс.  % Абс. % 

ЗРВ  

з них: 

   ≤ 4,9 кг 

   5 - 9,9 кг 

   ≥ 10 кг 

13 

 

12 

1 

0 

13,0±3,92 

 

92,3±7,4 

7,7±7,4 

- 

3 

 

3 

0 

0 

6,7±3,7 

 

100,0 

- 

- 

46 

 

26 

12 

8 

62,2±5,6* 

 

56,5±7,3* 

26,1±6,5* 

17,4±5,6* 

Примітка:  

* - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). 

Жінки з надлишковим ГЗМТ мали в 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 у групі пацієнток з надлишковою надбавкою маси 

тіла склала (10,1±3,6) кг (95% CІ 8,8-11,4), що в 4,2 рази достовірно було вище 

ніж при рекомендованому збільшенні маси тіла (p<0,05), а шанси ЗРВ 5 кг і 

більше в 9,2 рази (9,23; 1,11-77,03) достовірно були вищими ніж у осіб з ГЗМТ 

в рекомендованих межах незалежно від вихідної маси тіла. Підтвердженням 

цього є прямий зв'язок між ГЗМТ та ЗРВ після пологів (r=0,65, p<0,001) і 

відсутність достовірного зв'язку між вихідним ІМТ та ЗРВ (r=0,02, р>0,05). 

Отже, надлишкове ГЗМТ збільшує шанси на додаткові 5 кг і більше після 

пологів у кожної четвертої а більше 10 кг – у кожної десятої жінки, незалежно 

від ІМТ (р<0,05). В нашому досліджені зайва надбавка маси тіла при 

надлишковому ГЗМТ становить (3,4±2,6) кг (95% CІ 2,9-3,9). На кожен 1 кг 
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зайвого збільшення маси тіла під час вагітності відмічається 1,3 кг ЗРВ через 1 

рік після пологів. Таким чином доведено, що ГЗМТ є вагомим чинником у 

формуванні маси тіла жінки після пологів незалежно від вихідного ІМТ.  

Встановлено, що для прогнозу післяпологової редукції маси тіла 

важливим є динаміка збільшення маси тіла починаючи вже з початку вагітності. 

Це підтверджує виявлений достовірний прямий зв'язок між надбавкою в вазі в 

кожному триместрі і ЗРВ через 1 рік після пологів (r=0,15, р<0,05; r=0,17, 

р<0,05; r=0,28, р<0,001 відповідно в першому, другому та третьому 

триместрах). Таку закономірність можна пояснити тим, що надлишкове ГЗМТ з 

ранніх термінів гестаційного періоду відбувається в основному за рахунок 

надмірного накопичення ЖМТ, що і обумовлює післяпологову ЗРВ. 

Ілюстрацією сказаного є виявлений достовірний кореляційний зв'язок між 

відсотком ЖМТ при вагітності та вагою через 1 рік після пологів (рис. 6.18). 
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Рис. 6.18. Зв'язок між відсотком ЖМТ в кожному триместрі вагітності і 

після пологів та вагою через 1 рік після пологів, кг 
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Відомо, що постгравідарна редукція маси тіла відбувається за рахунок 

інволюції гестаційних змін органів і систем, а також за рахунок зміни складу 

тіла [228]. В нашому дослідженні ми встановили достовірну позитивну 

кореляцію між ГЗМТ та післяпологовою затримкою ЖМТ незалежно від рівня  

прегравідарного ІМТ (нормальний r=0,31, р<0,001; надлишкова вага r=0,32, 

р<0,001; ожиріння r=0,46, р<0,001).  

В цілому проаналізувавши динаміку ЖМТ протягом вагітності та після 

розродження ми отримали наступні результати (рис. 6.19). Так, в групі  жінок з 

рекомендованим ГЗМТ через 1 рік після пологів ЖМТ та відсоток ЖМТ 

повертаються до прегравідарних показників (в обох випадках р>0,05). 

Аналогічна картина прослідкована в групі з недостатнім ГЗМТ. Недостовірне, 

але цілком логічне відставання збільшення жирової тканини під час вагітності 

не веде до затримки ЖМТ до кінця першого року після пологів (р>0,05).  

Як було показано раніше, надлишкове ГЗМТ призводить до надмірного 

накопичення ЖМТ під час вагітності (р<0,05). До кінця періоду спостереження 

в даній групі жінок відсоток ЖМТ повернувся тільки до рівня другого 

триместру та залишався в 1,5 рази достовірно вищим порівняно з групою 

пацієнток з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05).  
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          Рис. 6.19. Динаміка % ЖМТ під час вагітності та після пологів у жінок з 

різним рівнем ГЗМТ, * - порівняно з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05) 
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Вивчення показників водного балансу тіла через 1 рік після пологів 

показало відсутність вкладу ЗВО у постгравідарну ЗРВ. Встановлено 

достовірний зворотній зв'язок між відсотком ЗВО і ЗРВ до кінця одного року 

після пологів (r= - 0,65, р<0,001). До кінця періоду спостереження у групах 

жінок як з рекомендованим, так і з патологічним ГЗМТ відсоток ЗВО та 

співвідношення ПКР/ЗВО відповідали прегравідарним значенням незалежно від 

ІМТ до вагітності (рис. 6.20). 
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Рис. 6.20. Динаміка % ЗВО під час вагітності та після пологів у жінок з 

різним рівнем ГЗМТ  

Неможливо не врахувати вплив ГВ на постгравідарну редукцію ваги [64]. 

Наше дослідження ілюструє достовірний зворотній зв'язок між тривалістю 

лактації та ЗРВ через 1 рік після пологів (r= - 0,85, p<0,001) (рис. 6.21).  
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Тривалість ГВ у жінок без ЗРВ до кінця першого року становила 

(40,9±3,1) тижнів і була достовірно довша порівняно з пацієнтками, які здобули 

зайву вагу після пологів (23,1±8,4) тижнів (p<0,05). Доведено, що тривалість ГВ 

понад 6 місяців знижує шанси на ЗРВ через 1 рік після пологів (0,13; 0,03-0,50) 

ймовірно через збільшення витрат енергії або гормональних змін. 

Цікавими виявилися результати аналізу асоціації між виключно ГВ і 

редукцією ваги. Так, в групі із 120 ((54,8±3,4) %) жінок, які підтримували 

тільки грудне вигодовування впродовж 3 місяців, втрата ваги до кінця першого 

року була достовірно в 2,3 рази вища, порівняно з 99 ((45,2±3,4) %) пацієнтками 

з не виключно ГВ (відповідно (8,4±1,9) кг проти (3,6±1,5) кг, p<0,05). Виключно 

ГВ впродовж 3 місяців в 6,1 разів (6,10; 3,81-10,12) збільшує шанси повної 

післяпологової редукції ваги порівняно зі змішаним або штучним 

вигодовуванням. Ці результати надають нові докази користі для здоров'я матері 

виключно ГВ протягом цього періоду. 

В літературі є докази, що прогностично неблагоприємним для здоров'я 

жінки, а саме розвитку метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, 

серцево-судинних захворювань, є ЗРВ 5 і більше кілограмів через рік після 

пологів [170]. В нашому дослідженні встановлено фактори, які достовірно 

збільшують шанси на затримку ваги 5 і більше кілограмів через рік після 

пологів незалежно від категорії ІМТ до вагітності. До них відносяться вік до 30 

років (OR=3,30; 95% Cl: 1,21-9,02; р<0,05), надлишкове ГЗМТ (9,22; 1,10-77,01), 

тривалість ГВ не більше 6 місяців (2,91; 1,25-6,79). Ці знання вкрай необхідно 

доводити до вагітних під час антенатальних візитів для попередження ЗРВ 

після пологів та покращення здоров'я жіночого населення.  

 

6.7. Аналіз впливу патологічного гестаційного збільшення маси тіла на 

лактацію  

 

Тривалість лактації в нашій когорті жінок становила (29,7±10,1) тижнів 

(95% CІ 25,7-33,7), виключно ГВ (22,2±6,2) тижні (95% CІ 18,2-26,2). Із 219 
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обстежених нами жінок 36 ((16,4±2,5) %) підтримували лактацію до 1 року та 

більше, 145 ((66,2±3,2) %) до 6 місяців, 34 ((15,5±2,4) %) від 6 до 11 місяців, 

решта 4 ((1,8±0,9) %) не годували. В нашому дослідженні серед групи 

соціально-біологічних факторів та тривалістю лактації не виявлено статистично 

достовірного зв’язку з сімейним та соціальним статусом, паритетом пологів, 

умовами проживання (р>0,05), проте діагностовано достовірну асоціацію з 

віком (r= - 0,13, р<0,05) [55]. Ми прослідкували залежність тривалості ГВ від 

категорії вихідного ІМТ (табл. 6.17).  

Таблиця 6.17 

Середня тривалість грудного вигодовування в залежності від 

материнського прегравідарного індекса маси тіла і гестаційного 

збільшення маси тіла, тижні, (n=219) 

 М±SD 95% CІ 

Прегравідарний ІМТ 

- нормальна вага 

- недостатня вага 

- надлишкова вага 

- ожиріння 

 

36,9±5,8 

41,0±3,5 

23,9±3,0 * 

23,1±3,4 * 

 

34,6-39,2 

38,9-43,1 

21,9-25,9 

21,3-24,9 

ГЗМТ 

- рекомендоване 

- недостатнє  

- надлишкове  

 

36,5±8,0 

40,0±8,6 

14,3±7,3 # 

 

34,3-38,7 

36,9-43,1 

12,2-16,4 

Примітки: 

* - порівняно з групою жінок з нормальним прегравідарним ІМТ (р<0,05); 

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). 

Не виявлено достовірної різниці між тривалістю лактації у жінок з 

нормальним та недостатнім прегравідарним ІМТ (р>0,05). Однак, у пацієнток з 

надлишковою вагою та ожирінням термін лактації був достовірно менший 

відповідно в 1,5 та 1,6 разів (в обох випадках p<0,05) порівняно з особами з 

нормальною масою тіла. Звертає на себе увагу, що тільки надлишкове ГЗМТ 

достовірно асоціюється з терміном лактації у вигляді скорочення в 2,5 рази 

(p<0,05) порівняно з рекомендованим набором маси тіла.    
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Прослідковано наявність від'ємного зв’язку між наростанням відсотку 

ЖМТ під час вагітності та тривалістю ГВ (r= - 0,21, р<0,01; r= - 0,32, p<0,001; r= 

- 0,47, p<0,001 відповідно в кожному триместрі). Чим більше жиру 

накопичується під час вагітності, тим коротший очікується термін лактації. 

В групі пацієнток з тривалістю ГВ терміном до 6 місяців, починаючи з 

другого триместру вагітності відсоток ЖМТ достовірно був вищим в 1,3 рази, в 

третьому триместрі в 1,4 рази, а після пологів в 1,4 рази (у всіх випадках 

р<0,05) порівняно з групою жінок з лактацією 1 рік і більше (рис. 6.22).  
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Рис. 6.22. Динаміка відсотку ЖМТ у жінок з терміном лактації до 6 

місяців та 1 рік і більше; * - р<0,05 

Отже, інтенсивність накопичення жирової маси тіла під час вагітності 

може слугувати прогнозом строку лактації. З іншої сторони, короткотривала 

лактація за нашими результатами сприяє ЗРВ після пологів, надлишковому 

накопиченню жиру, що є підвищеним ризиком метаболічних, гормональних та 

серцево-судинних захворювань в майбутньому.  

В нашому дослідженні доведено, що підтримання виключно ГВ має 

найбільш позитивний вплив на материнський організм та розвиток дитини. 

Отримані результати демонструють, у жінок з нормальною вагою до вагітності 

шанси підтримання виключно ГВ впродовж 3 місяців в 7,5 рази (OR=7,56; 95% 

CІ: 4,27-13,40; р<0,001) достовірно є вищими порівняно з жінками з ІМТ поза 

рекомендовані межі (табл. 6.18).  
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Таблиця 6.18 

Частота виключно грудного вигодовування, змішаного та відмова від 

грудного вигодовування до 3 місяців після пологів в залежності від 

материнського прегравідарного індекса маси тіла і гестаційного 

збільшення маси тіла, М±SD, (n=219) 

Показники n Грудне вигодовування до 3 місяців 

 

Всього, n (%) 

 

219 

Виключно   Змішане   Припинення  

120 (54,8±3,4) 51 (23,3±2,9) 48 (21,9±2,8) 

Прегравідарний ІМТ 

- нормальна вага 

- недостатня вага 

- надлишкова вага 

- ожиріння 

 

153 

18 

23  

25  

 

88 (57,5±4,0) 

10 (55,6±11,7) 

10 (43,5±10,3) 

12 (48,0±10,0) 

 

30 (19,6±3,2)* 

5 (27,8±10,6) 

8 (34,8±9,9) 

8 (32,0±9,3) 

 

35 (22,9±3,4)* 

3 (16,7±8,8)* 

5 (21,7±8,6) 

5 (20,0±8,0) 

ГЗМТ, n (%) 

- рекомендоване 

- недостатнє  

- надлишкове  

 

100  

45  

74 

 

59 (59,0±4,9) 

30 (66,7±7,0) 

31 (41,9±5,7) # 

 

24 (24,0±4,3)* 

7 (15,6±5,4)* 

20 (27,0±5,2) 

 

17 (17,0±3,8)* 

8 (17,8±5,7) * 

23 (31,1±5,4)# 

Примітки: 

* - порівняно з групою жінок з виключно ГВ (р<0,05);  

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). 

В групі з нормальним ІМТ виявлена достовірно нижча частота змішаного 

ГВ майже в 3 рази (p<0,05) і, що є важливо, припинення лактації до 3 місяців в 

2,5 рази (p<0,05) порівняно з виключно ГВ. Не встановлено суттєвої різниці 

між типом вигодовування у жінок в інших категоріях ваги до вагітності 

(р>0,05). Проте відзначено, що в групі з недостатньою вихідною масою тіла 

випадків припинення лактації у обраний термін було в 3,3 рази менше (p<0,05).  

Поглиблене вивчення розподілу типу вигодовування серед жінок з різним 

рівнем ГЗМТ показав (табл. 6.21), що рекомендована надбавка маси тіла під час 

вагітності достовірно збільшує шанси на забезпечення виключно ГВ в 2,0 рази 

(OR=2,07; 95% CІ: 1,18-3,64; р<0,05) та значно знижує необхідність змішаного 

годування (0,22;: 0,12-0,40) та самовільне припинення лактації (0,14; 0,07-0,27). 

Недостатнє ГЗМТ аналогічно підвищує шанси на можливість виключно 

ГВ протягом 3 місяців в 4,0 рази (4,00; 1,66-9,61) та знижує необхідність 
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змішаного ГВ (0,09; 0,03-0,25) і відмови від лактації (0,11; 0,04-0,29). В групі 

жінок з надлишковою надбавкою маси тіла під час вагітності відмічено 

достовірне зменшення шансів на підтримку виключно ГВ в 2,0 разів (0,50; 0,27-

0,92;) та зростання шансів на повне завершення лактації в 2,2 рази (2,20; 1,07-

4,51) порівняно з пацієнтками з рекомендованим ГЗМТ.  

Вважається, що перший післяпологовий тиждень є визначним для 

прогнозу тривалості ГВ [308, 370]. З цих позицій ми прослідкували позитивну 

асоціацію між часом появи повноцінної лактації та ГЗМТ (r=0,22, р<0,05) при 

відсутності достовірного зв’язку з прегравідарним ІМТ (р>0,05). Відстрочений 

початок лактації відмічений у 45 з 219 жінок ((20,5±2,7) %). Доведено, що 

надлишкова надбавка маси тіла збільшує шанси на відстрочений початок 

лактації в 2,1 рази (OR=2,12; 95% CІ: 1,11-4,15; р<0,05) порівняно з 

рекомендованою, в той час як недостатній рівень ГЗМТ статистично достовірно 

не впливає на цей показник (р=0,84). Отже, доведений нами негативний вплив 

збільшення маси тіла під час вагітності понад рекомендовані межі на початок 

повноцінної лактації може бути одним з факторів, які пояснюють зменшення 

тривалості як ГВ, так і виключно ГВ у групі жінок з надлишковим ГЗМТ. 

 

6.8. Характеристика антропометричних показників і стану 

новонароджених, та їх взаємозв'язок з метаболічними розладами у жінок 

під час вагітності при патологічному гестаційному збільшенні маси тіла   

 

Середня вага новонароджених становила (3399,8±512,9) г (95% CІ 3324,8-

3474,8) та достовірно не різнилася в групах (р>0,05) (табл. 6.19). Прослідковано 

відсутність асоціації між прегравідарною масою тіла та вагою і зростом 

немовлят (р=0,71 і р=0,82 відповідно).  

Встановлено відсутність статистичної різниці у виникненні крупних 

плодів в групах пацієнток з різним ІМТ (р>0,05). Однак, недостатня початкова 

вага достовірно збільшує шанси народження дітей із ЗРП в 5,8 рази (OR=5,88; 

95% CІ: 1,87-18,44; р<0,01) порівняно з нормальною масою тіла. 
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Таблиця 6.19 

Вага, зріст новонароджених та частота макросомії та затримки росту плода  

у жінок з різною прегравідарною масою тіла, М±SD 

 

Показник 

Прегравідарна маса тіла (n=219) 

Нормальна 

(n=153) 

Недостатня 

(n=18) 

Надлишкова 

(n=23) 

Ожиріння 

(n=25) 

Вага новона-

роджених, г 

(95% CІ) 

3361,7±351,5 

(3274,7-

3448,7) 

2841,7±313,5 

(2697,7-

2985,7) 

3370,6±510,0 

(3121,6-

3619,6) 

3265,2±494,3 

(3072,2-

3458,2) 

Зріст, см 

(95% CІ) 

52,9±0,2 

(52,6-53,2) 

52,0±0,7 

(51,6-52,4) 

53,1±0,3 

(52,8-53,4) 

52,5±0,5 

(52,0-53,0) 

Макросомія, 

n (%) 

26 (17,0±3,0) 1 (5,6±5,4) 6 (26,1±9,2) 3 (12,0±6,5) 

ЗРП, n (%) 12 (7,8±2,2) 6 (33,3±11,1) * 1 (4,3±4,3) 0 (0,0) 

Примітка:  

* - p<0,01 - порівняно з нормальною прегравідарною масою тіла. 

Середня вага новонароджених в групі пацієнток з недостатнім ГЗМТ була 

достовірно нижча порівняно з жінками з рекомендованою надбавкою маси тіла 

(р<0,05) (табл. 6.23). Низька надбавка маси тіла вірогідно збільшує шанси ЗРП 

в 6,8 рази (6,86; 2,02-23,28). При надлишковому ГЗМТ середня вага немовлят 

була достовірно вища порівняно з рекомендованою надбавкою (р<0,05). В цій 

групі достовірно зростають шанси макросомії в 7,0 рази (7,00; 2,96-16,57). 

  Таблиця 6.23 

Вага новонароджених та частота макросомії і затримки росту плода  у 

жінок з різним гестаційним збільшенням маси тіла (абс, %), (М±SD) 

 

Показник 

Рекомендоване 

ГЗМТ (n=100) 

Недостатнє  

ГЗМТ( n=45) 

Надлишкове  

ГЗМТ (n=74) 

Абс. (%) Абс. (%) р Абс. (%) р 

Вага новона-

роджених, г 

(95% CІ) 

3227,6±208,8 

(3172,9-3282,3) 

2663,9±184,8 

(2479,1-

2848,7) 

0,04 3858,2±235,3 

(3805,2-

3911,2) 

0,04 

Зріст, см 

(95% CІ) 

52,4±0,5 

(52,0-53,8) 

49,8±0,5 

(49,3-50,1) 

0,09 53,5±0,3 

(53,1-53,9) 

0,12 

Макросомія 8 (8,0±2,7) 0 (0) 0,12 28 (37,8±5,6) <0,0001 

ЗРП 4 (4,0±2,0) 10 (22,2±6,2) 0,001 5 (6,8±2,9) 0,64 

Примітка:  

р - порівняно з рекомендованим ГЗМТ. 
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Встановлено сильний прямий зв'язок між ГЗМТ в другому (r=0,76, 

р<0,001) і в третьому (r=0,81, р<0,001) триместрах вагітності та вагою 

новонароджених (рис. 6.23).   
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Рис. 6.23. Зв'язок між ГЗМТ в другому (а) і третьому (б) триместрах та 

вагою новонароджених 

За результатами аналізу показано, що рекомендоване ГЗМТ в другому 

триместрі не збільшує шанси народження крупних плодів та із ЗРП (табл. 6.20). 

Однак, недостатнє ГЗМТ вже на цьому терміні підвищує шанси народження 

маловагових немовлят (р<0,05), а при надлишковому ГЗМТ зростають шанси 

макросомії (р<0,05). В нашому дослідженні порогові величини ГЗМТ у жінок з 

нормальним ІМТ до вагітності, при яких зростають шанси ЗРП та макросомії 

становили відповідно 11,5 кг (2,10; 1,01-4,43) та 16,2 кг (2,31; 1,13-4,64), що 

відповідає рекомендованому референтному діапазону [40, 105, 208].  

Таблиця 6.20 

Багатовимірний логістичний регресивний аналіз асоціації між гестаційним 

збільшенням маси тіла і макросомією та затримкою розвитку плода 

 OR 95% CІ р 

Рекомендоване ГЗМТ в другому триместрі 

Макросомія  0,71 0,62-0,96 0,01 

ЗРП 0,81 0,66-0,99 0,02 

Недостатнє ГЗМТ в другому триместрі 

ЗРП 2,12 1,83-2,44 0,03 

Надлишкове ГЗМТ в другому триместрі 

Макросомія 1,14 1,02-1,27 0,01 

ЗРП 0,85 0,72-0,97 0,04 

а б 
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Таким чином, відсутність достовірної асоціації між вихідним ІМТ та 

вагою новонароджених підтверджує відсутність впливу маси тіла до вагітності 

на вагу немовлят при народженні. В той же час, показаний сильний прямий 

зв'язок між надбавкою маси тіла в другому та третьому триместрах і масою 

немовлят та зростанням ризику макросомії та ЗРП визначає провідну роль 

ГЗМТ у всіх групах.  

Логічно припустити, що реалізація впливу ГЗМТ на масу новона-

родженого відбувається за рахунок метаболічних процесів в організмі матері. 

Ми проаналізували вплив біохімічних показників вагітних з нормальним ІМТ 

на антропометричні показники їх немовлят, серед яких 26 ((26,8±4,5) %) з 

макросомією, 12 ((12,4±3,3) %) з ЗРП та 59 ((60,8±5,0) %) з нормальною масою. 

Встановлено, що народженню крупних дітей передували вищі рівні глюкози та 

інсуліну в другому триместрі (р<0,001 та р<0,02 відповідно), що 

супроводжувалося розвитком гестаційної інсулінорезистентості (р<0,001) 

порівняно з жінками, які народили нормовагових немовлят (рис. 6.24-6.26).  
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Рис. 6.24. Динаміка рівня глікемії під час вагітності у матерів при різній 

масі новонароджених, ммоль/л; * - порівняно з групою вагітних з народженням 

нормовагових дітей (р<0,05)   

У матерів з народженням маловагових дітей рівні глюкози були нижчі в 

другому та третьому триместрах порівняно з жінками з нормоваговими дітьми 

(р<0,01 та р<0,02 відповідно) при нормальній концентрації інсуліну (р>0,05). 

Виношування плодів із ЗРП характеризувалося підвищенням чутливості до 

інсуліну починаючи з середини вагітності (рис. 6.26).  

* 

* * 
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Рис. 6.25. Динаміка рівня інсуліну під час вагітності у матерів при різній 

масі новонароджених, мкМО/мл; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

І триместр ІІ триместр ІІІ триместр

Нормальна вага

Макросомія

ЗРП

 
Рис. 6.26. Динаміка рівня HOMА-IR під час вагітності у матерів при 

різній масі новонароджених; * - порівняно з групою вагітних з народженням 

нормовагових дітей (р<0,05)     

Встановлено, що шанси народження крупного плода збільшуються при 

зростанні в другому триместрі глікемії матері понад 4,4 ммоль/л (6,72; 2,01-

22,15) та НОМА-IR понад 2,0 (5,71; 1,62-19,46). Шанси народження 

маловагової дитини вищі при концентрації глюкози в сироватці крові в 

середині вагітності менше за 3,6 ммоль/л (7,73; 1,84-33,57). Суттєвий вплив на 

розвиток крупного плода мало зростання концентрації ТГ в 1,5 разів та ЛПНЩ 

в 1,3 рази (р<0,02 та р<0,001 відповідно) та зниження рівня ЛПВЩ в 1,2 рази 

(р<0,05) в другому триместрі порівняно з жінками з нормоваговими дітьми 

(рис. 6.27-6.30). ЗРП сприяли гіпотригліцеридемія та гіпохолестеринемія матері 

в середині вагітності (в обох випадках р<0,05) (рис. 6.27, 6.30). 
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Рис. 6.27. Динаміка концентрації ТГ під час вагітності у матерів при 

різній масі новонароджених, ммоль/л; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)   
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Рис. 6.28. Динаміка концентрації ЛПНЩ під час вагітності у матерів при 

різній масі новонароджених, ммоль/л; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)     
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Рис. 6.29. Динаміка концентрації ЛПВЩ під час вагітності у матерів при 

різній масі новонароджених, ммоль/л; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)     
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Рис. 6.30. Динаміка концентрації ЗХ під час вагітності у матерів при 

різній масі новонароджених, ммоль/л; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)     

Встановлено позитивну асоціацію між рівнями лептину та резистину в 

другому та третьому триместрах та вагою новонароджених (рис. 6.31, 6.32). 
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Рис. 6.31. Зв'язок між рівнями лептину в другому (а) та третьому (б) 

триместрах вагітності та масою тіла новонароджених 
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Рис. 6.32. Зв'язок між рівнями резистину в другому (а) та третьому (б) 

триместрах вагітності та масою тіла новонароджених 

а б 

а б 
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Ми прослідкували особливості динаміки рівнів адипокінів в сироватці 

крові жінок з різною вагою новонароджених впродовж вагітності. Концентрації 

як лептину, так і резистину достовірно зростали у пацієнток всіх груп (р<0,05) 

(рис. 6.33, 6.34). Однак, в групі з подальшим розвитком макросомії вже в 

другому, а далі і в третьому триместрах рівні лептину були достовірно вищими 

порівняно з жінками з нормоваговими дітьми в (в обох випадках р<0,001). 
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Рис. 6.33. Динаміка концентрації лептину в сироватці крові вагітних 

жінок при різній масі новонароджених, нг/мл; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей (р<0,05)   
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Рис. 6.34. Динаміка концентрації резистину в сироватці крові вагітних 

жінок при різній масі новонароджених, нг/мл; * - порівняно з групою вагітних з 

народженням нормовагових дітей 
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Концентрація резистину також була достовірно вище в середині 

вагітності в групі жінок з крупними плодами порівняно з групою вагітних з 

нормоваговими дітьми (р<0,001). Встановлено, що при зростанні в другому 

триместрі концентрації лептину матері понад 20,6 нг/мл, а резистину понад 10,2 

нг/мл вірогідно збільшуються шанси народження крупного плода ((OR=3,51; 

95% CІ: 1,32-10,14; р<0,05) та (3,40; 1,23-10,02) відповідно).    

В групі жінок із ЗРП в середині вагітності концентрація лептину була 

нижчою (р<0,05) порівняно з групою осіб без даного ускладнення. Шанси ЗРП 

були вищі при концентрації лептину в сироватці крові в середині вагітності 

менше за 18,2 нг/мл (3,73;1,40-10,21). Прослідковано відсутність статистичної 

різниці рівня резистину впродовж гестаційного періоду в цій групі пацієнток 

порівняно з показниками при вагітності без ЗРП (р>0,05).  

Рядом авторів встановлена позитивна асоціація між резистином і 

лептином в крові матері, а також між обома гормонами в крові новонароджених 

і антропометричними показниками [286]. На основі цього та наших попередніх 

результатів про пряму асоціацію між рівнем адипокінів та ГЗМТ (р<0,01) 

можна стверджувати, що обрані гормони жирової тканини можуть брати участь 

не лише в обміні енергії матері під час вагітності, а також в енергетичному 

обміні плода. Надлишкова гіперлептинемія та гіперрезистинемія опосередкова-

но через стан гіперглікемії є чинниками розвитку макросомії новонароджених. 

Враховуючи доведений нами негативний вплив патологічного ГЗМТ на 

перебіг вагітності і пологів, ми проаналізували особливості перебігу раннього 

неонатального періоду в залежності від рівня надбавки маси тіла (табл. 6.21).  

Так, не встановлено достовірного збільшення частоти ускладнень у 

новонароджених у встановлений період в групі жінок з недостатнім ГЗМТ  

порівняно з групою осіб з рекомендованим приростом маси тіла (р>0,05). Проте 

у пацієнток з надлишковим ГЗМТ відмічено збільшення частоти асфіксії 

новонароджених в 3,0 рази (р<0,001), гіпоглікемії в 2,7 рази (р<0,05), пологової 

травми в 4,0 рази (р<0,05) порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ. 
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Таблиця 6.21 

Частота ускладнень в ранньому неонатальному періоді у жінок з різним 

гестаційним збільшенням маси тіла, (М±SD) 

 

Показник 

Рекомендоване 

ГЗМТ (n=100) 

Недостатнє  

ГЗМТ( n=45) 

Надлишкове  

ГЗМТ (n=74) 

Абс.  % Абс. % Абс. % 

Асфіксія 

новонародженого 

8 

 

8,0±2,7 4 

  

8,9±4,2 23 

 

31,1±5,4 # 

Гіпоглікемія 7 

 

7,0±2,6  5 

  

11,1±4,7 14 

 

18,9±4,6 * 

Гіпербілірубінемія 2 

 

2,0±1,4 2 

  

 4,4±3,1 5 

 

6,8±2,9 

Пологова травма 3 

 

3,0±1,7 2 

  

4,4±3,1 9 

 

12,2±3,8 * 

Примітка: 

* - р<0,05,  

# - р<0,001 -  порівняно з рекомендованим ГЗМТ.  

Багатовимірний аналіз показав, що надлишковий гестаційний приріст 

маси тіла достовірно підвищує шанси асфіксії новонароджених, гіпоглікемії, 

пологової травми, що логічно збільшує шанси необхідності перебування 

немовлят у відділенні інтенсивної терапії (ІТ) (табл. 6.22). 

Таблиця 6.22 

Взаємозв'язок між гестаційним збільшенням маси тіла матері і 

ускладненнями в ранньому неонатальному періоді (багатовимірний 

логістичний регресивний аналіз) 

Показник Недостатнє ГЗМТ Надлишкове ГЗМТ  

OR (95% CІ) р OR (95% CІ) р 

Асфіксія 

новонародженого 

1,1 (0,3-3,9) 0,44 5,1 (2,1-12,4) 0,0002 

Гіпоглікемія 1,6 (0,5-5,5) 0,61 3,1 (1,1-8,1) 0,03 

Пологова травма 1,5 (0,2-9,3) 0,95 4,4 (1,2-17,1) 0,03 

Перебування у 

відділенні ІТ 

2,0 (0,6-6,4) 0,35 3,6 (1,4-9,4) 0,009 

В дослідженні ми виявили достовірну позитивну кореляцію між 

неонатальною гіпоглікемією і концентрацією інсуліну в материнській сироватці 
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крові (r=0,62, p<0,0001), HOMА-IR (r=0,60, p<0,001) та ГЗМТ (r=0,70, p<0,001), 

що доводить прямий зв'язок між гіпоглікемією новонароджених з гравідарним 

гіперінсулінізмом матері при надлишковому ГЗМТ. 

В структурі пологових травм були кефалогематома (6), перелом ключиці 

(6), внутрічерепний крововилив (2), проте статистично не було можливості 

провести порівняння між групами з різним ГЗМТ із за малої кількості випадків. 

 

Висновки до розділу 

Доведено, що маса тіла до вагітності важлива, проте не пріоритетна у 

ризику розвитку гестаційних ускладнень, якщо ГЗМТ відповідає 

рекомендованим значенням. Проте показано, що надлишковий приріст маси 

тіла асоціюється зі зростанням шансів ПД (OR=6,14; 95% CІ: 2,97-12,69), ГГ 

(4,46; 1,76-10,33), прееклампсії (8,53; 3,84-18,90), ГД (8,74; 1,03-74,20) 

незалежно від прегравідарної маси тіла. Недостатнє ГЗМТ підвищує шанси ЗРП 

(7,76; 2,32-26,02). Шанси маніфестації ГД були достовірно вищі у жінок з 

надлишковою вагою та ожирінням до вагітності (4,18; 1,33-13,3) порівняно з 

групою вагітних з рекомендованим ІМТ. Однак в нашому дослідженні 

статистично доведено, що у жінок з нормальною вихідною вагою надлишкове 

ГЗМТ також достовірно збільшує шанси розвитку ГД (9,50; 1,07-84,12). 

Збільшення в вазі понад 500 г за тиждень в другому триместрі та понад 

350 г за тиждень в третьому триместрі демонструє високі шанси виникнення 

прееклампсії ((6,07; 1,51-24,72) та (8,01; 1,45-42,01) відповідно). Виявлено 

негативну асоціацію між ГЗМТ та терміном вагітності, на якому проявлялася 

прееклампсія (r= - 0,59, р<0,01). Показано, що маніфестація даної патології при 

надлишковому ГЗМТ майже в 2 рази частіше відбувалася до 34 тижнів 

порівняно з групою з рекомендованою надбавкою маси тіла (p<0,001). 

Недостатнє ГЗМТ є протективним фактором виникнення прееклампсії. 

Продемонстровано, що прееклампсія пов’язана з надлишковим ГЗМТ в 

основному за рахунок надмірного накопичення жирового компоненту, високого 

зростання ЗВО за рахунок ПКР, її інтерстеціального компоненту, починаючи з 
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ранніх термінів на відміну від неускладненої вагітності, що може слугувати 

доклінічними маркерами захворювання. Встановлено, що метаболічні розлади 

при прееклампсії характеризувалися станом інсулінорезистентності на фоні 

гіперінсулінемії, зростанням концентрації ТГ, ЗХ, ЛПНЩ та зниженням ЛПВЩ 

вже в другому триместрі порівняно з групою з неускладненою вагітністю, з 

поглибленням дисфункції при надлишковому ГЗМТ.  

Прослідковано, що ГГ пов’язана з надлишковим приростом маси тіла за 

рахунок патологічного зростання відсотку ЖМТ в другій половині вагітності на 

фоні зниження вмісту рідини у всіх водних просторах. У цій групі жінок, 

виявлено зростання рівнів ТГ, ЗХ, ЛПНЩ та зниження рівня ЛПВЩ з першого 

до другого триместрів і до кінця вагітності. Відмічено, що гіперлептинемія та 

гіперрезистинемія характерні для вагітних з ГГ та прееклампсією саме у жінок з 

надлишковим ГЗМТ, що в асоціації з поглибленням інсулінорезистентності в 

другому та третьому триместрах може розглядатися патогенетичною ланкою 

формування гіпертензивних розладів.  

Показано, що у пацієнток з розвитком ЗРП незначно зменшений відсоток 

ЖМТ в першій половині вагітності, практично не змінювався до пологів, що 

свідчить про відсутність змін в жирових депо протягом останнього триместру, а 

також низький рівень об’єму плазми, складової ЗВО. У цієї групи пацієнток 

концентрації глюкози, інсуліну та HOMА-IR були нижче в третьому триместрі 

порівняно з пацієнтками з фізіологічною вагітністю. Відмічено зниження рівнів 

ТГ, ЗХ, ЛПНЩ до кінця вагітності на фоні відсутності статистично достовірної 

різниці з показниками при неускладненому перебігу гестаційного періоду. 

Підтверджено, що, незважаючи на наростання у жінок з розвитком ЗРП 

рівня лептину в другому та третьому триместрах порівняно з ранніми 

термінами, в середині вагітності концентрація лептину була нижчою порівняно 

з особами з фізіологічним перебігом гестації. Не виявлено асоціації між 

концентрацією резистину в сироватці крові пацієнток зі ЗРП та ГЗМТ. 

Доведено, що у вагітних з надлишковим ГЗМТ достовірно зростала 

частота патологічних пологів зі сторони матері па плоду, втручань в пологах і 
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післяпологових ускладнень. У групі вагітних з недостатнім ГЗМТ не виявлено 

достовірної різниці у частоті ускладнень в пологах та післяпологовому періоді 

порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (р>0,05). У дослідженні 

статистично доведено, що зростання частоти ускладнень під час пологів, 

виявлені у групах вагітних з патологічною вихідною вагою, статистично 

значущі тільки у жінок з ГЗМТ відхиленим від рекомендованого.  

Показано, що жінки з надлишковим ГЗМТ мали в 10,9 рази (10,99; 5,20-

23,24) більші шанси ЗРВ через 1 рік після пологів, порівняно з рекомендованим, 

незалежно від ІМТ. Підтверджено прямий кореляційний зв'язок між ГЗМТ та 

ЗРВ після пологів (r=0,65, p<0,001) і відсутність статистично достовірного 

зв'язку між ІМТ та ЗРВ (r=0,02, р>0,05). 

Представлено, що рекомендоване та недостатнє ГЗМТ збільшує шанси на 

виключно грудне вигодовування протягом 3 місяців та значно знижує 

необхідність змішаного годування і відмови від лактації. У групі жінок з 

надлишковим ГЗМТ відмічено зменшення шансів на підтримку виключно 

грудного вигодовування (0,50; 0,27-0,92) та зростання шансів на повне 

завершення лактації (2,20; 1,07-4,51) порівняно з рекомендованим ГЗМТ.  

Прослідковано відсутність достовірної асоціації між прегравідарною 

масою тіла та вагою і зростом немовлят (р=0,71 і р=0,82 відповідно). Низьке 

ГЗМТ вірогідно збільшує шанси ЗРП (6,86; 2,02-23,28), а надлишкове збільшує 

шанси макросомії (7,00; 2,96-16,57), що стає прогнозованим вже в другому 

триместрі вагітності. В дослідженні виведені порогові величини ГЗМТ у жінок 

з нормальним ІМТ до вагітності, при яких зростає ризик ЗРП та макросомії - 

відповідно 11,5 кг та 16,2 кг.  

Встановлено, що народженню крупних дітей передували вищі 

материнські рівні глюкози та інсуліну в другому триместрі вагітності із 

розвитком гестаційної інсулінорезистентості, а у матерів з маловаговими дітьми 

рівні глюкози були нижчі в другому та третьому триместрах порівняно з 

жінками з нормоваговими дітьми при нормальній концентрації інсуліну із 

підвищенням чутливості до інсуліну, починаючи з середини вагітності. 
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Показано, що на розвиток крупного плода впливає зростання концентрації ТГ 

та ЛПНЩ та зниження рівня ЛПВЩ в другому триместрі, а ЗРП сприяє 

гіпотригліцеридемія та гіпохолестеринемія матері в середині вагітності 

порівняно з жінками з нормоваговими дітьми. 

 Встановлено, що при зростанні в другому триместрі концентрації 

лептину матері понад 20,6 нг/мл, а резистину понад 10,2 нг/мл збільшуються 

шанси народження крупного плода. Шанси ЗРП були вищі при концентрації 

лептину в сироватці крові в середині вагітності менше за 18,2 нг/мл. 

Прослідковано відсутність статистичної різниці рівня резистину впродовж 

гестації в цій групі пацієнток порівняно з показниками при вагітності без ЗРП.  

Не встановлено достовірного збільшення частоти ускладнень у 

новонароджених у групі жінок з недостатнім ГЗМТ порівняно з групою з 

рекомендованим. Проте у пацієнток з надлишковим ГЗМТ відмічено 

збільшення частоти асфіксії новонароджених в 3,0 рази, гіпоглікемії в 2,7 рази, 

пологової травми в 4,0 рази порівняно з групою з рекомендованою надбавкою 

маси тіла. 

Підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що 

патологічне збільшення маси тіла під час вагітності має пріоритетний 

негативний вплив на акушерські та перинатальні наслідки. Продемонстровано, 

що у жінок з різною прегравідарною вагою при ГЗМТ в рекомендованих межах 

достовірно не зростають шанси виникнення гестаційних та післяпологових 

ускладнень, пов’язаних з метаболічними та обмінними процесами.    
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РОЗДІЛ 7 

 

ОБГРУНТУВАННЯ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ 

МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПАТОЛОГІЧНОГО ГЕСТАЦІЙНОГО 

ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА, АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ 

 

 

З метою оцінки ефективності запропонованої нами профілактичної 

програми, направленої на досягнення оптимального ГЗМТ та профілактику 

акушерських і перинатальних ускладнень, пов’язаних з патологічною надбавкою 

маси тіла під час вагітності, всі жінки були розподілені на групи: першу групу 

(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 та 

другу групу (основну) містили 102 вагітні з нормальною (74), недостатньою (8), 

надлишковою (10) масою тіла та ожирінням (10) до вагітності, яким поряд із 

традиційним веденням рекомендували дотримуватися етапів програми. 

Наприкінці вагітності ми проаналізували вплив впровадженої програми 

на рівень ГЗМТ та редукцію затримки ваги через 12 місяців після пологів, 

композитний склад тіла пацієнток в кінці вагітності, рівень показників 

вуглеводно-ліпідного обмінів та адипокінів, середню вагу новонароджених, 

частоту макросомії і ЗРП, частоту ускладнень під час вагітності в пологах.    

Результати вивчення харчової поведінки у вагітних представлених груп 

продемонстровано на рисунку 7.1. Так, в основній групі переважна більшість 

жінок дотримувалася високого рівня харчової поведінки ((78,4±4,1) %), що в 5,3 

рази та в 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 статистично достовірної різниці між високим, середнім та 

низьким рівнями харчової поведінки (р>0,05).  
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Рис. 7.1. Розподіл жінок за ступенем харчової поведінки в основній та 

контрольній групах, %; * - у порівнянні з високим ступенем харчової поведінки 

(р<0,001), # - у порівнянні з контрольною групою (р<0,001) 

Ретельне роз'яснення особливостей харчування та контроль за 

виконанням дозволили статистично достовірно збільшити ступінь харчової 

поведінки в основній групі: (8,6±0,8) балів (95% CІ 8,2-8,9), що відповідало 

високому рівню проти (6,3±2,0) балів (95% CІ 5,6-6,3) в контрольній групі, що 

відносилося до середнього ступеня (р<0,05). Шляхом опитування встановлено, 

що основними причинами, які не дозволили всім вагітним основної групи 

досягнути високого ступеня харчової поведінки були відхилення від виконання 

рекомендацій через стресові ситуації, святкувань подій, стаціонарного 

лікування та частіше внаслідок «тяжкості» зміни харчування із за звички. 

Отже, прослідковано розподіл ступенів харчової поведінки у вагітних з 

різним ГЗМТ на фоні запропонованої профілактичної програми (рис. 7.2). У 

жінок з рекомендованим збільшенням маси тіла в обох групах виявлено 

переважання високого ступеня харчової поведінки (р<0,05). Серед вагітних 

основної групи патологічне ГЗМТ супроводжувалося вірогідно меншим 

відсотком низького та середнього ступенів харчової поведінки та більшою 

частотою високого ступеня відповідно в 2,9 рази (р<0,05) при недостатній та в 

3,3 рази (р<0,001) при надлишковій надбавці маси тіла порівняно з контрольною 

групою. Однак, відсоток жінок з високим ступенем харчової поведінки при 

патологічному ГЗМТ залишався нижчим порівняно з групою з рекомендованим 
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приростом маси тіла (р<0,05), що наводить на думку про необхідність початку 

корекції харчової поведінки в сім'ї ще на етапі планування вагітності.    
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Рис. 7.2. Розподіл ступенів харчової поведінки у вагітних з різним ГЗМТ в 

основній та контрольній групах, %, * - порівняно з групою контролю (р<0,05) 

Ми проаналізували динаміку рівня інтенсивності ФА у вагітних. Так, у 

жінок основної групи встановлено достовірне зниження рівня сидячої 

активності в 1,4 рази ((64,1±10,6) МЕТ-год/тиждень) проти ((90,9±8,5) МЕТ-

год/тиждень) та зростання в 1,5 рази помірного рівня ФА ((82,2±9,8) МЕТ-

год/тиждень) проти ((54,5±10,0) МЕТ-год/тиждень) порівняно з вагітними 

контрольної групи (в обох випадках p<0,05) (рис. 7.3). 
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Рис. 7.3. Рівень інтенсивності ФА в основній та контрольній групах 

вагітних, МЕТ-год/тиждень; * - порівняно з контрольною групою (p<0,05) 

Паралельно із збільшенням рівня інтенсивності ФА в основній групі 

діагностовано зростання частки помірного рівня інтенсивності в 1,2 рази 
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(p<0,002) та зниження частки сидячої активності в 1,3 рази (p<0,05) в структурі 

загальної фізичної активності у порівнянні з контрольною групою (рис. 7.4).  
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Рис. 7.4. Розподіл частоти фізичної активності за інтенсивністю в 

структурі загальної фізичної активності в основній та контрольній групах 

вагітних, %; * - у порівнянні з контрольною групою (р<0,05) 

Як було доведено нами раніше, саме помірна ФА майже в 3 рази 

(OR=2,89; 95% CІ: 1,41-5,72; р<0,01) збільшує шанси рекомендованого ГЗМТ. 

Профілактична програма, яка була запропонована 102 жінкам основної 

групи містила ходьбу, із підрахування за допомогою крокоміру. За даними 

опитування ми прийшли до висновку, що ходьба є найбільш популярним видом 

активності під час вагітності. Проте, 13 ((12,7±3,3) %) наших учасниць 

продемонстрували неактивний/сидячий образ життя, 39 ((38,2±4,8) %) - 

низький і 50 ((49,0±4,9) %) високий рівень активності, діагностованого за 

показниками крокоміру.  

Проте, при детальному аналізі результатів по групах встановлена 

наступна картина. Як проілюстровано в таблиці 7.1, у жінок з рекомендованим 

та недостатнім ГЗМТ середня кількість кроків/день знаходиться в діапазоні 

високого рівня інтенсивності та статистично достовірно не різнилася (р>0,05).  
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Таблиця 7.1 

Кількість кроків/день у вагітних в групах з різним гестаційним 

збільшенням маси тіла, М±SD (95% CІ) 

Показники Всі жінки 

(n=102) 

Рекомендоване 

ГЗМТ(n=66) 

Недостатнє 

ГЗМТ(n=14) 

Надлишкове 

ГЗМТ(n=22) 

Кількість 

кроків/день 

6761,8±1436,6 

(6571,8-

6951,8) 

7584,0±416,5 

(7502,4-7665,6) 

7828,4±414,2 

(7708,3-

7949,9) 

5009,2±1036,4* 

(4765,5-5238,1) 

Примітка:  

* - порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05). 

У групі вагітних з надлишковим збільшенням в вазі середня кількість 

кроків в 1,5 рази була менше порівняно з групою з рекомендованою надбавкою 

(p<0,05) і знаходилася в основному в діапазоні неактивного/сидячого рівня. 

У групі з переважанням неактивного/сидячого способу життя достовірно 

в 3,3 рази зростала частота вагітних з надлишковим ГЗМТ (p<0,05) (рис.7.5). 

Низький рівень ходьби 5000–7499 кроків/день асоціювався з надлишковим 

збільшенням маси тіла у кожної четвертої жінки. Серед жінок з високий рівнем 

ходьби більшість вагітних ((80,0±5,7) %) досягла рекомендованого ГЗМТ 

(p<0,001) і тільки (4,0±2,8) % були пацієнтки з надлишковою надбавкою в вазі.  
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Рис. 7.5. Розподіл частоти вагітних жінок за ГЗМТ в залежності від 

значень кроків/день, %; * - порівняно з групою жінок з ≥7500 кроків/день 

(р<0,05) 

У вагітних з недостатнім ГЗМТ в дослідженні не виявлено осіб з 

неактивним/сидячим способом життя та встановлено статистично однаковий 
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розподіл частоти учасниць з низьким та високим рівнями інтенсивності з 

жінками з рекомендованим ГЗМТ(р>0,05). 

Встановлено сильний зворотній кореляційний зв'язок між кількістю 

кроків/день та ГЗМТ (r= - 0,86, p<0,001) (рис. 7.6).  
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Рис. 7.6. Кореляційний зв'язок між кількістю кроків/день та ГЗМТ  

Таким чином, при досягненні високого показника ходьби ≥7500 

кроків/день достовірно зростають шанси рекомендованого ГЗМТ в 4,0 рази 

(OR=4,00; 95% CІ: 1,66-9,65; р<0,01), а рівень ходьби <7500 кроків/день не 

попереджає надлишкове ГЗМТ (15,00; 2,28-68,64). Показники ходьби, за 

результатами нашого дослідження, не підвищують шанси недостатньої 

надбавки маси тіла під час вагітності (р=0,71). Отже, за результатами нашого 

дослідження, рекомендований рівень ФА у вигляді ходьби під час вагітності 

для забезпечення адекватного ГЗМТ повинен складати ≥7500 кроків/день.  

Ми проаналізували вплив запропонованої профілактичної програми на 

рівень збільшення маси тіла під час вагітності. Встановлено вірогідно нижчий 

рівень ГЗМТ на (3,4±1,3) кг в основній групі ((11,1±1,2) кг) (95% CІ 10,5-11,7) 

проти ((14,5±1,2) кг) (95% CІ 13,6-15,4) в контрольній (р<0,05). При 

поглибленому аналізі ГЗМТ у жінок з різною прегравідарною масою тіла 

встановлено, що статистично достовірне зменшення рівня надбавки маси тіла в 

основній групі на (3,5±1,3) кг відбулося тільки у вагітних з рекомендованим 

ІМТ до вагітності ((11,8±1,1) кг) (95% CІ 11,2-12,4) проти ((15,3±1,3) кг) (95% 

CІ 14,3-16,3) в контрольній (р<0,05). Серед вагітних з недостатнім ІМТ ми не 
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спостерігали надлишкового ГЗМТ. У групах жінок з надлишковою масою тіла 

та ожирінням до вагітності діагностовано зменшення середнього рівня 

надбавки маси тіла в основній групі на (1,4±1,2) кг та (1,2±1,0) кг відповідно, 

проте різниця була статистично не достовірною (р>0,05).  

Також прослідковано, що рекомендоване ГЗМТ мали тільки третина 

жінок ((29,1±4,2) %) з рутинним веденням вагітності, майже кожна четверта 

пацієнтка – недостатнє, а частка жінок з надлишковим приростом маси тіла  

була в 1,5 рази більша порівняно з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05) (рис. 7.7 а). 
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Рис. 7.7. Розподіл вагітних жінок в залежності від рівня ГЗМТ в 

контрольній групі (а) та основній (б), %; * - порівняно з групою з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,05), # - порівняно з контрольною групою (p<0,05) 

В основній групі виявлено достовірне переважання вагітних з 

рекомендованим ГЗМТ ((64,7±4,7) %), що в 2,9 рази перевищувало кількість 

жінок з надлишковою та в 4,7 рази з недостатньою надбавкою маси тіла (в усіх 

випадках p<0,001) (рис. 7.8 б). В основній групі частота вагітних з недостатнім 

та надлишковим приростом маси тіла була в 1,9 (p<0,05) та в 2,0 (p<0,001) рази 

відповідно нижча порівняно з контрольною групою.   

Таким чином, показано, що при антенатальному догляді, доповненому 

рекомендованою нами профілактичною програмою, достовірно в 4,5 рази 

зростали шанси досягнення рекомендованого рівня ГЗМТ (OR=4,48; 95% CІ: 

2,53-7,91; р<0,001), в той час як шанси патологічного приросту маси тіла 

Рекомендоване ГЗМТ          Недостатнє ГЗМТ         Надлишкове ГЗМТ 

а 
б 
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достовірно знижувалися (в 2,2 рази (0,44; 0,22-0,89) недостатнього і в 2,9 разів 

(0,34; 0,19-0,62) надлишкового) порівняно з рутинним веденням вагітності. 

Ми провели порівняльний аналіз у розподілі вагітних жінок в залежності 

від прегравідарного ІМТ та рівня ГЗМТ в контрольній та основній групах. Так, 

в основній групі у осіб з недостатнім ІМТ прослідковано, хоч і недостовірне, 

зменшення кількості жінок з недостатнім ГЗМТ (p=0,06), у пацієнток з 

нормальним ІМТ виявлено вірогідне збільшення в 2 рази кількості вагітних з 

рекомендованим ГЗМТ (p<0,001) та зниження в 2 рази з надлишковим 

приростом маси тіла (p<0,05) порівняно з контрольною групою (табл. 7.2).  

Таблиця 7.2 

Розподіл вагітних жінок в залежності від прегравідарного індекса маси тіла 

та рівня гестаційного збільшення маси тіла в контрольній та основній 

групах жінок (М±SD), n=219 

ГЗМТ 

Недостатній 

ІМТ  

Нормальний 

ІМТ  

Надлишковий 

ІМТ  

Ожиріння  

 

Контрольна група (n=117) 

Недостатнє, 

n (%) 

8 (80,0±12,6) * 

# 

21 (26,6±5,0)  0 (0,0) 2 (13,3±8,8) 

Рекомендо-

ване, n (%) 

2 (20,0±12,6) 28 (35,4±5,4) 1 (7,7±7,4)  3 (20,0±10,3) 

Надлишкове, 

n (%) 

0 (0,0) 30 (38,0±5,5) 12 (92,3±7,4) 

* # 

10 (66,7±12,2) 

# 

 Основна група (n=102) 

Недостатнє, 

n (%) 

2 (25,0±15,3) 10 (13,5±4,0) 

#  

2 (20,0±12,6) 0 (0,0) 

Рекомендо-

ване, n (%) 

6 (75,0±15,3) 49 (66,2±5,5) 

° 

4 (40,0±15,5)  7 (70,0±14,5) 

° 

Надлишкове, 

n (%) 

0 (0,0) 15 (20,3±4,7) 

# ° 

4 (40,0±15,5) 

° 

3 (30,0±14,5) 

Примітки:  

* - порівняно з групою жінок з нормальним вихідним ІМТ (p<0,05);  

# - порівняно з групою жінок з рекомендованим ГЗМТ (p<0,05);  

° - порівняно з контрольною групою (p<0,001). 

Достовірні позитивні зміни отримані у жінок з надлишковою вагою та 

ожирінням до вагітності. Так, у осіб з надлишковою вагою в 2,3 рази 
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зменшилася частота жінок з надлишковим ГЗМТ (p<0,05), а у вагітних з 

ожирінням збільшилася в 3,5 рази частота рекомендованого рівня ГЗМТ 

(p<0,05) порівняно з контрольною групою. 

Таким чином доведено, що впровадження запропонованої нами 

профілактичної програми достовірно зменшує шанси надлишкового ГЗМТ 

практично у групах жінок всіх прегравідарних вагових категорій (при 

нормальній вазі (0,42; 0,20-0,86; р<0,05), при надлишковій вазі (0,06; 0,01-0,16), 

при ожирінні (0,11; 0,02-0,68)). Проведені додаткові заходи під час вагітності 

статистично вірогідно не вплинули на зниження шансів недостатнього ГЗМТ у 

жінок з низькою масою тіла до вагітності, що, на нашу думку, може бути 

пов’язано з статистично малою кількістю жінок у даній групі, а також з 

необхідністю корекції ваги на прегравідарному етапі [43, 48, 63, 280].  

Проаналізовано динаміку складу тіла під час вагітності під впливом 

запропонованої профілактичної програми. В розділах 4 і 6 нами доведено, що 

ЖМТ, БЖМ, ЗВО та її сектори зростають різними шляхами і темпами при 

різній надбавці маси тіла, та по різному впливають на результати вагітності.  

Так, у вагітних обох груп встановлено достовірне зростання ЖМТ в 

третьому триместрі порівняно з першим відповідно в 1,2 рази та 1,5 рази в 

основній та контрольних групах (в обох випадках p<0,05) (рис. 7.8).  
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Рис. 7.8. Динаміка ЖМТ (кг) та відсотка ЖМТ (%) під час вагітності у 

жінок основної та контрольної груп; * - порівняно з контрольною групою 

(p<0,05) 
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Проте в основній групі не виявлено статистично достовірного зростання 

відсотку ЖМТ впродовж вагітності (p>0,05), на відміну від контрольної групи, 

де відсоток ЖМТ перед пологами зріс в 1,3 рази порівняно з першим 

триместром (p<0,05). Показано, що в кінці вагітності у осіб, які притримувалися 

запропонованої профілактичної програми, як вага ЖМТ, так і відсоток ЖМТ 

були достовірно нижчі порівняно з групою з рутинним веденням вагітності      

(в обох випадках p<0,05), що сприяло нижчому рівню ГЗМТ. 

Нами встановлено зворотній зв'язок між ступенем харчової поведінки та 

ЖМТ (r= - 0,49, p<0,001) при відсутності достовірного взаємозв'язку з вихідним 

ІМТ (r=0,03, p=0,60).  

Показано також співвідношення між рівнем інтенсивності ФА та 

показником ЖМТ в кінці вагітності. Підтверджено, що тільки помірна (r= - 

0,70, p<0,001) та інтенсивна (r= - 0,71, p<0,001) діяльності мають негативний 

кореляційний зв'язок з рівнем ЖМТ, в той час, як низька (r=0,68, p<0,001) та 

відсутність/сидяча (r=0,80, p<0,001) активності сприяють надбавці жиру. Дані 

корелюють із встановленими нами попередньо результатами, що тільки 

помірна та інтенсивна ФА знижують шанси надлишкового ГЗМТ.  

Встановлений позитивний вплив запропонованої програми на динаміку та 

розподіл рідинних секторів організму вагітних. У жінок обох груп 

діагностовано достовірне зростання рівня ЗВО в третьому триместрі порівняно 

з ранніми термінами відповідно в 1,2 рази та 1,4 рази в основній та контрольних 

групах (в обох випадках p<0,05) (табл. 7.3, 7.4), однак без статистично 

достовірного зростання відсотку ЗВО впродовж вагітності в основній групі 

(p>0,05) на відміну від контрольної групи, де відсоток ЗВО перед пологами 

також достовірно зріс в 1,2 рази порівняно з першим триместром (p<0,05). 

В основній групі діагностовано, що ВКР та ПКР впродовж гестаційного 

періоду поступово наростали, проте, статистично достовірних змін у відсотку 

ПКР не було (p>0,05), на відміну від контрольної групи, а співвідношення 

ПКР/ЗВО зберігалося 0,35 у всіх триместрах.  
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Таблиця 7.3 

Показники загальної води організму та водних секторів під час вагітності у 

жінок контрольної групи, М±SD (95% CІ), (n=117) 

Показники І триместр ІІ триместр ІІІ триместр 

ЗВО, л 

 

32,8±3,8 

(32,1-33,5) 

36,1±3,6 

(35,5-36,7) 

45,6±3,1* ° 

(45,1-46,1) 

% ЗВО 

 

52,7±2,9 

(51,8-53,6) 

53,4±3,0 

(52,4-54,4) 

60,8±2,9* 

(59,8-61,8) 

ВКР, л 

 

20,7±2,5 

(20,3-21,1) 

22,3±2,6 

(21,9-22,7) 

27,0±2,7 

(26,5-27,5) 

ПКР, л 

 

12,1±2,1 

(11,8-12,4) 

13,8±2,2 

(13,3-14,3) 

18,6±1,9* 

(17,9-19,3) 

% ПКР 

 

36,5±2,8 

(36,0-37,0) 

38,2±3,2 

(37,6-38,8) 

40,8±2,0 

(39,9-41,7) 

ПКР/ЗВО 0,36 0,38 0,40 

Примітки:  

* - порівняно з першим триместром (p<0,05);  

˚ - порівняно з другим триместром (p<0,05). 

Таблиця 7.4 

Показники ЗВО та водних секторів під час вагітності у жінок основної 

групи, М±SD (95% CІ), (n=102) 

Показники І триместр ІІ триместр ІІІ триместр 

ЗВО, л 

 

32,4±2,7 

(31,7-33,1) 

36,7±3,4 

(36,1-37,3) 

40,3±2,9* 

(39,5-41,1) 

% ЗВО 

 

53,5±3,9 

(52,8-54,2) 

55,9±3,6 

(55,2-56,6) 

57,0±3,8 

(56,2-57,8) 

ВКР, л 

 

21,1±1,9 

(20,8-21,4) 

23,9±1,6 

(23,6-24,2) 

26,3±1,8* 

(26,0-26,6) 

ПКР, л 

 

11,2±1,4 

(11,0-11,4) 

12,8±1,9 

(12,5-13,2) 

14,1±1,7 

(13,5-14,7) 

% ПКР 

 

34,5±2,1 

(34,1-34,9) 

34,9±3,0 

(34,4-35,3) 

35,0±2,1# 

(34,1-35,9) 

ПКР/ЗВО 0,35 0,35 0,35 

Примітки:  

* - порівняно з першим триместром (p<0,05);  

# - порівняно з контрольною групою (p<0,05). 
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Це свідчить про рівномірне зростання всіх рідинних секторів в організмі 

жінок на фоні запропонованої програми, що відповідає динаміці, характерній 

для рекомендованого ГЗМТ. 

Таким чином, достовірне зниження рівня ГЗМТ в основній групі вагітних 

відбувається як за рахунок зменшення накопичення жирового компоненту 

впродовж всієї вагітності, так і зменшення зростання ЗВО за рахунок ПКР, її 

інтерстеціального компоненту, починаючи з ранніх строків і достовірними 

значеннями цих показників в кінці вагітності. 

Прослідковано вплив запропонованої нами профілактичної програми на 

стан вуглеводного та ліпідного обмінів у вагітних жінок. Встановлено 

достовірний зворотній кореляційний зв'язок між рівнем харчової поведінки і 

концентраціями глюкози, інсуліну та HOMА-IR (табл. 7.5).  

Таблиця 7.5 

Зв'язок показників вуглеводного обміну з рівнями харчової поведінки (ХП)  

та фізичної активності в третьому триместрі вагітності 

 Глюкоза Інсулін HOMА-IR 

Рівень ХП r= - 0,36, p<0,001 r= - 0,28, p<0,01 r= - 0,29, p<0,01 

Легка ФА r=0,60, p<0,001 r=0,63,  p<0,001 r=0,72, p<0,001 

Помірна ФА r= - 0,34, p<0,001 r= - 0,26, p<0,001 r= - 0,33, p<0,01 

Інтенсивна ФА r= - 0,63, p<0,001 r= - 0,43, p<0,001 r= - 0,51, p<0,001 

Сидяча ФА r=0,55, p<0,001 r=0,47, p<0,001 r=0,57, p<0,001 

 

Цікавими виявилися результати встановлення асоціації рівня ФА та 

показниками вуглеводного обміну. Так простежено, що легка ФА та 

неактивний/сидячий спосіб життя сприяють наростанню рівнів глюкози та 

інсуліну в сироватці крові і виникненню інсулінорезистентності тканин в кінці 

вагітності (рис. 7.9). 

Однак, визначено достовірний зворотній взаємозв’язок між показниками 

вуглеводного статусу та помірним і інтенсивним рівнями ФА (табл. 7.5). Таким 

чином, рекомендовані нами рівні фізичного навантаження асоціюються з 

покращенням чутливості до інсуліну (рис. 7.10). 
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Рис. 7.9. Зв'язок HOMА-IR та легкого рівня фізичної активності (а) і 

сидячої активності (б) в третьому триместрі  

 X:Y:   r = -0,3340; p = 0,0010
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Рис. 7.10. Зв'язок HOMА-IR та помірного (а) і інтенсивного (б) рівнів 

фізичної активності в третьому триместрі  

За нашими даними встановлено слабкий зворотній кореляційний зв'язок 

між рівнем харчової поведінки та атерогенними ліпідами (табл. 7.6). Легка та 

неактивна фізична діяльність достовірно позитивно асоціюється з рівнями ТГ, 

ЗХ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ. Проте рекомендовані в нашій програмі помірний та 

інтенсивний рівні фізичних навантажень проявляють достовірний зворотній 

взаємозв'язок з атерогенними показниками ліпідного обміну наприкінці 

вагітності.  

Таким чином показано, що здорова харчова поведінка асоціюється з 

рекомендованим приростом маси тіла, супроводжується компенсаторною 

інсулінорезистентністю, спрямованої на адекватне забезпечення надходження 

глюкози до плода, та відображає нагромадження джерел енергії у вигляді 

а б 

а 
б 
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накопичення жиру, запасів якого також вистачало б на забезпечення 

зростаючих потреб плода та послідуючої лактації.  

Таблиця 7.6 

Зв'язок показників ліпідного обміну з рівнями харчової поведінки та 

фізичної активності в третьому триместрі вагітності 

 ТГ ЗХ ЛПВЩ ЛПНЩ ЛПДНЩ 

Рівень ХП r= - 0,21, 

p=0,03 

r= - 0,23, 

p=0,02 

r= 0,24, 

p=0,01 

r= - 0,27, 

p=0,006 

r= - 0,11, 

p=0,25 

Легка ФА r=0,58, 

p<0,001 

r=0,51,  

p<0,001 

r= - 0,16, 

p=0,11 

r=0,40, 

p<0,001 

r=0,54, 

p<0,001 

Помірна ФА r= - 0,20, 

p=0,04 

r= - 0,26, 

p=0,01 

r=0,16, 

p=0,11 

r= - 0,23, 

p=0,02 

r= - 0,25, 

p=0,01 

Інтенсивна ФА r= - 0,39, 

p<0,001 

r= - 0,26, 

p<0,01 

r= 0,26, 

p=0,008 

r= - 0,41, 

p<0,001 

r= - 0,33, 

p=0,001 

Сидяча ФА r=0,52, 

p<0,001 

r=0,44, 

p<0,001 

r= - 0,24, 

p=0,01 

r=0,38, 

p<0,001 

r=0,32, 

p=0,001 

 

Логічним є дослідження впливу запропонованої нами корекції харчової 

поведінки та ФА не тільки на кількісний вміст жирової тканими під час 

вагітності, а і її ендокринну функцію на основі вивчення гормонів адипокінів, 

які мають безпосередній вплив на процеси регуляції енергетичного обміну і 

чутливості тканин до інсуліну. В таблиці 7.7 показано слабкий зворотній 

кореляційний зв'язок між рівнем харчової поведінки та концентрацією лептину 

та резистину в сироватці крові перед пологами. Легка ФА та переважання 

неактивного способу життя сприяло наростанню даних гормонів жирової 

тканини. І навпаки, помірна та інтенсивна ФА жінок достовірно асоціювалася з 

нижчими концентраціями лептину та резистину в сироватці крові. 

Попередньо нами підтверджена роль жирової тканини в ініціації і 

регуляції гестаційної резистентності до інсуліну та лептину. Наші висновки 

щодо зниження концентрації адипокінів під впливом фізичних навантажень, 

підтверджують позитивний вплив запропонованого комплексу заходів на 

зниження патологічної інсуліно- та лептинорезистентності тканин, що 

попереджає надлишкову надбавку маси тіла. 



295 

 

Таблиця 7.7 

Зв'язок адипокінів з рівнями харчової поведінки та фізичної активності в 

третьому триместрі вагітності 

 Лептин Резистин 

Рівень ХП r= - 0,29, p=0,003 r= - 0,24, p=0,01 

Легка ФА r=0,54, p<0,001 r=0,44,  p<0,001 

Помірна ФА r= - 0,30, p=0,002 r= - 0,29, p=0,003 

Інтенсивна ФА r= - 0,48, p<0,001 r= - 0,47, p<0,001 

Сидяча ФА r=0,43, p<0,001 r=0,35, p<0,001 

 

Враховуючи встановлений позитивний вплив запропонованої нами 

програми із включенням дієтичних рекомендацій та активізації ФА на 

досягнення рекомендованого ГЗМТ, завдяки впливу на його основні складові 

компоненти, логічно було дослідити асоціацію даної програми заходів із 

частотою ускладнень під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді. 

Результати проведеного нами аналізу ризику розвитку гестаційних ускладнень, 

статистично залежних від ГЗМТ, дозволили виділити потенційно небезпечні 

патологічні стани, такі як гіпертензивні розлади та ЗРП плода та проаналізувати 

частоту їх виникнення в залежності від особливостей антенатального догляду.   

Із 219 обстежених вагітних у 46 ((21,0±2,8) %) встановлено прееклампсію 

легкого та середнього ступенів, у 30 ((13,7±2,3) %) – ГГ, у 20 ((9,1±1,9) %) – 

ЗРП і у 123 ((21,0±2,8) %) – неускладнена вагітність. Виявлено, що вагітні з 

прееклампсією здебільшого проявляли низький рівень харчової поведінки 

((4,8±1,4) балів), з ГГ та ЗРП середній ((5,1±1,1) балів) та (5,8±1,0) балів 

відповідно), а в групі з неускладненою вагітність переважав високий рівень 

((8,2±1,1) балів). Отже, в групі з гіпертензивними розладами рівень харчової 

поведінки був нижчим порівняно з жінками без гіпертензії (р<0,05). 

В таблиці 7.8 і на рис. 7.11 показано, що пацієнтки з маніфестацією 

прееклампсії та ГГ проявляли в основному низький та сидячий рівні активності, 

рівень та частка інтенсивності яких з загальній ФА були достовірно вище, ніж в 

групі жінок з неускладненою вагітністю (р<0,05).  
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Таблиця 7.8 

Рівень інтенсивності фізичної активності в групах жінок з ускладненою та 

неускладненою вагітностями, М±SD  

Рівень ФА, 

МЕТ-

год/тиждень 

Прееклампсія 

(n=46) 

Гестаційна 

гіпертензія 

(n=30) 

ЗРП  

(n=20) 

Неускладнена 

вагітність 

(n=123) 

Низький 98,1±7,5* 90,1±6,9* 43,5±6,1 50,5±7,1 

Помірний 50,4±5,1* 58,1±5,0* 78,3±6,2 77,1±8,1 

Інтенсивний 0,3±0,1* 0,2±0,1* 3,0±0,2 2,8±0,2 

Сидяча 100,0±12,3* 98,3±10,1* 50,3±7,1 58,7±11,3 

Примітки:  

* - порівняно з групою з неускладненою вагітністю (p<0,05) 

39,4* 20,3* 0,1* 40,2*

36,5* 23,6* 0,1* 39,8*

24,8 44,7 1,7 28,7

26,7 40,8 1,5 31,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ПЕ

ГГ

ЗРП

НВ

Низька ФА

Помірна ФА

Інтенсивна ФА

Сидяча ФА

 

Рис. 7.11. Розподіл рівня інтенсивності фізичної активності в групах жінок 

з ускладненою та неускладненою вагітностями, %; * - порівняно з групою з 

неускладненою вагітністю (р<0,05)  

Як проілюстровано на рисунку 7.12, в основній групі достовірно в         

1,6 рази зросла частка жінок з неускладненою вагітністю, знизилися частки 

вагітних з прееклампсією в 1,5 рази та ГГ в 2,2 рази порівняно з контрольною 

групою (в усіх випадках р<0,05). Не встановлено статистично достовірної 

різниці у кількості випадків ЗРП у порівняльних групах (р>0,05).   

Отже, запропоновані нами заходи антенатального ведення достовірно 

знижують шанси виникнення гіпертензивних розладів під час вагітності:  

прееклампсії в 2,0 рази (OR=0,48; 95% CІ: 0,24-0,95; р<0,05) і ГГ в 2,5 рази 

(0,40; 0,18-0,88) та достовірно збільшують шанси неускладненого перебігу 

гестаційного періоду майже в 3 рази (2,90; 1,67-5,05).   
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Рис. 7.12. Розподіл частоти жінок основної та контрольної груп за 

акушерськими ускладненнями, %; * - порівняно з контрольною групою (p<0,05) 

Прослідковано наявність достовірного взаємозв’язку між 

запропонованою нами профілактичною програмою та особливостями перебігу 

пологового процесу, післяпологового періоду і величини новонароджених. Так, 

встановлено відсутність статистично достовірної різниці між терміном початку 

пологів у жінок в основній групі ((38,9±1,3) тижні (95% CІ 38,6-39,2)) та 

контрольній ((39,3±1,0) тижні (95% CІ 39,1-39,5)), що підтверджує факт, що 

помірна ФА під час вагітності у здорових жінок не призводить до скорочення 

терміну вагітності.  

Запропонований комплекс заходів, окрім дієтичних порад та 

рекомендацій щодо рівня ФА включав індивідуальне психологічне 

консультування вагітних жінок та корекцію (арт-терапія – музикотерапія, 

малювання) в другому та третьому триместрах вагітності [2]. Можна 

припустити, що оптимізація психоемоційного стану в комплексі заходів 

сприяла зниженню ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. Так, у 

вагітних основної групи достовірно зросла частота вагінальних пологів в        

1,2 рази, знизилася частота кесаревого розтину вдвічі, слабкості пологової 

діяльності в 1,8 рази, необхідності до венного введення окситоцину в 1,6 рази, 

частота пологового травматизму в 1,5 рази (в усіх випадках р<0,05). В таблиці 

7.9 продемонстроване достовірне зменшення шансів патологічних пологів у 

вагітних основної групи. 
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Таблиця 7.9 

Асоціація між запропонованою профілактичною програмою та перебігом 

пологів, післяпологового періоду та величиною новонароджених 

Показники Контрольна 

група, n (%)  

Основна 

група, n (%)   

OR; 95% CІ р 

Вагінальні пологи  84 (71,8±4,2) 87 (85,3±3,5) 2,28; 1,15-4,50 0,02 

Кесарів розтин 

в т.ч. плановий 

         ургентний 

33 (28,2±4,2) 

14 (42,4±8,6) 

19 (57,6±8,6) 

15 (14,7±3,5) 

7 (46,7±12,9) 

8 (53,3±12,9) 

0,44; 0,22-0,87 

 
0,02 

0,96 

0,96 

Слабкість пологової 

діяльності 

29 (28,4±4,5) 15 (15,6±3,7) 0,47; 0,23-0,94 0,04 

Дистрес плода в 

пологах 

17 (16,7±3,7) 8 (8,3±2,8) 0,45; 0,19-1,11 

 

0,26 

Довенне введення 

окситоцину 

43 (42,2±4,9) 25 (26,0±4,5) 0,48; 0,26-0,88 0,03 

Оперативні 

вагінальні пологи 

10 (9,8±2,9) 8 (8,3±2,8) 0,84; 0,32-2,22 0,91 

Пологовий 

травматизм 

46 (45,1±4,9) 29 (30,2±4,7) 0,53; 0,29-0,95 0,04 

Кровотечі в 

послідовому та 

ранньому п/п періоді 

19 (16,2±3,4) 11 (10,8±3,1) 0,62; 0,28-1,38 0,32 

Макросомія 26 (22,2±3,8) 10 (9,8±2,9) 0,36; 0,17-0,83 0,02 

ЗРП 10 (8,5±2,6) 9 (8,8±2,8) 0,97; 0,38-2,48 0,86 

 

Загальна тривалість вагінальних пологів у пацієнток основної групи 

склала (7,7±1,9) годин (95% CІ 6,4-9,0) проти (8,5±1,3) годин (95% CІ 7,1-9,9) в 

контрольній групі, що статистично не різнилося. Однак встановлений 

достовірний зворотній зв'язок між помірним (r= - 0,29, p<0,001) та інтенсивним 

(r= - 0,36, p<0,001) рівнями ФА та тривалістю пологів.  

Діагностовано відсутність достовірної різниці у вазі новонароджених в 

основній групі ((3560,2±311,2) тижні (95% CІ 3507,1-3613,3)) проти 

контрольної ((3015,2±213,3) тижні (95% CІ 2966,0-3064,7)) (р>0,05). Проте, у 

жінок основної групи виявлено достовірне зниження шансів народження дітей з 

макросомією в 2,6 рази (OR=0,36; 95% CІ: 0,17-0,83, р<0,05) та відсутність 

впливу наших додаткових заходів на частоту маловагових дітей.  
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При вивченні асоціації між рівнем харчової поведінки вагітних та вагою 

новонароджених серед учасниць не встановлено достовірного зв’язку (r=0,05, 

p=0,49). Логічним поясненням цього є виявлений нижчий рівень харчової 

поведінки як при макросомії ((4,2±0,8) балів (95% CІ 3,8-4,6)), так і при ЗРП 

((4,3±1,0) балів (95% CІ 3,8-4,8)) порівняно з групою з нормоваговими 

немовлятами ((7,9±1,5) балів (95% CІ 7,0-8,8)) (в обох випадках р<0,05). 

На рисунку 7.13 показано прямий взаємозв’язок між рівнем харчової 

поведінки та вагою новонароджених з нормальною масою тіла при народженні 

та ЗРП (а) та обернений зв'язок з нормальною масою та макросомією (б). 

 X:Y:   r = 0,3192; p = 0,00001
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Рис. 7.13. Взаємозв'язок між рівнем харчової поведінки та вагою 

новонароджених: нормальна маса тіла та ЗРП (а), нормальна маса та 

макросомія (б) 

Порушення режиму харчування у матерів збільшувало ймовірність 

народження дітей з відхиленнями від вагових девіацій. Виявлений позитивний 

зв'язок між вагою новонароджених та кратністю основних прийомів їжі на день 

(r=0,66, p<0,001), кількістю перекусів (r=0,49, p<0,001) та загальною кількістю 

вживань їжі (r=0,81, p<0,001). Повноцінного сніданку не мали майже половина 

((47,4±11,5) %) пацієнток з ЗРП (р<0,001) та тільки (11,1±5,2) % осіб з 

макросомією (р>0,05) проти (12,2±2,6) % з нормоваговими дітьми. У групі з 

крупними плодами достовірно в 3,0 рази була більша частка вагітних, які 

вживали їжу перед сном або вночі ((27,8±7,5) %) порівняно з групою з 

нормальною вагою ((9,1±2,3) %) (р<0,01). 

а б 
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Встановлено, що шанси ЗРП зростають при загальній кратності прийомів 

їжі менше 4 разів на день (4,96, 1,86-13,27), відсутності сніданку (6,48; 2,35-

17,88), при дефіциті в раціоні м'ясних в 3,5 рази та молочних продуктів в        

4,2 рази, продуктів з високим складом швидких вуглеводів в 3,6 рази і з 

високою кількістю жирів в 3 рази, при відсутності звички додаткового 

додавання цукру до страв в 3,5 рази та достатньому вживанні продуктів з 

високим вмістом клітковини в 5,0 рази порівняно з нормоваговими дітьми 

(табл. 7.10). 

Таблиця 7.10 

Асоціація між раціоном харчування жінок під час вагітності та 

макросомією і затримкою росту плода 

Продукти Макросомія ЗРП 

OR; 95% CІ р OR; 95% CІ р 

М'ясні 1,17; 0,47-2,94 0,92 3,53; 1,30-9,58 0,02 

Молочні 2,92; 1,29-6,60 0,01 4,24; 1,55-11,63 0,01 

З високим складом 

швидких вуглеводів 

3,59; 1,54-8,33 0,003 3,66; 1,17-11,50 0,03 

З високим складом 

повільних вуглеводів 

2,00; 0,94-4,27 0,10 1,71; 0,64-4,57 0,39 

З високою кількістю жирів 2,93; 1,21-7,09 0,02 3,06; 1,11-8,45 0,04 

З додатковим вживанням 

цукру 

3,77; 1,62-8,75 0,002 3,49; 1,11-10,95 0,04 

З високим вмістом 

клітковини 

2,36; 1,13-4,99 0,03 5,03; 1,12-22,54 0,03 

Шанси розвитку макросомії вищі у вагітних при загальній кратності 

прийомів їжі більше 5 разів на день (OR=5,36; 95% CІ: 2,50-11,52; р<0,001), 

споживанні їжі перед сном та вночі (3,82; 1,55-9,42), при недостатку в добовому 

раціоні молока та кисломолочних продуктів в 3 рази, надлишку продуктів з 

високим складом швидких вуглеводів (тістечок, білого хліба, «фаст-фудів», 

газованих напоїв, цільних соків, картоплі, макаронних виробів, білого рису) в 

3,5 рази та з високою кількістю жирів в 3,0 рази, при недостатньому вживанні 

продуктів з вмістом клітковини в 2,3 рази і, що найбільше виявилося вагомим, 

при додатковому додаванні цукру до страв майже в 4,0 рази, порівняно з 

рекомендованим ГЗМТ. 
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Жінки, які притримувалися дієтичних рекомендацій, їх якість їжі 

характеризувалася невисокою кількістю жиру, легкозасвоюваних вуглеводів, 

без додаткового цукру та високої кількості харчових волокон мали низький 

ризик макросомії. Харчові волокна сприятливо впливають на сироватковий 

рівень глюкози, оскільки прийом протидіє росту концентрації постпрандіальної  

глюкози після їжі [156, 172]. За нашими даними низький рівень глюкози в крові 

в другому і третьому триместрах корелює з меншою вагою при народженні 

((r=0,60, p<0,001) і (r=0,55, p<0,001) відповідно). Крім того, достатнє 

споживання продуктів з високим вмістом білка збільшує відчуття ситості, що 

веде до зменшення шансів надлишкового ГЗМТ та меншими шансами 

народження крупних плодів. Матері, які народили немовлят з ЗРП, мали 

достовірно нижчу кількість добового поступлення білка, кальція, заліза, як 

основних компонентів м'ясної та молочної продукції, і вкрай важливих 

нутрієнтів для росту плода. 

Таким чином доведено, що як рівень харчової поведінки, так і якість 

раціону жінок під час вагітності мають вплив на вагу дітей при народженні, що 

потребує антенатального контролю з метою попередження народження 

крупних та маловагових немовлят. 

Доведена достовірна асоціація між рівнями інтенсивності ФА та вагою 

новонароджених (рис. 7.14). Помірні (r= - 0,24, p=0,002) та інтенсивні (r= - 0,73, 

p<0,001) фізичні навантаження ініціюють попередженню народження крупних 

дітей та не впливають на розвиток ЗРП, в той час як низький (r=0,42, p<0,001) 

та неактивний/сидячий (r=0,50, p<0,001) рівні активності сприяють набору маси 

тіла плодів. Прослідковано також сильний зворотній зв'язок між кількістю 

кроків на день та вагою немовлят (r= - 0,77, p<0,001). 

Таким чином, доведено позитивний вагомий вплив запропонованої 

комплексної програми антенатального супроводу на материнські та 

перинатальні наслідки. Результати нашого дослідження також вказують на 

позитивний вплив запропонованого комплексу заходів під час вагітності на 

динаміку ваги після пологів. 
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Рис. 7.14. Взаємозв'язок між рівнями інтенсивності фізичної активності  

та вагою новонароджених 

Показано, що вихідна маса тіла не різнилася в досліджуваних групах 

(p>0,05), а середній ІМТ в обох групах відповідав рекомендованій вазі. Через 1 

рік після пологів середня вага пацієнток також статистично не різнилася, проте 

ІМТ в контрольній групі був ((25,9±5,2) кг/м
2
) (95% CІ 25,0-26,8), що вже 

відносилося до критеріїв надлишкової ваги, проти ((24,0±4,5) кг/м
2
) (95% CІ 

23,2-24,8) в основній групі, що відповідало рекомендованим межам (табл.7.11).  

На фоні запропонованої програми відбулося достовірне зниження в       

2,7 рази ЗРВ через 1 рік після пологів порівняно з контрольною групою 

(p<0,05), що є вагомим критерієм адекватного відновлення материнського 

організму після пологів та прогностично важливим маркером для послідуючого 

життя жінки та її наступних вагітностей. 

Звертає на себе увагу (рис. 7.15), що в контрольній групі через 1 рік після 

пологів в 1,3 рази зменшилася кількість жінок з рекомендованою вагою з 79 
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((67,6±4,3) %) до 59 ((50,4±4,6) %) (p<0,001) та в 1,8 рази зросла кількість осіб з 

надлишковою масою тіла з 13 ((11,1±2,9) %) до 24 ((20,5±3,7) %) (p<0,05). В той 

час, як в основній групі всі жінки повернулися у свої вагові категорії. 

Таблиця 7.11 

Затримка редукції ваги через 1 рік після пологів у жінок з контрольної та 

основної груп, (n=219) 

Показник Основна група (n=102) Контрольна група (n=117) 

М±SD 95% CІ М±SD 95% CІ 

Вага до вагітності, 

кг 

61,2±14,4 58,6-63,8 59,5±13,4 56,9-62,1 

ІМТ до вагітності, 

кг/м
2
 

22,8±5,0 21,9-23,7 21,4±4,4 20,6-22,2 

Вага через 1 рік 

після пологів, кг 

68,1±15,4 65,4-70,8 62,2±14,4 61,4-63,0 

ІМТ через 1 рік 

після пологів, кг/м
2
 

25,9±5,2 25,0-26,8 24,0±4,5 23,2-24,8 

ЗРВ, кг 6,9±1,9 5,9-7,9 2,5±1,1* 1,7-3,3 

Примітки:  

* - порівняно з контрольною групою (p<0,05) 
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Рис. 7.15. Розподіл жінок основної та контрольної груп за масою тіла до 

вагітності і через 1 рік після пологів, %; * - порівняно з вагою до вагітності 

(p<0,05), # - порівняно з контрольною групою (p<0,05) 
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Таким чином, при дотримані запропонованої нами профілактичної 

програми під час вагітності та в післяпологовому періоді достовірно 

збільшувалися шанси на досягнення ваги через 1 рік після пологів в 

рекомендованих межах в 3,2 рази (3,19; 1,78-5,73), та достовірно знижувалися 

шанси на розвиток надлишкової ваги в 2,6 рази (0,38; 0,17-0,85) та ожиріння 

майже в 3 рази (0,34; 0,15-0,76) порівняно з рутинним антенатальним веденням.     

Середня тривалість лактації в основній групі продовжувалася достовірно 

в 1,6 рази (на (14,4±4,2) тижні) довше і становила (36,6±4,7) тижнів (95% CІ 

33,8-39,4), проти (22,2±5,2) тижнів (95% CІ 19,5-24,9) в контрольній групі 

(р<0,05). В основній групі відмічено достовірно більше жінок, які підтримували 

грудне вигодовування до 1 року та менша частота жінок, які припинили 

лактацію до 6 місяців (в усіх випадках р<0,05) (рис. 7.16).  
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Не годували
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Рис. 7.16. Розподіл жінок за тривалістю грудного вигодовування в 

основній та контрольній групах, % 

Отже, запропонована нами програма під час вагітності достовірно 

збільшує шанси на ГВ в 1 рік в 2 рази (2,33; 1,11-4,88) та знижує шанси 

припинення лактації до 6 місяців в 2,4 рази (0,42; 0,24-0,74) у порівнянні зі 

стандартним веденням вагітності.    

Із даних, представлених в таблиці 7.12, випливає, що у жінок, які 

продовжували ГВ в 1 рік були достовірно вищі рівні помірної ФА та нижчі 

рівні сидячої активності під час вагітності. 

р<0,05 
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Таблиця 7.12 

Рівень фізичної активності у жінок з підтриманням грудного 

вигодовування в 1 рік, М±SD (95%Cl) 

Рівень ФА, МЕТ-

год/тиждень 

Грудне вигодовування в 1 рік 

Так Ні 

Низький 50,6±21,3 (46,5-54,7) 70,8±20,4 (65,8-75,8) 

Помірний 82,6±8,9* (80,1-85,1) 55,5±10,0 (53,2-57,8) 

Інтенсивний 2,8±0,5 (2,7-2,9) 1,9±1,0 (1,8-2,0) 

Сидячий/неактивний  65,4±9,6* (58,6-68,2) 89,4±8,4 (84,8-94,0) 

Примітка:  

* - порівняно з групою, що не продовжували грудне вигодовування 

(p<0,05). 

Встановлено співвідношення між рівнем інтенсивності ФА під час 

вагітності та тривалістю лактації: тільки помірна та інтенсивна діяльності 

мають позитивний кореляційний зв'язок з тривалістю ГВ, в той час, як низька та 

відсутність/сидяча активності сприяють достроковому припиненню лактації 

(табл. 7.13). 

Таблиця 7.13 

Кореляційний зв'язок між рівнем інтенсивності фізичної активності 

(МЕТ-год/тиждень) та тривалістю лактації (тижні) 

 Низька Помірна Інтенсивна Сидяча 

Тривалість 

лактації 

r= - 0,28, 

p<0,001 

r=0,24, 

p=0,002 

r=0,22, 

p=0,006 

r= - 0,18, 

p=0,02 

Виключно ГВ в основній групі тривало достовірно в 1,3 рази (на (6,9±2,0) 

тижні) довше і становило (25,9±2,1) тижнів (95% CІ 24,6-27,2), проти (19,0±2,8) 

тижнів (95% CІ 17,5-20,5) в контрольній групі (р<0,05). 

За даними рисунку 7.17 в основній групі частота жінок, які підтримували 

виключно ГВ до 3 місяців достовірно в 1,4 рази було більше (р<0,01), а тих, які 

припинили ГВ в 1,8 рази менше (р<0,05), порівняно з контрольною групою. 

Отже, результати нашого дослідження доводять, що при дотриманні 

запропонованої нами програми достовірно збільшувалися шанси продовження 

виключно ГВ до 3 місяців в 2,3 рази (OR=2,31; 95% CІ: 1,34-4,00; р<0,01) та 
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знижувалися шанси припинення ГВ протягом цього терміну в 2,2 рази (0,44; 

0,22-0,87) порівняно зі стандартним веденням вагітності.  

45,3 26,5 28,2

65,7* 19,6 15,0*

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Контрольна

група

Основна група
Виключно ГВ

Змішане ГВ

Припинили ГВ

 

Рис. 7.17. Розподіл жінок за типом грудного вигодовування (ГВ) в 

основній та контрольній групах, %; * - при порівнянні з контрольною групою 

(p<0,05) 

Таким чином, в дослідженні показано, що активне обговорення питання 

здорової харчової поведінки і ФА в післяпологовому періоді є не менш 

важливим ніж під час вагітності з метою своєчасної редукції ваги після пологів 

та забезпечення тривалого грудного вигодовування.    

 

Висновки до розділу 

Доведено, що доповнення антенатальному догляду профілактичною 

програмою, в 4,5 рази збільшує шанси досягнення рекомендованого рівня 

ГЗМТ (OR=4,48; 95% CІ: 2,53-7,91) порівняно з рутинним веденням вагітності. 

Встановлено нижчий рівень ГЗМТ на (3,4±1,3) кг в основній групі порівняно з 

контрольною. 

Показано, що в основній групі зменшуються шанси надлишкового ГЗМТ 

у жінок всіх прегравідарних вагових категорій (при нормальній вазі (0,42; 0,20-

0,86), при надлишковій вазі (0,06; 0,01-0,16), при ожирінні (0,11; 0,02-0,68)). 

Однак не встановлено статистично вірогідного зниження шансів недостатнього 

ГЗМТ у жінок з низькою масою тіла до вагітності, що, на нашу думку, вимагає 

корекції ваги на прегравідарному етапі. 
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Продемонстровано, що зниження рівня ГЗМТ в основній групі вагітних 

відбувається як за рахунок зменшення накопичення ЖМТ, так і зниження 

зростання ЗВО за рахунок ПКР, її інтерстеціального компоненту, починаючи з 

ранніх строків до кінця вагітності. 

Запроваджені нами високий ступінь харчової поведінки, помірний та 

інтенсивний рівні фізичних навантажень асоціюється з покращенням 

чутливості тканин до інсуліну, покращенням атерогенного статусу ліпідного 

обміну, нижчими концентраціями лептину та резистину в сироватці крові 

наприкінці вагітності порівняно з контрольною групою.  

Показано, що в основній групі знижувалися шанси маніфестації 

гіпертензивних розладів під час вагітності: прееклампсії в 2,0 рази (0,48; 0,24-

0,95; р<0,05) і ГГ в 2,5 рази (0,40; 0,18-0,88) та збільшувалися шанси 

неускладненого перебігу гестації майже в 3 рази (2,90; 1,67-5,05). Доведено, що 

помірна ФА під час вагітності у здорових жінок не призводить до скорочення 

строку вагітності. Встановлено зворотній зв'язок між помірним (r= - 0,29, 

p<0,001) та інтенсивним (r= - 0,36, p<0,001) рівнями ФА та тривалістю пологів.  

Доведено зниження шансів народження крупних дітей в 2,6 рази (0,36; 

0,17-0,83) у жінок основної групи порівняно з контрольною. Встановлено, що 

помірні (r= - 0,24, p<0,01) та інтенсивні (r= - 0,73, p<0,001) фізичні 

навантаження ініціюють попередження макросомії та не впливають на розвиток 

ЗРП, в той час як низький (r=0,42, p<0,001) та неактивний/сидячий (r=0,50, 

p<0,001) рівні активності сприяють надлишковому набору ваги плодів. 

Прослідковано сильний зворотній зв'язок між кількістю кроків на день та вагою 

немовлят (r= - 0,77, p<0,001). 

Доведено позитивний вплив дотримання запропонованої нами 

профілактичної програми на перебіг післяпологового періоду. Так 

збільшувалися шанси на повну редукцію ваги через 1 рік після пологів (OR= 

3,19; 95%Cl 1,78-5,73) та знижувалися шанси на розвиток надлишкової ваги 

(0,38; 0,17-0,85) і ожиріння (0,34; 0,15-0,76), зростання середньої тривалості 

лактації в 1,6 рази (на (14,4±4,2) тижні), збільшення шансів на ГВ в 1 рік (2,33; 
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1,11-4,88) і продовження виключно ГВ до 3 місяців (2,31; 1,34-4,00), зниження 

шансів припинення лактації до 6 місяців (0,42; 0,24-0,74) порівняно зі 

стандартним веденням вагітності.    

Таким чином, доведено, що заходи по цілеспрямованому підвищенню 

ступеню харчової поведінки та рівня ФА вагітних жінок оптимізують показник 

ГЗМТ і сприяють профілактиці акушерських та перинатальних ускладнень.  
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Гестаційне збільшення маси тіла є важливим змінюваним явищем, який є 

результатом численних метаболічних, фізіологічних, судинних, імунних змін, 

впливає на перебіг вагітності, пологів, розвиток плода і визначає здоров'я матері 

і дитини у подальшому житті після пологів. Неадекватне ГЗМТ спостерігається 

як у країнах з високим рівнем доходу [110, 252], так і з низьким [97]. Міжнародні 

та національні нормативні документи визначають рекомендовану величину 

ГЗМТ із врахуванням прегравідарного ІМТ та пропонують рекомендації для 

медичних працівників, які консультують жінок щодо оптимальної ваги [40, 105, 

208]. Як надлишковий, так і недостатній гестаційний приріст маси тіла 

асоціюється з підвищеним ризиком акушерських та перинатальних ускладнень 

[129, 132, 400]. Незважаючи на це, за даними ВООЗ спостерігається лише 

незначне покращення показника ГЗМТ у світі [105].  

В літературі широко розглядається роль багатьох факторів, які 

визначають ГЗМТ: вихідна маса тіла, паритетність, генетична схильність, 

характер харчування, рівень ФА [99, 142, 187, 234, 251].  

Відповідно до мети та поставлених завдань був розроблений дизайн 

дослідження, який складався 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 хронічних соматичних захворювань та цукрового діабету. Кінцевому 

аналізу підлягали тільки випадки доношеної вагітності. 

Було відібрано 219 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. На даному етапі проведені загально-клінічні 

методи дослідження (збір загального, спадкового, гінекологічного анамнезу, 

встановлення прегравідарного ІМТ, проведення антропометрії, загальне і 
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акушерське дослідження) із визначенням соціально-демографічних, медико-

біологічних, поведінкових чинників, проведені спеціальні методи дослідження 

(інструментальні, біохімічні, імуноферментні, молекулярно-генетичні). 

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 (анамнестичні, антропометричні, біохімічні, 

імунологічні, ендокринні, генетичні, захворюваність), 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 недостатнього та 

надлишкового приросту ваги, гестаційних ускладнень в тематичних жінок. 

На третьому етапі проведена оцінка ефективності запропонованої 

персоніфікованої програми супроводу вагітних. 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 15.07.2011 [39]. В основну 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 розробленої нами програми. 

На четвертому етапі сформульовані висновки, розроблений алгоритм 

супроводу вагітності, преконцепційної підготовки та ведення післяпологового 

періоду, спрямований на попередження патологічного ГЗМТ, прогнозування та 

профілактику гестаційних ускладнень та оптимізацію ваги після пологів.  

Середня вага до вагітності була (60,5±14,1) кг, ІМТ (22,2±4,8) кг/м
2
. 

Однак, за результатами вихідного ІМТ виявлено, що у дану вагітність вступили 

тільки 153 ((69,9±3,1) %) жінок з нормальною масою тіла,  18 ((8,2±1,9) %) – з 

недостатньою, 23 ((10,5±2,1) %) – з надлишковою та 25 ((11,4±2,1) %) пацієнток 

з різними ступенями аліментарно-конституційного ожиріння. Перед пологами 
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середнє ГЗМТ становило (12,8±4,3) кг. Проте, враховуючи нормативне 

збільшення маси тіла, менш ніж у половини ((45,7±3,4) %) вагітних нами 

діагностовано рекомендоване ГЗМТ, в той час як у (20,5±2,7) % виявлено 

недостатнє, а у третини ((33,8±3,2) %) – надлишковий приріст маси тіла за 

період вагітності, що відповідає світовим тенденціям [220, 314]. 

Враховуючи те, що на ранніх термінах вагітності неможливо встановити 

темпи та величину майбутньої надбавки маси тіла, на нашу думку, вже в 

першому триместрі вкрай необхідно встановити прогностичні критерії рівня 

збільшення маси тіла з метою оцінки ризику та своєчасної ціленаправленої 

профілактики патологічного ГЗМТ. 

В дослідженні доведено, що одним з найбільш вагомих незалежних 

факторів, які визначають ГЗМТ є прегравідарна маса тіла вагітних. Виявлено, 

що найбільшу надбавку маси тіла мають жінки з нормальним вихідним ІМТ 

((13,6±4,2) кг). Показано, що в даній групі пацієнток тільки половина 

демонструють збільшення в вазі у встановлених діапазонах, (20,3±3,2) % мають 

недостатню надбавку, а майже кожна третя вагітна – надлишкову, що 

відповідає світовим тенденціям [187, 189].  

В дослідженні доведено, що недостатня вага до вагітності збільшує 

шанси на недостатній приріст маси тіла (OR=4,92; 95% CІ: 1,79-13,50; р<0,01), 

який в даній групі становить ((10,1±2,9) кг) і є нижчим за рекомендовані норми. 

Вагітні з надлишковою вагою/ожирінням мають мінімальні значення ГЗМТ 

((12,7±4,1) кг та (9,5±4,0) кг відповідно), однак шанси на патологічно високий 

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. Ряд авторів пояснюють 

таку закономірність тим, що зростання ЖМТ відбувається зворотньо до 

вихідної маси тіла: чим більше жирових відкладень до вагітності тим менше їх 

накопичується впродовж гестації [72, 185].     

Отже, розрахунок прегравідарного ІМТ слід вважати важливим 

компонентом у прогнозуванні ризику патологічного ГЗМТ.  
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Аналіз засвідчив, що ріст не впливав на абсолютну гестаційну надбавку 

маси тіла (р>0,05). Однак серед обстежених нами жінок шанси патологічного 

ГЗМТ зі зростом до 160 см були достовірно вищі ((10,44; 3,77-28,91) 

недостатнього та (5,04; 1,89-13,44) надлишкового приросту маси тіла), що 

узгоджується з іншими літературними джерелами [220, 233]. Нами відмічено 

також, що при зрості понад 164 см шанси недостатнього ГЗМТ достовірно 

знижувалися (0,04; 0,02-0,11) порівняно з рекомендованим, чого не можна 

сказати про надлишкове збільшення маси тіла (р>0,05).  

В літературі наведені дані як про зворотній зв'язок між паритетом і ГЗМТ, 

так і вищі показники приросту маси тіла при повторних вагітностях внаслідок 

перевищення вихідної ваги у повторнонароджуючих [217, 303]. За даними 

нашого дослідження паритет вагітності, кількість пологів, випадки 

невиношування та штучного переривання вагітності не впливали на абсолютну 

надбавку в вазі (р>0,05). Однак показано, що шанси як недостатнього (7,56; 

2,97-19,25), так і надлишкового ГЗМТ (2,15; 1,12-4,15) достовірно вищі у 

першонароджуючих жінок, порівняно з групою осіб з повторними пологами. 

Зустрівши в літературі протилежну точку зору про те, що надмірне ГЗМТ 

частіше виникає у повторнонароджуючих в зв'язку з недостатньою редукцією 

ваги після попередніх пологів [71], ми проаналізували, що прегравідарна маса 

тіла між особами з першою і повторною  вагітностями статистично 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 інших досліджень [217]. 

Проте на відміну від них, ми не довели, що у пацієнток після 30 років знижуються 

і шанси надлишкового ГЗМТ (р>0,05). А от шанси недостатньої надбавки маси 

тіла виявлені вищі (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 предиктора патологічного 

гестаційного приросту маси тіла [252, 257, 277]. Наші дослідження 

демонструють, що шанси недостатнього ГЗМТ були в 3 рази (2,94; 1,18-7,31) 

https://www.tandfonline.com/author/Kheirouri%2C+Sorayya
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вищі серед одиноких жінок, в 4,4 рази (4,42; 1,22-15,97) у осіб без освіти. У 

вагітних цієї групи ¼ частини жінок були учні та студенти, які вели активний 

спосіб життя, що в 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 в 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).     

У групах жінок з недостатнім та надмірним ГЗМТ міські жительки 

зустрічалися частіше відповідно у 2,4 рази (р<0,001) та в 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 патологічній надбавці маси тіла, на що 

вказують і інші науковці [97, 151]. 

У дослідженні отримано вірогідні докази негативного впливу паління на 

масу тіла під час вагітності. Продовження паління збільшувало шанси 

недостатнього ГЗМТ (5,55; 1,51-20,37) порівняно з особами, що припинили під 

час вагітності. Припинення паління під час вагітності збільшує шанси 

надмірного ГЗМТ (3,45; 1,58-7,52) порівнянно з тими, що не палили. Вочевидь 

високий приріст маси тіла після припинення паління пов’язаний зі зміною 

активності метаболізму, повернення обміну речовин до нормального рівня, 

поповненням організму втраченими мінеральними речовинами, білком, 

вуглеводами. З іншої сторони є зміна харчової поведінки, «заїдання», 

перетворення вживання їжі як заміну психологічного ефекту для якого 

застосовувалося паління, покращення смаку та сприйняття запахів, що робить 

їжу більш привабливою, на що звернули увагу і інші науковці [127, 134, 237].  

Отже вважаємо доцільним залишити згубну звичку за декілька місяців до 

планування вагітності. Жінкам, які продовжують палити, також рекомендовано 
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припинити з настанням вагітності, але ретельно контролювати масу тіла та 

дотримуватися профілактичних заходів для попередження патологічного 

збільшення маси тіла під час вагітності та після пологів.    

В генезі надлишкової ваги/ожиріння добре вивчено значення спадкового 

фактору [19, 393]. Результати нашого дослідження вказують на асоціацію між 

спадковістю та ГЗМТ. Так, у жінок з надлишковим ГЗМТ надмірна вага у 

батьків відмічалася в 3,2 рази, а артеріальна гіпертензія у батьків в 4,1 рази 

частіше, ніж в групі з рекомендованим приростом (в обох випадках р<0,001). 

Надлишкова надбавка маси тіла асоціювалася з родинною схильністю до 

надмірної ваги (r=0,28, p<0,001) та спадковою обтяженістю по гіпертонічних 

розладам (r=0,30, p<0,001). Тяжка екстрагенітальна патологія слугувала 

виключенням з нашого дослідження. Тому серед медичних чинників, які 

достовірно збільшують шанси надлишкового ГЗМТ, нами виявлено наявність 

хронічної артеріальної гіпертензії у обстежених жінок (2,89; 1,30-6,25). 

Прослідковано, що надлишкова надбавка маси тіла в 2,1 рази частіше 

виникає у жінок з розладами МЦ, в 3,7 рази з ендометріозом, майже в 6 разів з 

синдромом полікістозних яєчників і в 3,3 рази з фіброміомою матки (у всіх 

випадках р<0,05) порівняно з жінками без гінекологічної патології. Дана 

тенденція доводить пряму залежність між надмірною вагою та розладами МЦ, 

хронічною ановуляцією, недостатністю лютеїнової фази та непліддям. 

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 активацією всіх видів процесів обміну та 

складною перебудовою адаптаційно-компенсаторних механізмів материнського 

організму, що інтенсивно позначається на психологічному стані вагітної жінки. 

Індивідуально-психологічні особливості жінок, біологічні та соціальні фактори, 

напружені внутрішньо сімейні відносини, конфлікти, відчуття нерозуміння та 
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відсутності підтримки з боку членів сім'ї порушують гомеостаз та можуть 

викликати патологічні процеси в організмі вагітної [34, 36, 88, 89, 397]. 

В дослідженні показано, що патологічне ГЗМТ асоціюється з протіканням 

вагітності на фоні надмірно підвищеного психоемоційного напруження. В групі 

жінок з недостатнім приростом маси тіла високий відсоток одиноких, 

студенток, учнів та вагітних без освіти, віком до 20 років, вагітність у яких 

часто була незапланована, які продовжували палити під час вагітності, з 

достовірно нижчим показником задоволеності шлюбом, з вірогідним 

зниженням помірного (0,30; 0,14-0,64), зростанням високого (5,47; 2,54-11,80) 

рівнів ситуативної тривожності та збільшенням змішаних типів ПКГД з 

переважанням рис тривожного. В більшості такі жінки не висловлювали 

особливих емоцій з приводу вагітності, скептично ставилися до курсів 

допологової підготовки, відмовлялися від сімейних пологів.  

Жінки цієї групи дещо байдуже характеризували власне здоров'я та 

перебіг вагітності. Невизначеність в роботі та часті невдачі, знижений рівень 

оптимістичності, важкість у прийнятті відповідальних рішень, знижений 

самоконтроль відіграли суттєву роль в структурі зниженого загального ІЯЖ і 

характеризували підвищення тривожного та депресивного станів.  

В групі пацієнток з надлишковим набором маси тіла висока частота 

зрілих жінок після 30 років ((47,1±7,0) %), наявність супутньої патології 

((74,5±6,1) %) сприяли підвищеній психоемоційній лабільності, перебільшенню 

загрози своєму організму та стану плода, невпевненості у своїх силах, болісній 

реакції на рекомендації і зауваження лікарів, що відповідає підвищеному 

показнику тривожного рівня ПКГК у цих пацієнток.  

На фоні задовільної оцінки роботи та особистих кар'єрних досягнень 

жінок з вищою освітою, зайнятих розумовою працею особи цієї групи виявляли 

низький рівень спілкування та підтримки родини, що значно підвищувало 

психоемоційну напруженість, важкість опанувати емоції. З другої сторони 

високий відсоток домогосподарок з професійною незайнятістю та зниженим 

рівнем ФА, як до, так і під час вагітності асоціюється також з високим рівнем 
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незадоволеністю життя (в 3,0 рази вищим порівняно з групою з 

рекомендованим ГЗМТ (р<0,05)), зі збільшенням відсотка змішаного з 

переважанням рис гіпогестогнозичного і тривожного типів ПКГД. 

Доведено, що особливості психоемоційної сфери жінки на фоні певних 

біологічних, метаболічних і соціальних факторів можуть відігравати негативну 

роль і проявлятися розвитком дезадаптаційних форм реагування та поведінки 

під час вагітності і сприяти ускладненому перебігу вагітності.  

На основі отриманих даним зроблено висновок що, з метою встановлення 

груп підвищеного ризику патологічного ГЗМТ до кінця вагітності слід 

враховувати прегравідарні антропометричні дані, вік, наявність шлюбу, освіту, 

місце проживання, професійну зайнятість, наявність надлишкової ваги та 

артеріальної гіпертензії родичів першого покоління, дисгормональної 

гінекологічної патології в анамнезі вже в першому триместрі вагітності.  

Підтверджена доцільність дослідження психологічного статусу жінок під 

час вагітності для розробки заходів програми психопрофілактичної підтримки 

як складової супроводу вагітних з метою підвищення рівня стресостійкості, 

адекватного емоційного забарвлення для зниження частоти ускладнень під час 

вагітності та підвищення адаптаційних можливостей організму перед пологами. 

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 вже 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 

призводив до подальшого надлишкового ГЗМТ (r=0,77, p<0,001). Патологічна 

надбавка маси тіла в другому триместрі також може слугувати маркером 

неадекватного приросту маси тіла до кінця вагітності.  

До компонентів, що визначають найбільший вклад в ГЗМТ мають фето-

материнські структури (плід, амніон, амніотична рідина, плацента, матка), 

материнські жирова тканина та молочні залози, а також ЗВО [122, 126]. В 

результаті склад материнського організму зазнає глибоких змін з метою його 
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адаптації до нових умов життєдіяльності і адекватного росту і розвитку плода. 

ЖМТ, БЖМТ, ЗВО зростають різними шляхами і темпами, а їх вплив на 

результати вагітності представляє широкий інтерес [384, 386]. 

На основі біоімпедансного аналізу ми продемонстрували вагому роль 

жирової тканини в структурі та динаміці ГЗМТ. У групі жінок з нормальним 

ІМТ рекомендоване ГЗМТ супроводжується рівномірним зростанням ЖМТ в 

першому та другому триместрах із стабілізацією в подальшому. У групі осіб з 

недостатнім ІМТ досягання рекомендованої величини ГЗМТ відбувається за 

рахунок більшого в 1,5 рази зростання відсотку ЖМТ (p<0,001) та досягнення 

показника ЖМТ вагітних з нормальною вагою (р>0,05), що веде до нормалізації 

материнського жирового депо і є вкрай необхідним для метаболізму плода.   

У групі пацієнток з надлишковим ІМТ на початку вагітності відсоток 

жирового компоненту в 1,6 рази є вищим ніж у жінок з нормальною вагою 

(p<0,05). Відмічено, що при гестаційному прирості маси тіла у рекомендованих 

межах відсоток зростання ЖМТ є в 2,0 рази нижчим порівняно з жінками з 

нормальним ІМТ (p<0,05). У жінок із вихідним ожирінням рекомендована 

надбавка в вазі відбувається при умові, що відсоток жирового компоненту не 

збільшується або навіть зменшується до кінця вагітності (p<0,05). 

Отримані нами клінічні результати відповідають висновкам авторів, які 

проводили морфологічне дослідження адипоцитів у жінок впродовж вагітності 

та довели, що рівномірне зростання жирової маси в першому та другому 

триместрах відбувається за рахунок гіпертрофії жирових клітин, посиленого 

синтезу жирів, зниження ліполізу, що в сукупності проявляється збільшенням 

жирового депо. В пізні терміни вагітності зростає ліполітична активність, що 

приводить до посиленої мобілізації жиру з прогресивним збільшенням жирових 

відкладень в організмі плода та, відповідно, поступовим їх зниженням в 

організмі матері [359].  

Недостатнє ГЗМТ відбувається за рахунок відставання зростання БЖМТ з 

адекватним збільшенням відсотку ЖМТ при нормальній вихідній масі тіла та із 

значними низькими показниками як ЖМТ, так і БЖМТ у жінок з низьким 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svensson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26563815
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прегравідарним ІМТ, що призводить до недостатнього енергетичного 

потенціалу для плода та, за нашими даними, вірогідно збільшує шанси 

затримки його росту (OR=7,76; 95% CІ: 2,32-26,02; р<0,01).   

В роботі доведено, що у жінок з надмірним ГЗМТ надлишкове зростання 

вмісту ЖМТ і, як наслідок, швидке збільшення маси тіла відбувається вже в 

першій половині вагітності, ініціює подальше патологічне накопичення 

жирової тканини в другій половині вагітності та є причиною сповільнення її 

редукції після пологів. Також високий відсоток ЖМТ в другому триместрі 

корелює з надлишковим ГЗМТ перед пологами (r=0,50, p<0,001).  

Продемонстровано сильний від'ємний кореляційний зв'язок з вихідним 

ІМТ та відсотком ЗВО на початку вагітності (r= - 0,91, p<0,001). Підтверджено, 

що рекомендоване ГЗМТ відбувається за рахунок рівномірного зростання ЗВО 

на 28,3 % із збереженням нормального співвідношення ПКР/ЗВО. Зниження 

накопичення рівня ЗВО при збереженні нормального відсотка ЗВО та 

відсутності дисбалансу між ПКР та ВКР характерно для недостатнього ГЗМТ. 

Суттєві водно-секторальні зрушення у вигляді аномальної затримки рідини, 

зростання ЗВО в основному за рахунок ПКР, починаючи вже з першого 

триместру вагітності, веде до надлишкового ГЗМТ.  

За результатами детального аналізу динаміки найбільш лабільних під час 

вагітності складових – ЖМТ та водних секторів – запропонована 

чотирьохкомпонентна модель складу тіла, у якій маса тіла представлена у 

вигляді суми ЖМТ, ВКР, ПКР та СМТБЖ, із врахуванням вихідного ІМТ. 

Рекомендоване ГЗМТ відбувається за рахунок рівномірного зростання 

ЖМТ, ЗВО із збереженням нормального співвідношення ПКР/ЗВО. Особливо 

це помітно у групі вагітних з патологічним прегравідарним ІМТ, у яких під 

кінець вагітності відсотки складових маси тіла досягають групи жінок з 

нормальною вагою до вагітності. Статистично достовірна різниця у ЖМТ та 

водних секторах при недостатньому ГЗМТ порівняно з групою жінок з 

рекомендованим ГЗМТ характерні для вагітних з нормальним та недостатнім 

ІМТ до вагітності. Відносний вклад води в ГЗМТ у даної групи пацієнток є 
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вірогідно нижчим групи жінок з рекомендованим набором маси тіла (p<0,05). 

Відсутність достовірного приросту впродовж вагітності ЖМТ та виражене 

відставання відсотку ЗВО в основному за рахунок ПКР спричинює метаболічну 

недостатність, розлади реології крові в матково-плацентарному комплексі, що є 

патогенетичним аспектом затримки росту плаценти та плода [10, 14, 23].  

Alison D., et al. [102] підтвердили морфологічно, що саме низький 

показник БЖМТ, а не ЖМТ є причиною відставання розмірів та диференціації 

плаценти, а також народження немовлят нижче 10 персентилі. В сучасному 

дослідженні Wang Y., et al. [382]  показали вірогідну асоціацію між БЖМТ та 

вагою немовлят при народженні та відсутність впливу ЖМТ. На 10-му тижні 

гестації у плода всі основні структури вже сформовані і починається їх 

інтенсивний ріст. Зростання м'язової тканини і кісток відіграють визначальну 

роль у загальній вазі плода. 13-22 тижні вагітності є критичним періодом: 

більшість м’язової тканини та кісток плода вже розвинуто, і кістки стають 

твердішими. Автори доводять провідну роль рівня ЗВО в складі БЖМТ в 

першій половині вагітності у визначенні росту плода, так як накопичення ЖМТ 

в цей час направлене на формування материнського жирового депо для 

покриття зростаючих потреб організму вагітної.  

В нашому дослідженні встановлено, що в групі вагітних зі ЗРП саме 

недостатнє зростання ЗВО з початку вагітності має сильний вплив на ГЗМТ 

(r=0,89, p<0,001) та масу тіла вагітної (r=0,88, p<0,001) в третьому триместрі.  

При надлишковому ГЗМТ відбувається надмірне зростання як жирового 

компоненту, так і складових водного сектору. Відносний вклад води в ГЗМТ у 

жінок цієї групи достовірно перевищує групу вагітних з рекомендованим 

приростом маси тіла (p<0,05). Найбільшої уваги заслуговують пацієнтки з 

нормальним і надлишковим прегравідарним ІМТ. Виражений дисбаланс водних 

секторів саме у цих жінок складає групу ризику по виникненню набрякового 

синдрому та прееклампсії. У вагітних з вихідним ожирінням патологічна 

надбавка ваги відбувається в основному за рахунок надмірного зростання ЗВО 

при збереженні нормального відсотку ЗВО та відсотку ЖМТ. Отже, 
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надлишкове ГЗМТ слід вважати критерієм зриву адаптаційних метаболічних та 

гемодинамічних змін під час вагітності в умовах підвищеної потреби з 

подальшим розвитком гестаційних ускладнень.   

Таким чином, в роботі продемонстровано, що ІМТ та ГЗМТ є 

сурогатними показниками маси тіла і не відображають розподіл компонентів. 

Вважаємо, що використання БІА точно показує розподіл жирової та безжирової 

композицій і може слугувати кращим прогнозом материнських та плодових 

ускладнень. Нами розраховано референтні значення для рівнів ЖМТ і водних 

секторів в кожному триместрі вагітності у жінок з нормальним ІМТ, 

враховуючи відсутність подібних даних у вітчизняній науковій літературі. 

Відомим є факт, що динамічний гестаційний приріст ваги забезпечує 

безперервність процесу енергозабезпечення матері та плоду, що підтримується 

за рахунок взаємопов’язаних змін у вуглеводному та жировому обмінах під 

впливом гормонів плаценти [310, 322, 333]. З метою розкриття патогенетичних 

механізмів розвитку акушерської патології доцільним є проведення аналізу 

характеру метаболічних порушень впродовж гестації у вагітних з патологічним 

ГЗМТ у співставленні з показниками у жінок з нормальним набором маси тіла. 

В літературних джерелах в достатньому об’ємі представлені зміни вуглеводно-

жирового обміну при фізіологічній гестації [304, 333, 380] та вагітності на фоні 

метаболічних розладів – ожирінні [22, 83, 372], цукровому діабеті [114, 240]. 

Однак динаміка показників метаболізму у вагітних з різною прегравідарною 

масою тіла із врахуванням ГЗМТ до кінця не висвітлена.  

Аналіз вуглеводного обміну у обстежених жінок показав позитивний 

зв'язок між показниками вуглеводного обміну і величиною ГЗМТ незалежно від 

прегравідарної маси тіла: глюкози (r=0,61, p<0,001) в кінці вагітності, інсуліну 

(r=0,20, p<0,05; r=0,32, p<0,001) та HOMА-IR (r=0,19, p<0,05; r=0,41, p<0,001) в 

другому та третьому триместрах вагітності відповідно. Однак в різних групах 

динаміка цих показників впродовж гестаційного періоду різнилася.  

Так приріст маси тіла в рекомендованих межах супроводжується 

компенсованою гіперінсулінемією на фоні нормоглікемії і нормального індексу 
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HOMА, що свідчить про активацію компенсаторних механізмів організму з 

метою збереження чутливості тканин до інсуліну для адекватного постачання в 

клітини одного з головних енергетичних субстратів – глюкози.  

При недостатній надбавці в вазі встановлено достовірне зниження 

концентрації глюкози натще перед пологами в 1,3 рази та HOMА-IR в 1,5 рази 

(в обох випадках p<0,05) при стабільних рівнях постпрандіальної глікемії і 

інсуліну (в обох випадках p>0,05), що може бути пов’язано з недостатнім 

поступленням глюкози з харчуванням. 

Гіперінсулінемія та підвищення HOMА-IR при надлишковому ГЗМТ у 

вагітних з нормальною вихідною вагою 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 надмірною 

прегравідарною масою тіла 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. 

На зростання гіперінсулінемії і інсулінорезистентності із збільшенням 

терміну вагітності як у осіб з нормальною, так і підвищеною вагою вказують і 

інші науковці [82, 83, 232, 344], однак, на відміну від нашого дослідження, в 

своїх публікаціях вони не враховують ГЗМТ, а порівнюють отримані дані з 

показниками невагітних жінок. 

Результати дослідження ліпідного обміну свідчать, що концентрація 

атерогенних ліпопротеїдів збільшується впродовж вагітності незалежно від 

категорії ГЗМТ і відображає підвищення маси тіла за рахунок жирового 

компоненту для забезпечення плода необхідними жирними кислотами. 

Детальний аналіз в групах показав однотипність динаміки змін цих показників 

при рекомендованій і недостатній надбавці маси тіла. У жінок з нормальним 

вихідним ІМТ при патологічно високому прирості маси тіла концентрація ТГ 
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(p<0,05), ЗХ (p<0,05), ЛПДНЩ (p<0,01) достовірно були вищими порівняно з 

рекомендованим ГЗМТ в другому та третьому триместрах вагітності. 

У групі вагітних з надмірною вагою відмічена вихідна 

гіперліпопротеїнемія: достовірно вищий рівень ТГ, ЗХ, ЛПДНЩ порівняно з 

нормальним ІМТ (у всіх випадках p<0,05). Концентрація наведених біохімічних 

показників збільшувалася до кінця вагітності (p<0,05), проте з нижчими 

темпами, що підтверджено відсутністю статистично достовірної різниці з 

аналогічними показниками у групі осіб з нормальним ІМТ (p>0,05). 

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. Достовірна 

залежність високих рівнів атерогенних ліпідів в середині вагітності з 

надлишковим зростанням відсотку ЖМТ як в другому, так і в третьому 

триместрі свідчить про те, що надбавка ЖМТ перед пологами є клінічним 

проявом гіперліпопротеїнемії в більш ранні терміни.  

Таким чином доведено, що зміни у вуглеводному і жировому обміні під 

час вагітності визначаються рівнем ГЗМТ. Патологічна прегравідарна маса тіла 

є обтяжуючим фактором, проте не визначним. Надлишкова надбавка маси тіла 

асоціюється з розвитком патологічної інсулінорезистентності та дисліпідемії. 

Встановлено, що особливої уваги заслуговують жінки з надлишковим ГЗМТ та 

нормальною вихідною вагою. У даних осіб гальмування надходження глюкози 

в тканини, гіпертригліцеридемія і гіперліпопротеїнемія внаслідок 

прогресування інсулінорезистентності впродовж вагітності відбувається на 

рівні вагітних з підвищеним прегравідарним ІМТ і є патогенетичною основою 

енергетичної недостатності та зниження адаптаційних можливостей організму 

матері до гестації. Патологічне збільшення в вазі, діагностоване в другому і 

третьому триместрах вагітності, є клінічним проявом порушення вуглеводно-

жирового обміну на більш ранніх строках з поглибленням до кінця вагітності.  
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На сьогоднішній день жирова тканина розглядається не тільки як жирове 

депо, а і як ендокринний орган, який синтезує велику кількість біологічно 

активних речовин, адипокінів, які чинять як місцеву, так і системну дію, 

впливаючи на процеси регуляції енергетичного обміну і чутливості тканин до 

інсуліну [91, 238]. Це привертає увагу науковців до активного вивчення ролі 

адипокінів в механізмі розвитку метаболічних розладів при акушерських 

ускладненнях [117, 210, 297, 355]. 

Лептин контролює масу жирової тканини шляхом стимуляції обміну 

ліпідів (підвищує швидкість ліполізу, зменшує вміст ТГ в білій жировій 

тканині, печінці, скелетних м'язах та підшлунковій залозі, посилює термогенез) 

і є індикатором запасу енергії в організмі [107]. Під час вагітності його 

концентрація зростає в плазмі крові матері починаючи з ранніх термінів з 

досягненням піку в третьому триместрі вагітності. Доведено, що гестаційна 

гіперлептинемія первинно є наслідком надмірної продукції гормону плацентою 

більше ніж жировою тканиною [372]. 

Існує однозначна думка, що концентрація резистину в плазмі вагітних 

жінок перевищує його рівень при відсутності вагітності [112, 210]. Проте, 

суперечливі дані про динаміку гормону впродовж вагітності [275, 285, 341] та 

малу кількість робіт, присвячених діагностиці рівня адипокінів у жінок з різним 

ГЗМТ, спонукало нас до вивчення ролі резистину в ґенезі метаболічних 

розладів при патологічному гестаційному прирості маси тіла [291, 300]. 

В дисертаційному дослідженні продемонстровано пряму асоціацію між 

підвищенням лептину і резистину та ГЗМТ у вагітних, незалежно від 

прегравідарної маси тіла. Ініційовані досліджуваними адипокінами зміни у 

вуглеводно-ліпідному метаболізмі при рекомендованій надбавці маси тіла 

сприяють інтенсивному накопиченню материнських запасів жиру в перших двох 

триместрах і посилюють мобілізацію в пізні терміни для забезпечення росту та 

жирових відкладень плода, що найбільш яскраво виражено у вагітних з 

нормальним ІМТ. У жінок з надмірною вагою рекомендоване ГЗМТ не 

спричинює посилення початкової гіперлептинемії та зростання відсотку ЖМТ до 
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кінця вагітності. Підтвердженням цього є кількісно менша надбавка маси тіла у 

цієї групи вагітних ((11,0±4,3) кг) проти ((14,6±3,8) кг) при нормальному ІМТ.  

Попередньо нами продемонстровано, що вагітність характеризується 

виникненням інсулінорезистентності для адекватного енергозабезпечення 

плода, в основному як наслідок підвищеної продукції плацентарних гормонів. В 

літературі продемонстрована роль жирової тканини та адипокінів в індукції і 

регуляції інсулінорезистентності у невагітних та вагітних жінок з ожирінням 

[341, 372]. Аналіз показав достовірно сильний зв'язок 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 вихідної маси тіла. Привертає увагу достовірна залежність 

гіперлептинемії і гіперрезистинемії в другому зі зростанням HOMА-IR в 

третьому триместрах ((r=0,83, p<0,001) (r=0,89, p<0,001) відповідно).  

Встановлений зв'язок між інсулінорезистентністю під час вагітності та 

помітним збільшенням жирового депо доводить, що жирова тканина відіграє 

роль в ініціації і регуляції гестаційної резистентності до інсуліну. Отримані 

висновки щодо зростання концентрації лептину та резистину із прогресуванням 

вагітності, особливо при надлишковому ГЗМТ, підтверджують зв'язок між 

адипокінами і порушеною резистентністю тканин до інсуліну під час вагітності. 

Наші результати корелюють з даними, отриманими Hastuti P., et al. [196], 

Nien J., et al. [275] про посилення інсулінорезистентності у вагітних під 

впливом представлених адипокінів. В той же час різнилися від висновків 

Haugen F., et al. [197], які не підтвердили зв’язку концентрації резистину в 

плазмі крові і інсулінорезистентності, однак, автори обстежували жінок з 

нормальною вагою без врахування рівня ГЗМТ.        

В дослідженні продемонстровано, що регулювання ваги під час вагітності 

під впливом лептину відрізняється від невагітних жінок, для яких характерний 

негативний зворотній зв'язок з ЦНС, який класично приписується даному 

гормону. Виявлену нами відсутність зв’язку зростання лептину в першому 

триместрі з подальший ГЗМТ підтверджують в своїх роботах Walsh J., et al. 
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[379]. На встановлену нами позитивну асоціацію між гіперлептинемією та 

надбавкою маси тіла і відсотком ЖМТ в другому та третьому триместрах 

вказують і поодинокі інші дослідження [225, 298], проте вони також не 

враховують рівень гестаційного приросту маси тіла.  

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 вагою була вищою (p<0,001).  

Можна припустити, що доведений факт гіперлептинемії, спричинений 

лептинорезистентністю під час вагітності у жінок з надмірною вагою, може 

слугувати етіопатогенетичним чинником високих концентрацій лептину при 

патологічному ГЗМТ у осіб з нормальною вагою. На нашу думку порушений 

гомеостаз секреції лептину може спричинити за собою неправильні 

гіпоталамічні сигнали, тим самим викликаючи почуття голоду, що призводить 

до надмірного споживання їжі та ліпогенезу, а також бути пусковим 

механізмом до розвитку надлишкової ваги та ожиріння після пологів. 

Таким чином, наші результати дозволяють розширити сучасні знання про 

роль адипокінів лептину та резистину в ґенезі метаболічних розладів при 

патологічному ГЗМТ, а діагностика їх рівня в другому триместрі вагітності 

може слугувати прогнозом щодо важкості метаболічних зрушень під час 

вагітності та ризику розвитку акушерських та перинатальних ускладнень. 

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. На сьогоднішній день 

відомо цілий ряд генів, які забезпечують регуляторні шляхи надбавки у вазі 

шляхом розвитку та метаболізму адипоцитів, у тому числі γ-рецептори 

активації проліферації пероксисом (PPAR-γ) та ген лептинових рецепторів 

LEPR [27, 123, 377, 383].  
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Поліморфізми генів PPAR-γ і LEPR є одними з найбільш часто 

досліджуваних генетичних варіантів, асоційованих з ліпідним та вуглеводним 

обміном, у вагітних з ожирінням, цукровим та ГД  [12, 181, 190, 196]. На нашу 

думку, вивчення поширеності даних генних поліморфних варіантів серед 

вагітних України є перспективним, так як може допомогти висвітлити 

механізми реалізації спадкової схильності до метаболічних порушень. 

Наскільки нам відомо, це є перша робота по вивченню ролі PPAR-γ Pro12Ala та 

LEPR Gln233Arg генотипів в ґенезі ГЗМТ у жінок з нормальною вагою до 

вагітності та без тяжкої екстрагенітальної патології. В дослідженні доведена 

клініко-прогностична роль поліморфізмів обраних генів (PPAR-γ Pro12Ala, 

LEPR Gln233Arg) при надлишковому ГЗМТ.  

Так, у жінок з Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ ГЗМТ діагностовано 

в 1,6 рази більше порівняно з Pro/Pro – генотипом, відповідно (19,5±2,7) кг 

проти (12,1±2,5) кг (р<0,05). Також відмічено, що шанси надлишкового ГЗМТ 

були достовірно вищими у вагітних Pro/Ala і Ala/Ala генотипами гена PPAR-γ, 

об’єднаних в одну групу Ala - носії, в 3,7 рази (OR=3,73; 95% CІ: 1,21-11,48; 

р<0,05) порівняно з вагітними з Pro/Pro – генотипом. Наші висновки 

співпадають з іншими науковими повідомленнями [102], проте різняться з 

результатами Garaulet M., et al. [182], які діагностували прямий зв'язок між 

даним генним поліморфізмом і ГЗМТ тільки у вагітних, які притримувалися 

середземноморської дієти під час вагітності.   

Встановлено, що у вагітних з надлишковим ГЗМТ, Pro12Ala поліморфний 

варіант гену PPAR-γ асоціюється з більш вираженими негативними зсувами 

показників спектра ліпідів крові, що проявляється вищими концентраціями ЗХ 

(р<0,05), ТГ (р<0,05), інсуліну (р<0,05) та відсутності статистично достовірних 

відмінностей рівнів глюкози (р>0,05) та індексу HOMА-IR (р>0,05) порівняно з 

Pro/Pro – генотипом. Виявлена в кінці вагітності нормоглікемія на фоні 

гіперінсулінемії, достовірно не збільшеного HOMА-IR у вагітних з 

надлишковим ГЗМТ та відсутність вірогідної різниці показників вуглеводного 
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обміну між Pro/Pro і Ala носіями може свідчити про компенсовану знижену 

чутливість до інсуліну при успадкуванні алелю Ala гена PPAR-γ. 

Підтверджено, що PPAR-γ Ala12-носії мали в 1,3 рази достовірно більший 

відсоток ЖМТ порівняно з гомозиготними носіями Pro - алеля (р<0,05). 

Прослідковано також статистично значуще зростання в 1,4 рази відсотку ЖМТ 

у Ala - носіїв в кінці вагітності порівняно з ранніми термінами (р<0,05), чого не 

виявлено в групі жінок з Pro/Pro генотипом (р>0,05). Дослідження Gouda H., et 

al. [190] також свідчать, що змінена транскрипційна активність PPAR-γ у Ala-

носіїв викликає ефективну супресію ліполізу в жировій тканині та покращує 

інсуліностимулюючу утилізацію глюкози в м'язах. Виражена антиліполітична 

дія інсуліну зміщує баланс ліполізу-ліпогенезу до ліпогенезу, що веде до 

накопичення ТГ і сприяє надлишковому збільшенню ваги.  

Продемонстровано вищі шанси гестаційних ускладнень в другій половині 

вагітності у жінок носіїв Ala-поліморфізму гена PPAR-γ порівняно з Pro/ Pro - 

носіями: загрози ПП (OR=3,70; 95% CІ: 1,30-10,51; р<0,05), ПД (3,23; 1,24-8,45), 

прееклампсії (2,87; 1,13-7,27), багатоводдя (4,20; 1,30-13,56). У групі пацієнток 

з Pro12Ala поліморфізмом гена PPAR-γ виявлено достовірне зростання шансів 

макросомії (3,82; 1,39-10,50) при відсутності статистичної різниці у середній 

вазі новонароджених між Pro/Pro і Ala носіями (p>0,05).  

На сучасному етапі механізм розвитку ПД розглядається в два етапи. 

Початкова стадія ініціюється порушенням інвазії трофобласту і спотвореним 

ремоделюванням маткових судин. Другий етап постулюється результатом 

циркулюючих факторів, які потрапляють в кровоплин внаслідок ішемії 

плаценти, і стимулюють запальну активацію ендотеліальних клітин судин 

матері. Клінічна маніфестація ПД в якості прееклампсії, ПП проявляється в 

другому та третьому триместрах, однак запальні та ангіогенні біомаркери в 

сироватці крові у таких жінок виявляються вже в першому триместрі. 

Підвищені концентрації VEGF, TNFα і знижені концентрації IGF2, hCG в крові 

матері передують клінічним проявам [11, 236, 398]. Враховуючи те, що PPAR-γ 

система відіграє ключову роль в регуляції даних процесів, зниження 
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транскрипційної активності гена PPAR-γ при наявності алеля 12Ala є 

ініціатором каскаду патологічних процесів, які ведуть до ПД. В дослідженні 

продемонстровано достовірно вищий ризик виникнення гестаційних 

ускладнень, пов’язаних із розвитком і функцією плаценти, у жінок з PPAR-γ 

Pro12Ala поліморфізмом порівняно з гомозиготними Pro-носіями (р<0,05).  

Результати проведеного дослідження вказують, що через 1 рік після 

пологів пацієнтки з Ala12-алелем достовірно мали в 1,3 рази більшу вагу 

(р<0,05) і в 1,2 рази вищий ІМТ (р<0,05) порівняно з гомозиготними носіями 

Pro-алеля, що свідчить про більші шанси післяпологової ЗРВ (3,09; 1,25-7,67) у 

пацієнток з Ala12-алелем порівняно з особами з PPAR-γ Pro/Pro генотипом.  

Ми прийшли до висновку, що, асоційований з ліпідним та вуглеводним 

обміном, Pro12Ala PPAR-γ має не тільки прямий вплив на надлишкове ГЗМТ, а 

з іншого боку, може слугувати маркером генотипу матері та генетичної 

схильності до розвитку метаболічних захворювань після пологів.  

В роботі проілюстровано достовірну асоціацію поліморфізму LEPR 

Gln223Arg з рівнем ГЗМТ. В третьому триместрі у групі у жінок з GG 

поліморфізмом гену LEPR ГЗМТ достовірно в 1,7 рази діагностовано більше 

порівняно з АА – генотипом, відповідно (18,6±2,9) кг проти (10,7±2,6) кг 

(р<0,05). Отже, успадкування патологічного GG - генотипу підвищує шанси 

надлишкової надбавки маси тіла в 3,2 рази (3,29; 1,13-9,53) та характеризується 

зростанням відсотку ЖМТ в 1,5 рази (р<0,05) порівняно з носіями АА - 

генотипу. Показано відсутність статистичної різниці між показниками 

ліпідного і вуглеводного обмінів на початку вагітності та достовірні ознаки 

гіперліпідемії (р>0,05), гіперглікемії (р>0,05), гіперлептинемії (р>0,05) та 

інсулінорезистентності (р>0,05) в третьому триместрі при наявності GG 

поліморфізму гена LEPR на відміну від AA і AG – генопитів.  

В роботі доведено достовірно вищі шанси прееклампсії (4,91; 1,17-20,62), 

макросомії плода (6,75; 1,31-34,85) та більшої маси немовлят в 1,3 рази у GG - 

носіїв порівняно з носіями АА - генотипу (p<0,05). Показано, що пацієнтки з 

патологічним GG - генотипом через 1 рік після пологів мали в 1,3 рази більший 
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ІМТ (р<0,05) та збільшення шансів післяпологової ЗРВ (4,62; 1,23-17,34) 

порівняно з особами носіями LEPR АА-генотипу.  

Лептин регулює споживання енергії та їжі через взаємодію з власними 

рецепторами в тканинах і однією з найбільш важливих тканин-мішеней є 

центральна нервова система, яка регулює апетит і споживання енергії через 

розташований Ob-Rb рецептор в гіпоталамусі. Відсутність взаємодії лептину з 

власним рецептором в гіпоталамусі порушує передачу сигналу лептину і 

виникає дисбаланс споживання енергії, що призводить до надлишкової ваги 

[119, 225].  Lopez M. [239] стверджує, що причиною ожиріння є не дефекти у 

лептині, а проблема полягає в резистентності до лептину. Стійкість до лептину 

може виникати під впливом дефектів у самому гені – поліморфізмі, 

ліпотоксичності, напруги ендоплазматичного ретикулуму, а також запальних 

реакцій, які можуть порушити внутрішньоклітинний транспорт повідомлень.  

У сліпому-контрольованому дослідженні, опублікованому Olza J., et al. 

[279], автори демонструють взаємозв’язок між лептином і інсуліном, які діють 

в гіпоталамусі через відповідні рецептори та сприяють зміні експресії 

нейропептидів гіпоталамусу для регулювання енергетичного балансу і 

метаболізму глюкози. Експериментальні дослідження Berglund E., et al. [121] 

показали, що реінтродукція рецепторів лептину в гіпоталамусі LEPR відсутніх 

мишей знижує ожиріння. При повторному введені LEPR в нейрони про-

опіомеланокортина (POMC), які, як правило, експресують LEPR, та інші 

області гіпоталамусу, де експресія LEPR була пов'язана з регуляцією 

споживання їжі, тварини показали дискретне зменшення маси тіла і ожиріння 

через збільшення витрат енергії, а також покращення метаболізму глюкози та 

ліпідів. Автори відмітили, що поліпшення рівня глюкози та чутливості до 

інсуліну не залежало від маси тіла, що свідчить про те, що сигналізація лептину 

в нейронах POMC має роль у регулюванні гомеостазу глюкози і що ця 

регуляторна роль не залежить від ожиріння. Фактично, було описано, що 

лептин бере участь у регулюванні гомеостазу глюкози та чутливості до інсуліну 

шляхом сигнальних шляхів, які включають ряд кіназ, що підтверджувало 
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результати інших досліджень [175, 185, 355]. Таким чином, асоціація між 

Gln223Arg LEPR і надлишковим ГЗМТ, виявлена в нашому дослідженні, може 

бути пов'язана з більш низькою експресією LEPR, і може проявлятися в 

резистентності до інсуліну через механізми, такі як описані вище. 

Лептинові рецептори широко експресуються і в периферичних тканинах 

організму людини, і є регуляторами контролю метаболізму. Нещодавно 

опубліковані дані Yang M., et al. [390] свідчать про наявність рецепторів 

лептину на клітинах панкреатичних острівців, які визначають інгібіторний 

ефект лептину на секрецію інсуліну через утворення комплексу OBRb/Janus 

кіназа 2 (JAK2). Як зазначають автори, фосфорилювання JAK2 визначає 

модуляцію активності інсулінових рецепторів та мітоген-активованої 

протеїнкінази, що виділяє важливу роль лептинових рецепторів у регуляції 

чутливості клітин-мішеней до інсуліну, контролю метаболізму та 

енергетичного обміну.  

Sulaieva O., et al. [354] продемонстрували гендер-асоційований характер 

зв’язку між Gln223Arg поліморфізмом LEPR та розвитком надлишкової маси, 

ознаками дисфункції бета-клітин інсулярного апарату підшлункової залози, 

секреторної активності жирової тканини та спектру продукованих адипокінів у 

244 українських пацієнтів. Автори довели, що у жінок наявність алеля G 

(гомозиготи GG та гетерозиготи АG) була асоційована з надмірним зростанням 

ІМТ, розвитком інсулінорезистентності, підвищенням атерогенних ліпідів. На 

відміну від цього у чоловіків надлишкова вага визначалася переважно у           

G-гомозиготних носіїв. 

Достовірний зв'язок LEPR Gln223Arg поліморфізму з підвищеними 

сироватковими рівнями лептину, глюкози та станом інсулінорезистентності 

знайдений Suriyaprom K., et al. [358] у жінок при метаболічному синдромі. В 

той же час, Farzam F., et al. [175] не виявили достовірну асоціацію між носіями 

G-алелю та GG-поліморфізмом рецепторів лептину з ІМТ в Іранській популяції. 

Вони припустили, що під час вагітності забезпечення потреби плода 

компенсується за рахунок плацентарної експресії лептину, таким чином, 
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поліморфізми гену лептину і гену рецепторів лептину суттєво не впливають на 

підвищену концентрацію материнського лептину. Тим не менш, отримані нами 

результати підтверджують залучення Q223R поліморфізму LEPR до визначення 

схильності до розвитку метаболічних зрушень під час надлишкового ГЗМТ, 

характерних для ожиріння і цукрового діабету 2 типу [230]. 

Отже, за результатами проведеного нами дослідження, 

продемонстровано, що, асоційований з ліпідним та вуглеводним обміном, 

поліморфізму LEPR Gln223Arg має прямий вплив на ГЗМТ, ризик ЗРВ та 

розвиток надлишкової ваги і ожиріння після пологів. На нашу думку, надмірне 

ГЗМТ може слугувати маркером генотипу матері та генетичної схильності до 

розвитку метаболічних захворювань в подальшому. 

Сучасні дослідження доводять, що при ожирінні несприятливим 

наслідком дії таких взаємозв'язаних патогенетичних механізмів як системна 

запальна реакція, підвищення окислювальної модифікації білків, 

гіперлептинемія є розвиток ендотеліальної дисфункції, що є чинником розвитку 

серцево-судинних захворювань, атеросклерозу [37, 287]. Однак існує інша 

думка, що метаболічні і гемодинамічні зрушення, і як наслідок надлишкова 

маса тіла, виникають і поглиблюються на фоні первинної ендотеліопатії [223].  

В нашій роботі вивчена роль асоціації генного поліморфізму 

ендотеліальної NO-синтази, який сприяє значному зменшенню промоторної 

активності гена eNOS, що впливає на активність ферменту та асоційований зі 

зниженням базального рівня продукції NО і розвитком ендотеліальної 

дисфункції, з метаболічними розладами в генезі патологічного ГЗМТ.  

Продемонстровано, що в групі жінок носіїв ТТ поліморфного варіанту 

Glu298Asp (G894T) гена eNOS рівень ГЗМТ вірогідно в 1,5 рази вищий 

порівняно з носіями GG – генотипу (р<0,05). Показано, що наявність 

гомозиготного Т алеля також в 4,5 рази (4,52; 1,18-17,32) асоціюється із 

зростанням шансів надлишкової надбавки маси тіла під час вагітності 

порівняно з GG – генотипом, при відсутності даного зв'язку при носійстві GТ – 

генопиту. 
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Потенційна роль NO у регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів була 

продемонстрована у кількох дослідженнях, що підтверджують експресію та 

активність eNOS в жировій тканині [85, 119]. В групі вагітних з ТТ 

поліморфізмом в третьому триместрі нами встановлено вірогідне перевищення 

показників ТГ в 1,5 рази, ЗХ в 1,2 рази,  ЛПНЩ в 1,2 рази, в 1,4 рази лептину, в 

1,4 рази інсуліну та в 1,9 рази індексу інсулінорезистентності, що клінічно 

проявлялося достовірним зростанням відсотку ЖМТ в 1,5 рази порівняно з 

гомозиготними носіями G алеля (в усіх випадках р<0,05). 

В нещодавньому систематичному огляді та мета-аналізі 59 досліджень 

Luo Z., et al. [242] продемонстрували значно вищі рівні ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, а також 

нижчі рівень ЛПВЩ у носії T-алеля порівняно з особами з GG -  генотипом 

гена eNOS. На думку авторів поліморфізм rs1799983 модулює рівень ліпідів у 

плазмі через посередництво NO. Зниження рівня NO в крові спричинює 

збільшення кровʼяного тиску, ендотеліальну дисфункцію та окислювальний 

стрес, що ймовірно спровокує розвиток дисліпідемії. 

Інші дослідники також демонструють більший ІМТ, окружність талії, 

шкірної складки та відсотку ЖМТ у жінок носіїв ТТ алелю Glu298Asp (G894T) 

поліморфізму гена eNOS, що пов'язують зі зниженим ліполізом жирової 

тканини. Цілком ймовірно, що ендотеліальна NO-синтаза посилює окислення 

жиру та синтез ліпідів у тканинах, таких як печінка, скелетний м’яз та жир. 

Порівняно низький рівень жирних кислот і тригліцеридів в плазмі крові 

виявлений у моделях, в яких рівень eNOS надмірно виражений або постійно 

активується, відповідає цьому механізму [27, 326].  

Існують наукові припущення, що eNOS має потужний ефект проти 

ожиріння завдяки покращенню чутливості тканин до інсуліну.  Як засвідчують 

Becerril S., et al. [119], сприятливий вплив eNOS на метаболізм глюкози та 

чутливість до інсуліну пояснюється його здатністю стимулювати 

транспортування інсуліну та глюкози до ключових периферичних тканин, таких 

як скелетні м’язи, та регулювати глюконеогенез. Перенапруження або 

активація eNOS запобігає гіперінсулінемії, спричиненої порушеннями дієти. 
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Крім того, ендотеліальна інсулінорезистентність проявляється у нездатності 

інсуліну через сигнальні шляхи підвищувати утворення NO, покращувати 

кровопостачання тканин та забезпечувати їх джерелами енергоутворення [269]. 

Дисбаланс в синтезі ліпопротеїнів у жінок з надлишковим ГЗМТ, що 

проявляється гіпертригліцеридемією з переважанням атерогенних фракцій 

(ЛПНЩ, ЛПДНЩ), діагностованим нами вже в другому триместрі вагітності 

стимулює надмірне накопичення ліпідів в ендотелії. Внаслідок цього 

поглиблюється ушкодження клітинних мембран ендотеліоцитів і пригнічується 

синтез ферментів, необхідних для секреції вазодилататорів [11].  

Ендотеліальні клітини, навантажені ліпідними комплексами, стають 

більш вразливими до ушкодження вільними радикалами. Окрім того, 

характерний для таких пацієнток низький рівень ЛПВЩ у сироватці крові 

здатний стимулювати зниження рівня простацикліну. Вказані зміни можуть 

призводити до системного ендотоксикозу, генералізованої ендотеліальної 

дисфункції зі змінами просвіту судин у бік вазоконстрикції, а в подальшому — 

до тромбоутворення та ішемії тканин, що клінічно проявляється у 

вигляді гестаційних ускладнень [11, 99]. 

Вагітність супроводжується різноманітними змінами у водних секторах 

організму, які спрямовані забезпечити нормальний розвиток плода та безпечні 

пологи. Загальна кількість рідини в організмі вагітної жінки залежить від 

багатьох факторів, серед яких провідними є стан центрального та 

периферичного кровообігу, проникність ендотелію, маса тіла й акушерська 

ситуація (характер ускладнень вагітності та пологів) [33]. 

В результаті гальмування продукції активного вазодилятатора NO 

зростають синтез вазоконстриктора ендотеліну-1 і активність фактору росту, 

стимулюється проникність капілярів, посилюється тромбогенна трансформація 

ендотелію, порушується мікроваскулярний матрикс. Дисфункція ендотелію, 

при якій рідина із судинного русла переходить в інтерстеціальний простір, 

обумовлює зниження ОЦК і гіповолемію.  Інтерстиціальна гіпергідратація за 

короткий термін набуває генералізований характер, що погіршує прогноз 
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вагітності [35, 77]. В доступній нам літературі не знайдено даних про динаміку 

показників водних секторів у вагітних жінок залежно від Glu298Asp (G894T) 

поліморфізму гена eNOS, асоційованого з  ендотеліальною дисфункцією. 

В нашому дослідженні вперше продемонстровано динаміку  показників 

водних секторів у вагітних залежно від Glu298Asp (G894T) поліморфізму гена 

eNOS. В кінці вагітності нами діагностовано достовірне перевищення рівнів 

ЗВО, ПКР та відсотку ПКР відповідно в 1,2, 1,3 та в 1,1 рази у гомозиготних Т – 

носіїв порівняно з групою жінок з GG - генопитом гена eNOS (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 може виступати предиктором водно-секторальних зрушень у 

вигляді затримки рідини, в основному за рахунок ПКР в так званому «третьому 

просторі», сприяти набряковому синдрому та патологічному ГЗМТ. 

Таким чином наші результати свідчать, що поліморфізм еNOS Glu298Asp, 

що асоціюється з дисфункцією ендотелію, виступає патогенетичною основою 

розвитку надлишкової ваги, що поглиблює знання про розуміння генетичної 

основи патологічного ГЗМТ. З іншої сторони надлишкове гестаційний приріст 

маси тіла у жінок з нормальним прегравідарним ІМТ можна вважати раннім 

проявом генетичної схильності до ендотеліальної дисфункції. 

Показано, що наявність ТТ поліморфізму Glu298Asp (G894T) гена eNOS 

достовірно збільшує шанси розвитку гестаційних ускладнень, пов’язаних із 

дисфункцією плаценти, таких як ГГ (4,67; 1,25-17,41), прееклампсія (3,89; 1,24-

12,19), ЗРП (6,46; 1,41-29,52). Це доводить, що ендотеліальна дисфункція 

системного характеру у вагітних сполучається з локальною ендотеліальною 

дисфункцією фетоплацентарного комплексу. Тарасенко К. [85] показав, що в 

сферу системного запалення у вагітних з надлишковою вагою включаються 

тканини плаценти, патогенним наслідком якого є розвиток плацентарної 

ендотеліальної дисфункції, яка характеризується порушенням 

морфофункціонального стану плаценти, зниженням продукції вазодилататора 
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оксида азоту внаслідок гальмування синтезу ендотеліальної NO-синтази та 

активації індуцибельної NO-синтази, ініційованої плацентарними макрофагами.  

Через 1 рік після пологів пацієнтки з ТТ - генотипом достовірно мали в 

1,3 рази більшу масу тіла (73,9±5,4) кг (р<0,02) і в 1,3 рази більший 

ІМТ(25,2±2,0) кг/м
2
 (р<0,05), порівняно з особами з GG – генотипом відповідно 

(56,2±3,9) кг та (20,1±1,3) кг/м
2
. При гетерозиготному Glu298Asp (G894T) 

носійстві поліморфізму гена eNOS не встановлено статистичної різниці у масі 

тіла після пологів, порівняно з гомозиготними генотипами (р>0,05). Важливо, 

що у осіб із успадкуванням ТТ - генотипу рівень післяпологового ІМТ 

відповідав категоріям надлишкової ваги, що свідчить про патологічну ЗРВ та 

розвиток надлишкової ваги.  

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що зрив 

метаболічних та ангіогенних адаптаційних процесів під час вагітності, на фоні 

доведеного зміненого генного потенціалу, може слугувати біологічним 

маркером генотипу матері та підвищеного ризику реалізації генетичної 

схильності до розвитку гестаційних ускладнень, метаболічних та 

кардіоваскулярних захворювань після пологів. Доведено, що дослідження 

поліморфізмів генів регуляції ліпідного, вуглеводного обмінів та утворення NO 

є перспективним при вивченні патологічних станів під час вагітності.  

З практичної точки зору гестаційні ускладнення є одним з найбільш 

важливих аспектів ГЗМТ. За різними літературними джерелами  патологічними 

станами під час вагітності, асоційованими з патологічним збільшенням маси 

тіла, розглядають ранній гестоз (помірну та тяжку блювоту вагітних), ПД, 

гіпертензивні розлади індуковані вагітністю, ГД та ЗРП [277, 336, 396].  

В нашому дослідженні доведено, що маса тіла до вагітності важлива, 

проте не пріоритетна у ризику розвитку акушерських ускладнень у разі 

рекомендованого ГЗМТ. Проте показано, що надлишковий приріст маси тіла 

асоціюється зі зростанням шансів ПД (6,14; 2,97-12,69), ГГ (4,46; 1,76-10,33), 

прееклампсії (8,53; 3,84-18,90), ГД (9,24; 2,40-35,52) незалежно від вихідної 

маси тіла. Недостатнє ГЗМТ достовірно підвищує шанси ЗРП (7,76; 2,32-26,02). 
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Збільшення в вазі понад 500 г за тиждень в другому триместрі та понад 

350 г за тиждень в третьому демонструє високі шанси виникнення прееклампсії 

((6,07; 1,51-24,72) та (8,01; 1,45-42,01) відповідно). Встановлено, що при 

надлишковому ГЗМТ у більшості жінок розвивалися більш тяжчі ступені 

прееклампсії (у (55,0±11,1) %) середній ступінь та у (20,0±8,9) % - тяжкий), в 

той час як при рекомендованому у (87,5±11,7) % була легка прееклампсія.  

Нами виявлено негативну асоціацію між рівнем ГЗМТ та терміном 

вагітності, на якому проявлялася прееклампсія (r= - 0,59, р<0,01). Показано, що 

маніфестація даної патології при надлишковому ГЗМТ майже в 2 рази (р<0,05) 

частіше відбувалася до 34 тижнів вагітності порівняно з групою жінок з 

рекомендованою надбавкою маси тіла (p<0,001). Показано, що недостатнє 

ГЗМТ є протективним фактором виникнення прееклампсії. 

Гестаційний приріст ваги широко привертає увагу науковців як 

потенційно модифікований фактор ризику прееклампсії, однак результати є 

непереконливими, деякі дослідження підтверджують асоціацію [101, 115, 314], 

а інші - ні [180]. Автори вважають, що інтерпретацію спостережень ускладнює 

те, що ГЗМТ відбувається за рахунок багатьох компонентів - жирової маси, 

безжирової маси та накопичення позаклітинної рідини. Так, Hillesund E., et al. 

[200] на основі результатів БІМ у 550 вагітних жінок в 36 тижнів показали, що у 

жінок з клінічною маніфестацією прееклампсії надбавка в вазі була на 3,7 кг 

вища, порівняно з особами без даної патології, 3,5 кг з яких складала різниця 

зростання ЗВО. Bartsch E., et al. [115], Çalik K., et al. [136] підтвердили звʼязок 

розвитку прееклампсії з неадекватним приростом ЖМТ за рахунок підвищеної 

її гідрофільності та здатності акумулювати до 45 % об’єму ПКР і ВКР.    

За даними БІА нами продемонстровано, що прееклампсія пов’язана з 

надлишковим ГЗМТ як за рахунок надмірного накопичення ЖМТ і відсотку 

ЖМТ в кожному триместрі, що особливо виражено в 24-26 тижнів з 

відсутністю адекватного ліполізу в кінці вагітності, так і високого зростання 

ЗВО і відсотку ЗВО за рахунок ПКР, її інтерстеціального компоненту, 
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починаючи з ранніх термінів на відміну від неускладненої вагітності, що може 

слугувати доклінічними маркерами маніфестації захворювання.  

В групі жінок з прееклампсією нами діагностована метаболічна 

дисфункція, яка асоціювалася з надлишковою вагою та характеризувалася 

станом інсулінорезистентності на фоні гіперінсулінемії (р<0,01), зростанням 

концентрації ТГ, ЗХ, ЛПНЩ (р<0,001) та зниженням ЛПВЩ (р<0,05) вже в 

другому триместрі порівняно з групою жінок без даної патології.  

В роботі продемонстрована клініко-прогностична роль поліморфних 

варіантів генів PPAR-γ Pro12Ala, LEPR Gln233Arg та Glu298Asp (G894T) 

ендотеліальної NOS у патологічному ГЗМТ та виникненні прееклампсії. 

Надлишкове ГЗМТ може посилювати оксидантний стрес і тим самим 

стимулювати або поглиблювати системну запальну реакцію, що прискорює 

пошкодження клітин ендотелію судин, спричинює системну гестаційну 

ендотеліопатію, яка на сучасному етапі вважається основним патофізіологічним 

тригером розвитку прееклампсії [33, 200].  

В дослідженні відмічено, що у жінок з реалізацією прееклампсії приріст 

маси тіла був більшим у всіх трьох триместрах, порівняно з нормотензивними 

пацієнтками, навіть на ранніх термінах до клінічної маніфестації набрякового 

синдрому. На нашу думку, ранній швидкий надмірний набір маси тіла може 

свідчити про наявність основних патофізіологічних механізмів розвитку 

прееклампсії і повинен спонукати лікарів до посиленого спостереження.  

Прослідковано, що гестаційна гіпертензія пов’язана з надлишковим 

приростом маси тіла за рахунок патологічного зростання відсотку ЖМТ в 

другій половині вагітності на фоні зниження вмісту рідини у всіх водних 

просторах (p<0,05). У цій групі, виявлено достовірне 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, що значно вищі рівні 

гіперлептинемії та гіперрезистинемії характерні для вагітних з гестаційною 

гіпертензією та прееклампсією порівняно з неускладненою вагітністю (р<0,05), 

що в асоціації з поглибленням інсулінорезистентності в другому та третьому 
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триместрах (р<0,05) може вважатися патогенетичною ланкою гіпертензивних 

розладів. 

Відомо, що під час вагітності адипокіни додатково синтезується 

трофобластичними клітинами плаценти і потрапляють в кровоплин матері. 

Вважається що зростання рівня лептину в сироватці крові вагітних з 

прееклампсією спричинено плацентарною гіпоперфузією та гіпоксією 

внаслідок патологічної інвазії трофобласта і порушенням ангіогенезу плаценти 

[108, 112, 153]. Дослідники наголошують, що значне підвищення рівня даного 

адипокіну в крові жінок з подальшим розвитком гіпертензивних розладів 

відбувається ще до появи клінічних симптомів. З іншого боку материнська 

гіперлептинемія посилює гіпертензію внаслідок здатності лептину активувати 

симпатичну нервову систему та стимулювати секрецію катехоламінів [394].  

В наукових джерелах ми знайшли контроверсійні висновки щодо рівня 

резистину при гіпертензивних розладах вагітних. Так, показано зростання рівня 

резистину в сироватці крові, що тим самим призводить до порушення 

толерантності до глюкози у вагітних з прееклампсією порівняно з 

нормотензивними жінками  [197, 260]. В той час як інші дані стверджують про 

відсутність асоціації між даним адипокіном та гіпертензивними станами чи 

ІМТ матері [199]. Науковці припускають, що причиною зниження концентрації 

резистину є плацентарна дисфункція, яка супроводжує розвиток прееклампсії, 

проявляється зменшенням розмірів плаценти та веде до зниження плацентарної 

продукції адипокіну. Цей погляд підтримується виявленням експресії 

резистинової мРНК у плаценті разом із відсутністю значних змін експресії 

резистину в жировій тканині під час гестації жінок з нормальним ІМТ [199]. 

Детально проаналізувавши встановлену динаміку в нашому дослідженні, ми 

виявили, що шанси гіперрезистинемії у групі вагітних з ГГ та прееклампсією 

достовірно зростають в 3,2 рази (OR=3,21; 95% CІ: 1,22-8,82; р<0,05) та в        

3,8 рази (3,82; 1,53-9,60;) відповідно у жінок з надлишковим ГЗМТ.  

На сьогоднішній день згідно наказу МОЗ України № 676 «Гіпертензивні 

розлади під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія» жінки з ІМТ ≥ 25 кг/м
2
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відносяться до групи ризику прееклампсії. Результати нашого дослідження, що 

у жінок з нормальною прегравідарною вагою надлишковий приріст маси тіла 

під час вагітності достовірно збільшує шанси розвитку прееклампсії (6,04; 2,43-

15,02), спонукало нас рекомендувати надлишкове ГЗМТ вважати чинником 

ризику прееклампсії. В цьому аспекті жінкам з нормальним прегравідарним 

ІМТ та високим ризиком розвитку надлишкового ГЗМТ, оціненого вже на 

ранніх термінах, ми рекомендуємо призначати медикаментозну профілактику 

прееклампсії згідно існуючих нормативних документів.  

Вочевидь, обидві крайності як недостатнє, так і надлишкове ГЗМТ, 

спричинюють несприятливі наслідки вагітності. Діагностовано пряму 

залежність між виникненням картини ранньої блювоти вагітних та подальшим 

патологічно низьким збільшенням маси тіла (4,18; 1,57-11,13). Відзначено, що, 

незалежно від прегравідарної маси тіла, у вагітних з раннім гестозом надбавка 

маси тіла в першому триместрі та загальне ГЗМТ були достовірно меншими і 

становили (0,4±0,3) кг і (8,6±1,7) кг проти (1,3±0,3) кг і (13,9±2,0) кг у пацієнток 

без даної патології (в обох випадках р<0,05). Нещодавно опубліковані 

результатами Meinich T., et al. (2020) [258] також показали, що недостатній 

ранній приріст маси тіла матері при вагітності з ранньою блювотою вагітних є 

незалежним фактором ризику недостатнього ГЗМТ у матері з OR=7,05.  

Відомо, що в патогенезі раннього гестозу визначне місце відіграють 

нейроендокринні та обмінні порушення, у зв'язку з цим при прогресуванні  

патології поступово розвиваються зміни водно-сольового, жирового, а потім і 

білкового обмінів на тлі наростаючого зниження маси тіла [292]. Пізніше у цих 

вагітних зростає ризик розвитку ПД та захворювань спричинених нею [14, 221].  

В проспективному когортному дослідженні Kim M., et al. [218] 

продемонстрували статистично достовірний ризик виникнення ЗРП у вагітних з 

помірною та тяжкою блювотою в першому триместрі при недостатньому 

гестаційному прирості порівняно з пацієнтками з раннім гестозом та ГЗМТ в 

рекомендованих межах. В нашому дослідженні ми довели достовірно вищі 

шанси ПД (р<0,05) та ЗРП плода (р<0,001) в групі вагітних з низьким ГЗМТ.  
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Незважаючи на те, що недостатній загальний приріст маси тіла 

визначається як сильно співвіднесений із вагою плода [10, 294], зв'язок із часом 

низького збільшення ваги є менш вивчений, а результати суперечливі. Деякі 

дослідження дійшли до висновку, що збільшення маси тіла у другому та 

третьому триместрах є найважливішим щодо плодового результату [213], а інші 

вважають, що саме раннє збільшення ваги є більш важливим [218, 258]. 

За результатами статистичних підрахунків ми прийшли до висновку, що 

прегравідарна вага не впливає на ризик розвитку ЗРП плода, якщо гестаційний 

приріст маси тіла є в рекомендованих межах. Проте, недостатнє ГЗМТ 

асоціюється з достовірним збільшенням шансів ЗРП плода незалежно від маси 

тіла до вагітності (OR=7,76; 95% CІ: 2,32-26,02; р<0,01). Показано, що в групі 

пацієнток з розвитком ЗРП незначно зменшений відсоток ЖМТ в першій 

половині вагітності, практично не змінювався до пологів (p>0,05), що свідчить 

про відсутність змін в жирових депо протягом останнього триместру.  

Низький об’єм ЗВО за рахунок позаклітинного компоненту в першому 

триместрі у жінок зі ЗРП має прямий кореляційний зв'язок з недостатнім ГЗМТ 

на ранніх термінах (r=0,64, p<0,01). І, незважаючи на подальше зростання рівня 

ЗВО впродовж вагітності, маса тіла перед пологами в цій групі пацієнток була 

нижча порівняно з неускладненою вагітністю (p<0,05). Відмічено, що у групі 

вагітних зі ЗРП 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 іншими літературними повідомленнями про низький рівень 

об’єму плазми, складової ЗВО, при вагітностях із ЗРП. Цей стан ймовірно 

асоціюється з низьким ударним об'ємом та серцевим викидом, важливими 

материнськими чинниками, які визначають масу тіла плода [348]. 

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 достовірне зниження рівнів ТГ, 
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ЗХ, ЛПНЩ (р<0,05) до кінця вагітності на фоні відсутності достовірної різниці 

з показниками при неускладненому перебігу гестаційного періоду (р>0,05). 

Підтверджено, що, незважаючи на достовірне наростання у жінок з 

розвитком ЗРП рівня лептину в другому та третьому триместрах (р<0,05) 

порівняно з ранніми термінами, в середині вагітності концентрація лептину 

була вірогідно нижчою (р<0,05) порівняно з особами з фізіологічним перебігом 

гестації. Інтенсивне накопичення кількості жирової тканини та підвищення її 

гуморальної активності в першій половині відіграють важливу роль в регуляції 

материнського енергетичного метаболізму. В нашому дослідженні більш ніж 

половина ((60,0±11,1) %) випадків ЗРП діагностовано у вагітних з недостатнім 

ГЗМТ, (80,0±11,1) % серед нормотензивних жінок. Недостатнє збільшення маси 

тіла за рахунок жирового компоненту внаслідок неповноцінного надходження 

нутрієнтів ззовні веде до недостатнього рівня даного адипокіну в сироватці 

крові всередині вагітності.  

В літературі широко представлена роль плаценти як додаткового джерела 

лептину та його рецепторів [107, 112]. Роль лептину як одного з основних 

індукторів плацентарного ангіогенезу розглядається в якості протекторного 

фактору у відношенні до ПД та гіпоксичних станів плода. В експериментальних 

дослідженнях на клітинах синцитіотрофобласту людини показана роль лептину 

в регуляції транспорту нутрієнтів [153]. В третьому триместрі нами вже не 

встановлено статистичної різниці концентрації даного адипокіну у пацієнток зі 

ЗРП та з неускладненою вагітністю (р>0,05), і відсутність достовірного 

кореляційного зв'язку між концентрацією лептину, ГЗМТ, а також відсотком 

ЖМТ у групі вагітних зі ЗРП плода (р>0,05). Це можна пов'язати з 

компенсаторним механізмом – посиленою продукцією даного гормону малою 

плацентою в умовах гіпоксичного стресу, що припускають і інші дослідники 

[325] та навіть пропонують застосування людського рекомбінантного лептину в 

лікуванні ЗРП в майбутньому. Не виявлено асоціації між концентрацією 

резистину в сироватці крові пацієнток зі ЗРП та ГЗМТ (р>0,05). 
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Прослідковано, що шанси маніфестації ГД були достовірно вищі у жінок 

з надлишковою вагою та ожирінням до вагітності (OR=4,18; 95% CІ: 1,33-13,3; 

р<0,05) порівняно з групою вагітних з рекомендованим ІМТ, що відповідає 

даним інших дослідників [15, 17, 114, 123]. Ожиріння (>120 % від ідеальної 

маси тіла) згідно наказу МОЗ України № 582 «Ведення вагітності у хворих на 

гестаційний діабет» є чинником ризику ГД. Однак в нашому дослідженні 

статистично доведено, що у жінок з нормальною вихідною вагою надлишкове 

ГЗМТ достовірно збільшує шанси розвитку ГД (9,50; 1,07-84,12), що 

підтверджує збереження адекватної чутливості тканин до інсуліну як 

реалізацію адаптаційних механізмів при рекомендованому та низькому рівнях 

приросту ваги та високий ризик зриву фізіологічних механізмів у вуглеводному 

і жировому обмінах під час вагітності під впливом надлишкового ГЗМТ. 

Враховуючи отримані результати ми вважаємо, що надлишкове ГЗМТ 

слід розглядати чинником ризику ГД. Це спонукало нас жінкам з нормальним 

прегравідарним ІМТ та високим ризиком розвитку надлишкового ГЗМТ, 

оціненого вже в першому триместрі, рекомендувати проводити поглиблений 

клінічний та лабораторний скринінг ГД починаючи з першого триместру згідно 

існуючих нормативних документів.  

Доведено, що надлишкове ГЗМТ достовірно збільшує шанси кесаревого 

розтину (2,18; 1,09-4,35), індукованих пологів (5,69; 1,79-18,08), аномалії 

скоротливої діяльності матки, зокрема 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), кровотеч 

в послідовому та ранньому післяпологовому періодах (2,60; 1,14-5,91).  

Ймовірно, метаболічні порушення при надмірній вазі призводять до 

гормонального дисбалансу, порушення окисно-відновних процесів в міометрії 

та аномалій скоротливої діяльності. Діагностовано, що зростання частоти 

кесаревого розтину асоціюється зі збільшенням частоти дисфункції пологового 

процесу і виникненні функціонально вузького тазу, що зазвичай пов’язано із 
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збільшенням макросомії при надлишковому ГЗМТ. Більші шанси дистоції 

плечиків та пологового травматизму при надмірному прирості ваги також 

повʼязано з великою масою плодів. В цьому плані наші свідчення співпадають з 

висновками, до яких прийшли інші дослідники вивчаючи особливості 

пологового процесу при надлишковій масі тіла [129, 203]. 

Підтверджено, що у вагітних з надлишковим ГЗМТ достовірно зростали 

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). У групі 

вагітних з недостатнім ГЗМТ не виявлено достовірної різниці у частоті 

ускладнень в пологах та післяпологовому періоді порівняно з групою з 

рекомендованою надбавкою маси тіла (р>0,05). 

В представленому дослідженні статистично доведено, що зростання 

частоти ускладнень під час пологів, виявлені в групах вагітних з патологічною 

вихідною вагою, статистично значущі тільки у жінок з неадекватним ГЗМТ.  

Однією з важливих характеристик перебігу післяпологового періоду є 

редукція маси тіла. На думку багатьох вчених, прогностично важливим для 

послідуючого життя жінки та її наступних вагітностей є повне відновлення ваги 

до кінця першого року після пологів [162, 277]. Наукові дослідження 

демонструють ЗРВ від 0,5 до 5,1 кг в різних популяціях при продовженні 

спостереження від 6 місяців до 12 років після пологів, що в подальшому веде до 

прогресування надлишкової ваги і ожиріння [170, 256]. 

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 середня вага до вагітності становила 

(60,5±14,1) кг, ІМТ (22,2±4,8) кг/м
2
, що відповідало рекомендованій вазі, то 

через 1 рік після пологів середня вага пацієнток становила (65,2±14,5) кг, ІМТ 
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(25,2±5,0) кг/м
2
 , що вже відносилося до критеріїв надлишкової ваги. А середня 

ЗРВ в нашому дослідженні склала (4,6±3,6) кг. 

В літературних джерелах серед факторів післяпологової редукції ваги 

найбільш дискутабельними є прегравідарна маса тіла та ГЗМТ. Ряд авторів 

заперечують вплив вихідної маси тіла на ЗРВ [243], інші доводять асоціацію 

між ними [338, 370]. Проте більшість погоджуються, що саме рівень ГЗМТ є 

пріоритетним у ризику ЗРВ після пологів [109, 201, 243, 335, 356].  

Ми показали, що жінки з надлишковим ГЗМТ мали в 10,9 рази (10,99; 

5,20-23,24) достовірно більші шанси ЗРВ через 1 рік після пологів, порівняно з 

рекомендованим, незалежно від прегравідарного ІМТ. Післяпологова ЗРВ в 

групі пацієнток з надлишковою надбавкою маси тіла під час вагітності склала 

(10,1±3,6) кг і в 4,2 рази була вище ніж при рекомендованому збільшенні маси 

тіла (p<0,05), а шанси ЗРВ 5 кг і більше в 9,2 рази (9,23; 1,11-77,03) були 

вищими, ніж у пацієнток з ГЗМТ в рекомендованих межах незалежно від маси 

тіла до вагітності. Підтверджено прямий кореляційний зв'язок між ГЗМТ та ЗРВ 

після пологів (r=0,65, p<0,001) і відсутність достовірного зв'язку між вихідним 

ІМТ та ЗРВ (r=0,02, р>0,05). Таким чином доведено, що ГЗМТ є вагомим 

чинником у формуванні маси тіла жінки після пологів незалежно від вихідної.  

Прослідковано, що для прогнозу післяпологової редукції маси тіла 

важливим є динаміка збільшення маси тіла починаючи вже з початку гестації: 

надлишкове ГЗМТ з ранніх термінів вагітності відбувається в основному за 

рахунок надмірного накопичення ЖМТ, що і обумовлює післяпологову ЗРВ.  

Відомо, що постгравідарна редукція маси тіла відбувається за рахунок 

інволюції гестаційних змін органів і систем, а також за рахунок зміни складу 

тіла [228]. Попередні дослідження постулюють, що під час вагітності у 

більшості жінок в розвинутих країнах надмірна акумуляція підшкірного жиру 

призводить подальшої надлишкової ваги [120, 353]. 

Проаналізовано, що в групі  жінок з рекомендованим та недостатнім 

ГЗМТ через 1 рік після пологів маса жирового компоненту та відсоток ЖМТ 

повертаються до прегравідарних показників (в обох випадках р>0,05). До кінця 
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періоду спостереження в групі жінок з надлишковим ГЗМТ, на тлі надмірного 

накопичення ЖМТ під час вагітності, відсоток ЖМТ повернувся тільки до 

рівня другого триместру та залишався в 1,5 рази достовірно вищим порівняно з 

групою з рекомендованим ГЗМТ (р<0,05). Вивчення показників водного 

балансу тіла показало відсутність вкладу ЗВО у постгравідарну ЗРВ. 

В літературі показано, що прогностично неблагоприємним для здоров'я 

жінки, а саме розвитку інсулінорезистентності, метаболічного синдрому, 

серцево-судинних захворювань, є ЗРВ 5 і більше кілограмів через рік після 

пологів [164, 170]. Ми підсумували фактори встановлені в нашому дослідженні, 

які достовірно збільшують шанси на затримку ваги 5 і більше кілограмів через 

рік після пологів незалежно від категорії ІМТ до вагітності. До них відносяться 

вік до 30 років (3,30; 1,21-9,02), надлишкове ГЗМТ (9,22; 1,10-77,01), тривалість 

грудного вигодовування не більше 6 місяців (2,91; 1,25-6,79). Вважаємо, що ці 

знання вкрай необхідно доводити до вагітних під час антенатальних візитів для 

попередження ЗРВ після пологів та покращення здоров'я жіночого населення.  

Представлено, що рекомендоване та недостатнє ГЗМТ достовірно 

збільшує шанси на виключно ГВ протягом 3 місяців та значно знижує 

необхідність змішаного годування і відмови від лактації. В групі жінок з 

надлишковим ГЗМТ відмічено зменшення шансів на підтримку виключно ГВ в 

2,0 рази (0,50; 0,27-0,92) та зростання шансів на повне завершення лактації в  

2,2 рази (2,20; 1,07-4,51) порівняно з особами з рекомендованим ГЗМТ.  

На основі встановленого від'ємного кореляційного зв’язку між 

наростанням відсотку ЖМТ під час гестації та тривалістю ГВ (r= - 0,21, р<0,01; 

r= - 0,32, p<0,001; r= - 0,47, p<0,001 відповідно в першому, другому та третьому 

триместрах) ми прийшли до висновку, що інтенсивність накопичення ЖМТ під 

час вагітності може слугувати прогнозом терміну лактації. Чим більше жиру 

накопичується під час вагітності, тим коротший очікується період лактації. 

Цікавими виявилися результати у жінок, що палили під час вагітності та в 

післяпологовому періоді. У даної когорти осіб встановлено нижча частота в   

1,5 рази (р<0,05) виключно ГВ до 3 місяців серед пацієнток з надлишковою 
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вагою та ожирінням до вагітності порівняно з групою жінок з недостатнім та 

рекомендованим ІМТ. Нікотин впливає на секрецію дофаміну, гормону 

інгібітора пролактину. Цей гормон знижує вироблення пролактину, що 

призводить до пригнічення лактаційної здатності та розвитку молочної залози. 

При паління діагностується менший об'єм молока та нижча концентрація жиру 

в молоці [235]. Все це зменшує термін ГВ. Також неможливо не враховувати 

той факт, що пацієнтки що палили, свідомо припиняли лактацію раніше, ніж 

без даної патологічної звички, щоб уникнути шкідливого впливу на дитину.  

Вважається, що перший післяпологовий тиждень є визначним для 

прогнозу тривалості ГВ [171, 311, 371]. В нормі впродовж перших двох днів 

після пологів виробляється мінімальна кількість молока, яка достовірно зростає 

з другого до третього дня завдяки другій стадії лактогенезу, залежної від 

падіння рівня прогестерону. В окремих літературних джерелах вказано, що 

відстрочений початок лактації (більше 72 годин) має прямий вплив на 

подальшу тривалість ГВ [204].  

З цих позицій ми прослідкували позитивну асоціацію між часом появи 

повноцінної лактації та гестаційним приростом маси тіла (r=0,22, р<0,05) при 

відсутності достовірного зв’язку з прегравідарним ІМТ (р>0,05). Доведено, що 

надлишкова надбавка маси тіла збільшує шанси на відстрочений початок 

лактації (2,12; 1,11-4,15) порівняно з рекомендованою, в той час як недостатня – 

статистично достовірно не впливає на даний показник (р=0,84).). Таким чином, 

доведений нами негативний вплив ГЗМТ понад рекомендовані межі на початок 

повноцінної лактації може бути одним з факторів, які пояснюють зменшення 

тривалості як ГВ, так і виключно ГВ в групі жінок з надлишковим ГЗМТ. 

Як було продемонстровано вище, надлишкове ГЗМТ характеризується 

сповільненою редукцією ваги після пологів та збільшує відсоток жінок з 

надлишковою вагою і ожирінням після пологів. В літературі існує серія гіпотез, 

які пояснюють можливі причини зменшення частоти та тривалості ГВ у осіб з 

надлишковою вагою і ожирінням: пригнічення лактогенезу і низький зворотній 

зв'язок відповіді пролактину на смоктальний процес дитини [308], жирова 
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тканина як депо стероїдних гормонів призводить до вищого рівня прогестерону 

у жінок з ожирінням ніж при нормальній вазі [245], великі розміри молочних 

залоз у осіб з надмірною вагою асоціюється з труднощами у процесі годування 

[214], вища частота материнських та перинатальних ускладнень у цієї категорії 

жінок під час вагітності або пологів та відстрочене ГВ за медичними 

показаннями, що в подальшому веде до зниження лактогенезу [274, 139, 361], 

психологічні фактори у жінок з надмірною вагою (незадоволеність зовнішнім 

виглядом, проблеми з чоловіком, післяпологова депресія) [214], паління [235].  

Під час вагітності материнське утробне середовище впливає на розвиток 

плода, яке в подальшому визначає здоров'я дитини від народження до 

дорослого віку [101, 144, 164]. Незважаючи на підтверджений нами підвищений 

ризик патологічного ГЗМТ у першонароджуючих жінок, ми не виявили 

статистично значущої асоціації між паритетом та вагою новонароджених 

(р>0,05). Прослідковано відсутність достовірної асоціації між прегравідарним 

ІМТ та вагою і зростом немовлят (р=0,71 і р=0,82 відповідно).  

Встановлено, що у жінок з недостатнім ГЗМТ вага новонароджених 

достовірно була нижча (2663,9±184,8 г), а з надлишковим вірогідно вища 

(3858,2±235,3 г) порівняно з вагітними з рекомендованим (3227,6±208,8 г)        

(в обидвох випадках p<0,05). Привертає увагу факт, що низьке збільшення маси 

тіла збільшує шанси ЗРП (6,86; 2,02-23,28), а надлишкова надбавка збільшує 

ризик макросомії (7,00; 2,96-16,57) порівняно з рекомендованим ГЗМТ, що стає 

прогнозованим вже в другому триместрі вагітності (р<0,05). 

У дослідженні виведені порогові величини ГЗМТ у жінок з нормальним 

ІМТ до вагітності, 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), що відповідає 

рекомендованому референтному діапазону згідно міжнародних та національних 

рекомендацій [40, 105, 208]. За даними літератури, в різних країнах цей 

показник коливається від 8,5 до 11,5 кг і залежить, на думку авторів, від 

етнічних факторів [129, 136]. 
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Логічно припустити, що реалізація впливу гестаційного приросту маси 

тіла на масу новонародженого відбувається за рахунок метаболічних процесів в 

організмі матері. Встановлено, що народженню крупних дітей передували 

достовірне вищі материнські рівні глюкози та інсуліну в другому триместрі 

вагітності (р<0,001 та р<0,02 відповідно) із розвитком гестаційної 

інсулінорезистентості (р<0,001), а матерів із ЗРП рівні глюкози були нижчі в 

другому та третьому триместрах порівняно з жінками з нормоваговими дітьми 

(р<0,01 та р<0,02 відповідно) при нормальній концентрації інсуліну (р>0,05) із 

підвищенням чутливості до інсуліну починаючи з середини вагітності.  

Показано, що на розвиток крупного плода мало достовірне зростання 

концентрації ТГ та ЛПНЩ (р<0,02 та р<0,001 відповідно) та зниження рівня 

ЛПВЩ (р<0,05) в другому триместрі, а ЗРП сприяли гіпотригліцеридемія та 

гіпохолестеринемія матері в середині вагітності (в обох випадках р<0,05) 

порівняно з жінками з нормоваговими дітьми. 

Безперервність процесу енергозабезпечення плода до 80 % відбувається 

за рахунок глюкози на фоні фізіологічної гестаційної інсулінорезистентності. 

Решта, як припускають дослідники, може здійснюватися за рахунок жирових 

запасів матері. Як показали дослідження, ліпіди мають здатність проходити 

крізь плаценту і, ймовірно, можуть бути додатковим джерелом енергії для 

плода [185, 381].  

У літературі активно вивчається асоціація ГЗМТ і ваги новонароджених, 

однак отримані висновки різняться. Як показали Kolapo M., et al. [219] 

порушення метаболізму ТГ і неетерифікованих жирних кислот корелювали з 

надмірною вагою дітей при народженні. В китайській популяції науковці 

довели асоціацію між гіперліпідемією матері і високим ризиком ГД, 

прееклампсії та макросомії та низьким ризиком народження маловагових дітей 

незалежно від ГЗМТ [211]. В мексиканському дослідженні (2017) [298] 

підтверджена позитивна асоціація між маркерами ліпідного обміну та 

прегравідарним ІМТ, та відсутність зв’язку з ГЗМТ та вагою новонароджених у 

жінок з надлишковою масою тіла/ожирінням. Отже, можна припустити, що такі 



349 

 

різнобічні висновки пов’язані з залученням осіб різного віку, расової 

належності, стилю життя, наявністю супутніх захворювань, з чим 

погоджуються і інші науковці [129, 136, 330].   

Встановлено достовірну позитивну асоціацію між рівнями лептину та 

резистину в другому та третьому триместрах вагітності та масою тіла 

новонароджених (р<0,001). Наскільки нам відомо, ми вперше визначили, що 

при зростанні в другому триместрі концентрації лептину матері понад           

20,6 нг/мл, а резистину понад 10,2 нг/мл збільшуються шанси народження 

крупного плода ((OR=3,51; 95% CІ: 1,32-10,14; р<0,05) та (3,40; 1,23-10,02) 

відповідно). Шанси ЗРП були вищі при концентрації лептину в сироватці крові 

в середині вагітності менше за 18,2 нг/мл (3,73; 1,40-10,21). Прослідковано 

відсутність статистичної різниці рівня резистину впродовж гестації в цій групі 

пацієнток порівняно з показниками при вагітності без ЗРП (р>0,05).  

Низкою авторів встановлена достовірна позитивна асоціація між 

резистином і лептином в крові матерів, а також між обома гормонами в крові 

новонароджених і антропометричними показниками дітей одразу після пологів 

[286]. На основі цього доцільно вважати, що рівень цих гормонів жирової 

тканини є гестаційно залежним і може відігравати важливу роль у регулюванні 

енергетичного обміну та ваги дитини в утробі матері.  

У главі 4 нами продемонстровано позитивний зв'язок між концентрацією 

лептину і ГЗМТ в кінці вагітності (r=0,63, р<0,01). Ця асоціація дозволяє 

припустити, що, незважаючи на периферичну гіперлептинемію, позитивний 

енергетичний баланс досягається під час вагітності шляхом відносного 

зниження концентрації центрального лептину та стійкості до впливу лептину на 

нейропептиди, що регулюють енергетичний баланс. Встановлену у нашому 

дослідженні позитивну кореляцію між материнською концентрацією лептину та 

вагою новонародженого можна пояснити функціонуванням лептину у синергії з 

іншими гормонами, які впливають на утробний ріст плода, таких як інсулін і 

фактор росту І. Вищу концентрацію лептину в середині вагітності у жінок з 

макросомією порівняно з групою вагітних з нормоваговими плодами показують 
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також Patenaude J., et al. [290], Castro N., et al. [140], стверджуючи, що 

гіперлептинемія саме у другому триместрі бере участь у ожирінні немовлят. 

Marino-Ortega L., et al. [248], Sámano R., et al. [322] підтверджують, що лептин, 

який додатково виробляється плацентою, відігравати важливу роль у контролі 

росту та функції самої плаценти, що в свою чергу впливає на ріст плода.  

В главі 4 нами показано, що рівень резистину в сироватці крові вагітних 

жінок рівномірно зростає до пологів. Це обумовлено експресією резистину 

жировою тканиною матері, відсоток якої збільшується впродовж гестації та 

додатковою продукцією даного адипокіну плацентою, маса якої також зростає 

до кінця вагітності. Резистин протидіє дії інсуліну, погіршує гомеостаз 

глюкози, знижує здатність скелетних м’язів і жирової тканини до поглинання 

глюкози у відповідь на інсулін, що характеризується станом 

інсулінорезистентності у вагітних жінок в останній половині вагітності.  

Pourarian S., et al. [302] продемонстували позитивну асоціацію між 

концентрацією резистину в сироватці крові матері і його рівнем у пуповинній 

крові. Високий рівень резистину у пуповинній сироватці спричиняє 

гіперглікемію і може відігравати вирішальну роль у забезпеченні розвитку 

плода, забезпечуючи адекватну субстратну глюкозу для використання ЦНС. 

Дослідники на молекулярному рівні показали роль резистину у модуляції 

експресії глюкози та експресії глюкози-транспортера-1 (GLUT-1) у клітинах 

трофобласта, що забезпечує трансплацентарний транспорт глюкози до плода. 

Також вироблення резистину плодовою жировою тканиною може стати однією 

з причин підвищення рівня його в пуповинній крові [178].  

Отже на основі виявленого нами достовірного взаємозв’язку між рівнем 

резистину в сироватці крові вагітних жінок та вагою новонароджених, ми 

припускаємо, що резистин може брати участь не лише в обміні енергії матері 

під час вагітності, а також в енергетичному обміні плода. Надлишкова 

гіперрезистинемія опосередковано через стан гіперглікемії є чинником 

розвитку макросомії новонароджених. 
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Таким чином, в нашому дослідженні підтверджено, що метаболічні 

процеси саме в другому триместрі вагітності, як і рівень ГЗМТ, мають вагомий 

вплив на програмування росту плода в кінці вагітності.  

Беручи до уваги доведений нами негативний вплив патологічної надбавки 

маси тіла на перебіг вагітності і пологів, ми проаналізували особливості 

перебігу раннього неонатального періоду в залежності від рівня гестаційного 

приросту ваги. Не встановлено достовірного збільшення частоти ускладнень у 

новонароджених в групі жінок з недостатнім ГЗМТ порівняно з групою осіб з 

рекомендованим приростом маси тіла (р>0,05). Проте у пацієнток з надлишко-

вим ГЗМТ відмічено вірогідне збільшення частоти асфіксії новонароджених в 

3,0 рази (р<0,001), гіпоглікемії в 2,7 рази (р<0,05), пологової травми в 4,0 рази 

(р<0,05) порівняно з групою з рекомендованим ГЗМТ, що логічно збільшує 

шанси необхідності перебування немовлят у відділенні інтенсивної терапії. 

За літературними джерелами, діти, народжені з гіпоглікемічним страном, 

мають підвищений ризик затримки розвитку в подальшому житті [294]. В 

нещодавньому дослідженні Burakevych N., et al. [133] пояснюють причини 

гіпоглікемії новонароджених при надлишковому ГЗМТ гравідарним 

гіперінсулінізмом матері. За даними Gou B., et al. [189] ГЗМТ асоціюється зі 

змінами гормонального профілю, включаючи резистентність до інсуліну. Ми в 

свою чергу, також виявили достовірну пряму асоціацію між неонатальною 

гіпоглікемією і концентрацією інсуліну в материнській сироватці крові (r=0,62, 

p<0,0001), HOMА-IR (r=0,60, p<0,001) та ГЗМТ (r=0,70, p<0,001). 

У всьому світі необхідність лікування новонародженого у відділенні 

інтенсивної терапії носить не тільки медичну проблему, а і враховуються 

матеріальні затрати на кожен день перебування. Дослідники виділяють 

надлишкове збільшення в вазі під час вагітності вагомим чинником, який 

впливає на цей показник [171, 294, 332]. Тому проблемі профілактики 

патологічного ГЗМТ необхідно приділяти як найбільше уваги шляхом 

організації медичних і соціальних програм.    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burakevych%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31148566
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Враховуючи широкий інтерес зарубіжних науковців до проблеми 

патологічного ГЗМТ та пов’язаною з нею акушерською та перинатальною 

патологією і недостатню увагу серед вітчизняних дослідників та практиків, 

можна вважати її не вирішеною, особливо в плані психологічного супроводу 

вагітності та оцінки ефективності профілактичних заходів.  

В дисертаційному дослідженні розроблена та впроваджена програма 

супроводу вагітних направлена на досягнення оптимального ГЗМТ та 

профілактику гестаційних ускладнень. Програма включає психопрофілактичну 

підтримку з метою підвищення рівня стресостійкості, адекватного емоційного 

забарвлення, дієтичні поради, рівень ФА із додатковими елементами навчання 

здорової харчової поведінки та активізації ФА під час вагітності. Наприкінці 

вагітності ми проаналізували вплив впровадженої програми на рівень ГЗМТ та 

редукцію затримки ваги через 12 місяців після пологів, склад тіла пацієнток в 

кінці вагітності (37-39 тижнів) та через 12 місяців після пологів, рівень 

показників вуглеводно-жирового обмінів та адипокінів, середню вагу 

новонароджених та частоту макросомії і ЗРП, частоту гестаційних ускладнень 

під час вагітності та пов’язаних з пологами.    

В дослідженні прослідковано, що рекомендоване збільшення маси тіла 

мали тільки третина жінок ((29,1±4,2) %) з рутинним веденням вагітності, 

майже кожна четверта пацієнтка – недостатнє, а частка жінок з надлишковим 

ГЗМТ була достовірно в 1,5 рази більша порівняно з рекомендованим 

приростом маси тіла (p<0,05). В основній групі виявлено переважання вагітних 

з рекомендованим ГЗМТ ((64,7±4,7) %), що в 2,9 рази перевищувало кількість 

жінок з надлишковою та в 4,7 рази з недостатньою надбавкою маси тіла (в усіх 

випадках p<0,001). Важливо відмітити, що в основній групі частота вагітних з 

недостатньою та надлишковою надбавкою маси тіла була в 1,9 (p<0,05) та в 2,0 

(p<0,001) рази відповідно нижча порівняно з контрольною групою.   

Отже показано, що при антенатальному догляді, доповненому 

рекомендованою нами програмою, в 4,5 рази зростали шанси досягнення 

оптимального рівня ГЗМТ (4,48; 2,53-7,91), в той час як шанси патологічного 
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приросту ваги знижувалися (в 2,2 рази (0,44; 0,22-0,89) недостатнього і в 2,9 

разів (0,34; 0,19-0,62) надлишкового) порівняно з рутинним веденням. 

Показано, що в основній групі достовірно зменшуються шанси 

надлишкового ГЗМТ у жінок всіх прегравідарних вагових категорій (при 

нормальній вазі (0,42; 0,20-0,86), при надлишковій вазі (0,06; 0,01-0,16), при 

ожирінні (0,11; 0,02-0,68;)). Однак не встановлено статистично вірогідного 

зниження шансів недостатнього ГЗМТ у жінок з низькою масою тіла до 

вагітності, що, на нашу думку, може бути пов’язано зі статистично малою 

кількістю жінок у даній групі, а також з необхідністю корекції ваги на 

прегравідарному етапі. Висновки, представлені в сучасних дослідженнях 

Перстрікова Т., і співав. [69], Суриної М., і співват. [78], також вказують на 

важкість корекції неправильного способу життя (недоїдання, дієти, неадекватна 

реакція на стреси, недосипання, внутрісімейні проблеми, паління), який є 

основною причиною дефіциту маси тіла у 90,3 % таких пацієнток. 

В літературі представлені різні результати корекції способу життя під час 

вагітності на рівень ГЗМТ. Так дослідження Poston L., et al. [301], Kunath J., et 

al. [222] продемонстрували незначний статистично недостовірний ефект 

програм запропонованих втручань на показники ГЗМТ, особливо при ожирінні. 

Однак автори припускають, що недостатній ефект пов'язаний з пізнім початком 

інтервенцій на фоні вже неадекватної надбавки маси тіла на ранніх термінах. 

Групою дослідників на чолі з Peaceman A., [293] у «LIFE-Moms» 

проспективному мета-аналізі (2018) із залученням 1150 жінок з різною расовою 

та соціально-економічною належністю показано, що зміна поведінки під час 

вагітності, зосереджена головним чином на корекції дієти та ФА у жінок з 

надмірною вагою/ожирінням сприяла значному зниженню частки жінок з 

надлишковим ГЗМТ. Проте автори наголошують про найкращі результати у 

жінок, які розпочали рекомендовані інтервенції до 13-14 тижнів вагітності. 

В ряді робіт запропоновано вважати рівень ФА вагітних на ранніх 

термінах критерієм ГЗМТ перед пологами. Так, Мосейко У., і співавт. [39] 

продемонстрували, що для 38 % вагітних жінок характерна низька рухова 
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активність в першому триместрі вагітності, вочевидь, як результат звичного 

малорухомого способу життя ще до вагітності. В даному дослідженні приріст 

маси тіла зворотно корелював із рівнем рухової активності на ранніх термінах. 

В нашій роботі встановлено вірогідно нижчий рівень ГЗМТ на (1,3±1,3) 

кг в основній групі ((11,1±1,2) кг проти (14,5±1,2) кг в контрольній) (р<0,05). 

При поглибленому аналізі ГЗМТ у жінок з різною вихідною масою тіла 

відмічено, що статистично достовірне зменшення рівня надбавки маси тіла в 

основній групі на (3,5±1,3) кг відбулося тільки у вагітних з рекомендованим 

ІМТ до вагітності ((11,8±1,1) кг проти (15,3±1,3) кг в контрольній) (р<0,05). 

Серед вагітних з недостатнім ГЗМТ не виявлено надлишкового приросту маси 

тіла. А в групах жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням діагностовано 

зменшення рівня надбавки маси тіла в основній групі на (1,4±1,2) кг та (1,2±1,0) 

кг відповідно, проте різниця була статистично недостовірною (р>0,05). 

Таким чином, ми вважаємо, що впровадження профілактичної програми, 

направленої на попередження патологічного ГЗМТ доцільно розпочинати всім 

жінкам під час вагітності якомога раніше з ретельним контролем виконання 

протягом гестаційного періоду. Жінкам з надлишковою масою тіла та 

ожирінням зміну способу життя, шляхом навчання навичок здорового 

харчування та активізації ФА, необхідно розпочинати на прегравіданому етапі 

акушер-гінекологами сумісно з сімейними лікарями.  

Важливою умовою ефективності дії рекомендованих інтервенцій є 

регулярний контроль за їх виконанням, на що наголошують і інші дослідники 

[31, 110, 113]. Ретельне роз'яснення особливостей харчування та контроль за 

виконанням дозволили статистично достовірно 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). Отже, в основній групі більшість жінок дотримувалися 

високого рівня харчової поведінки ((78,4±4,1) %), що в 5,3 рази та в 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 
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достовірної різниці між високим, середнім та низьким рівнями харчової 

поведінки (р>0,05).  

Шляхом опитування нами встановлено, що основними причинами, які не 

дозволили всім вагітним основної групи досягнути високого ступеня харчової 

поведінки були відхилення від виконання рекомендацій із за стресових 

ситуацій, святкувань подій, стаціонарного лікування та частіше внаслідок 

«тяжкості» зміни харчування із за звички, і потребу окремого приготування їжі 

чоловікові та родині, що наводить на думку про необхідність корекції харчової 

поведінки в сім'ї із залученням членів родини.  

Проаналізовано динаміку рівня інтенсивності ФА у вагітних на фоні 

застосування запропонованої програми на основі Міжнародного опитувальника 

про ФА [154]. Так, у жінок основної групи встановлено достовірне зниження 

рівня сидячої активності в 1,4 рази ((64,1±10,6) МЕТ-год/тиждень) проти 

((90,9±8,5) МЕТ-год/тиждень) та зростання в 1,5 рази помірного рівня ФА 

((82,2±9,8) МЕТ-год/тиждень) проти ((54,5±10,0) МЕТ-год/тиждень) порівняно 

з вагітними контрольної групи (в обох випадках p<0,05). 

Паралельно із збільшенням рівня інтенсивності ФА в основній групі 

діагностовано достовірне зростання частки помірного рівня інтенсивності в   

1,2 рази (p<0,002) та зниження частки сидячої активності в 1,3 рази (p<0,05) в 

структурі загальної ФА порівняно з контрольною групою. Як було доведено 

нами раніше, саме помірна ФА достовірно збільшує шанси (2,89; 1,41-5,72) 

досягнення рекомендованого ГЗМТ. 

За даними опитування 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 за показниками 

крокоміру. При детальному аналізі результатів по групах встановлено, що 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 достовірно не різнилася 
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(р>0,05). В групі вагітних з надлишковим збільшенням маси тіла середня 

кількість кроків в 1,5 рази достовірно була менше (5009,2±1036,4 кроків/день) 

порівняно з групою з рекомендованою надбавкою (p<0,05) і знаходилася в 

основному в діапазоні неактивного/сидячого образу життя. Статистично 

доведено, що при досягненні високого показнику ходьби ≥7500 кроків/день 

зростають шанси рекомендованого ГЗМТ (OR=4,00; 95% CІ: 1,66-9,65; р<0,01). 

Попередні наукові роботи постулюють значне зниження як рівня 

загальної ФА, так і часу виконання фізичних вправ з настанням вагітності 

навіть у жінок, які були фізично активні на прегравідарному етапі [324, 327]. 

Серед основних причин до 85 % переважають індивідуальні фактори не 

пов’язані зі здоровʼям, такі як нестача вільного часу, значна зайнятість при 

виконанні професійної та хатньої роботи, більше користувавання транспортом, 

ліфтом, порівняно з пішохідними прогулянками, більше проведення часу перед 

телевізором, малу обізнаність вагітних та страх передчасного народження. 

Сучасні міжнародні і національні рекомендації підтверджують повну 

безпечність фізичних навантажень під час вагітності [113,167, 265, 340].  

В дисертаційному дослідженні проаналізовано динаміку складу тіла під 

час вагітності під впливом запропонованої профілактичної програми. В кінці 

вагітності у осіб, які притримувалися програми, як вага ЖМТ, так і відсоток 

ЖМТ було достовірно нижчі порівняно з групою з рутинним веденням 

вагітності (в обох випадках p<0,05), що сприяло нижчому рівню ГЗМТ. 

Нами підтверджено, що тільки помірна (r= - 0,70, p<0,001) та інтенсивна 

(r= - 0,71, p<0,001) діяльності мають негативний кореляційний зв'язок з рівнем 

ЖМТ, в той час, як низька (r=0,68, p<0,001) та відсутність/сидяча (r=0,80, 

p<0,001) активності сприяють патологічній надбавці жиру. Дані корелювали із 

встановленими нами попередньо результатами, що тільки помірна та 

інтенсивна ФА знижують шанси надлишкового ГЗМТ. В основній групі 

пацієнток відмічено рівномірне зростання всіх рідинних секторів, що відповідає 

динаміці, характерній для пацієнток з рекомендованим ГЗМТ. 
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Вважається, що під впливом занять фізичними вправами підвищується 

активність ферментативних реакцій, зростає інтенсивність окислювально-

відновних процесів у тканинах. Зниження доступності глюкози, внаслідок 

посиленого захоплення активними скелетними м'язами не змінюючи здатності 

м'язів до реагування на інсулін, збільшення засвоєння глюкози за рахунок 

більш активної дії інсуліну внаслідок покращення чутливості до інсуліну, веде 

до підвищення ліполізу та зниження жирових депо з метою забезпечення 

організму матері енергією [38, 316]. Статистично підтверджено, що 

рекомендовані нами високий рівень харчової поведінки, помірний і 

інтенсивний рівні фізичного навантаження під час вагітності асоціюються з 

покращенням чутливості до інсуліну та проявляють зворотній взаємозв'язок з 

атерогенними показниками ліпідного обміну наприкінці вагітності.   

ФА, як один з основних факторів затрат енергії, яка поступає, переважає в 

основному обміні. В моделі на тваринах Quiclet C., et al. [306] було показано, 

що у фізично активних самок щурів під час вагітності покращувалася 

чутливість тканин до інсуліну та була менша кількість жирової маси тіла у 

порівнянні з нерухливими та малорухливими тваринами, навіть на фоні дієти з 

високим вмістом жиру. В роботі Sanabria-Martines G., et al. [324] довели, що ФА 

під час вагітності у матерів з ожирінням знижує метаболічну дисфункцію 

індуковану надлишковою вагою, покращуючи інсулін/глюкоза метаболізм. 

Дослідження впливу запропонованої нами корекції харчової поведінки та 

ФА на ендокринну функцію жирової тканини продемонструвало достовірну 

асоціацію між високим рівнем харчової поведінки, помірної та інтенсивної ФА 

жінок під час вагітності з нижчими концентраціями лептину та резистину в 

сироватці крові. Можна припустити, що встановлені асоціації пов’язані із 

зниженим вмістом жирової маси тіла, яка відповідає за продукцію адипокінів у 

пацієнток з рекомендованим рівнем навантажень з однієї сторони. А з іншого 

боку, провоковані досліджуваними адипокінами зміни у вуглеводно-жировому 

метаболізмі при нормальному ГЗМТ посилюють мобілізацію материнських 

запасів жиру в пізні терміни для забезпечення росту та жирових депо плода.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raipuria%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25853572
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Якщо жирова тканина розглядається як ендокринний орган, що реагує на 

зміни метаболічного статусу, то системна регуляція його активності та 

модифікація реакції рецепторного апарату, а не просто зменшення кількості 

жиру в організмі, повинні дозволяти зменшити надлишкову вагу. Однак, 

зважаючи на недавній висновок Harris R. [195], що пряма активація рецепторів 

адипоцитів лептину мало впливає на клітинний метаболізм in vivo, непрямий 

вплив лептину на адипоцити може відігравати більшу роль у контролі 

активності адипоцитів. Дійсно, є дані про інгібування секреції інсуліну 

лептином та погіршення чутливості до інсуліну адипоцитів in vitro [337, 355]. 

Цей вплив підтверджують результати клінічного дослідження, в якому 

зниження рівня лептину в плазмі крові після помірної втрати ваги у дорослих 

людей, пов'язане зі значним поліпшенням резистентності до інсуліну [261].  

Попередньо нами підтверджена роль жирової тканини в ініціації і 

регуляції гестаційної резистентності до інсуліну та лептину. Таким чином, наші 

висновки щодо зниження концентрації адипокінів під впливом фізичних 

навантажень, підтверджують позитивний вплив запропонованого комплексу 

заходів на зниження патологічної інсуліно- та лептинорезистентності тканин, 

що попереджає надлишкову надбавку маси тіла. 

Беручи до уваги встановлений позитивний вплив запропонованої нами 

програми на оптимізацію ГЗМТ, завдяки впливу на його основні складові 

компоненти, логічно було дослідити асоціацію даної програми заходів із 

частотою акушерських та перинатальних ускладнень. Показано, що в основній 

групі достовірно знижувалися шанси маніфестації гіпертензивних розладів під 

час вагітності: прееклампсії (OR=0,48; 95% CІ: 0,24-0,95; р<0,05) і ГГ (0,40; 

0,18-0,88) та достовірно збільшувалися шанси неускладненого перебігу 

гестаційного періоду (2,90; 1,67-5,05). Важливо, що помірна ФА під час 

вагітності у здорових жінок не призводить до скорочення строку вагітності, що 

постулюють і інші дослідники [111, 324]. Встановлено достовірний зворотній 

зв'язок між помірним (r= - 0,29, p<0,001) та інтенсивним (r= - 0,36, p<0,001) 

рівнями ФА та тривалістю пологів. 
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Можна припустити, що оптимізація психоемоційного стану в комплексі 

запропонованих заходів сприяла зниженню акушерських та перинатальних 

ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. Так, у вагітних основної 

групи достовірно зросла частота вагінальних пологів в 1,2 рази, знизилася 

частота кесаревого розтину вдвічі, слабкості пологової діяльності в 1,8 рази, 

необхідності до венного введення окситоцину в 1,6 рази, частота пологового 

травматизму в 1,5 рази (в усіх випадках р<0,05).  

Доведено зниження шансів народження крупних дітей (0,36; 0,17-0,83) у 

жінок основної групи порівняно з контрольною та відсутність впливу наших 

заходів на частоту маловагових дітей. При вивченні асоціації між рівнем 

харчової поведінки вагітних та вагою новонароджених в загальній когорті 

учасниць не встановлено достовірного зв’язку (r=0,05, p=0,49). Логічним 

поясненням цього є виявлений нижчий рівень харчової поведінки як при 

макросомії ((4,2±0,8) балів), так і при ЗРП ((4,3±1,0) балів)  порівняно з групою 

з нормоваговими немовлятами ((7,9±1,5) балів) (в обох випадках р<0,05). 

Продемонстровано, що шанси народження дітей з відхиленнями від 

вагових девіацій зростали при порушенні режиму і складу харчування у 

матерів. За результатами опитування проаналізовано, що шанси розвитку 

макросомії достовірно вищі у вагітних при загальній кратності прийомів їжі 

більше 5 разів на день (5,36; 2,50-11,52), споживанні їжі перед сном та вночі 

(3,82; 1,55-9,42), при недостатку в добовому раціоні молока та кисломолочних 

продуктів в 3 рази, надлишку продуктів з високим складом швидких вуглеводів 

(тістечок, білого хліба, «фаст-фудів», газованих напоїв, цільних соків, картоплі, 

макаронних виробів, білого рису) в 3,5 рази та з високою кількістю жирів в 3 

рази, при недостатньому вживанні продуктів з високим вмістом клітковини в 

2,3 рази  і, що найбільше виявилося вагомим, при додатковому додаванні цукру 

до страв майже в 4 рази, порівняно з рекомендованим ГЗМТ. 

Шанси ЗРП достовірно зростають при загальній кратності прийомів їжі 

менше 4 разів на день (4,96; 1,86-13,27), відсутності сніданку (6,48; 2,35-17,88), 

при дефіциті в раціоні м'ясних в 3,5 рази та молочних продуктів в 4,2 рази, 
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продуктів з високим складом швидких вуглеводів в 3,6 рази і з високою 

кількістю жирів в 3 рази, при відсутності звички додаткового додавання цукру 

до страв в 3,5 рази та достатньому вживанні продуктів з високим вмістом 

клітковини в 5 разв порівняно з нормоваговими дітьми. 

Жінки, які притримувалися дієтичних рекомендацій, якість їжі 

характеризувалася невисокою кількістю жиру, легкозасвоюваних вуглеводів, 

без додаткового цукру та високої кількості харчових волокон мали низький 

ризик макросомії. Зокрема харчові волокна сприятливо впливають на 

сироватковий рівень глюкози, оскільки прийом протидіє росту концентрації 

постпрандіальної  глюкози після їжі. В такому випадку рівень глюкози в крові 

залишається стабільним протягом більш тривалого періоду [156, 172]. За 

нашими даними низький рівень глюкози в крові в другому і третьому 

триместрах корелює з меншою вагою при народженні ((r=0,60, p<0,001) і 

(r=0,55, p<0,001) відповідно). Крім того, достатнє споживання продуктів з 

високим вмістом білка збільшує відчуття ситості, що веде до зменшення шансів 

надлишкового ГЗМТ та меншими шансами народження крупних плодів. 

Матері, які народили немовлят з ЗРП, мали достовірно нижчу кількість 

добового поступлення білка, кальція, заліза, як основних компонентів м'ясної та 

молочної продукції, і вкрай важливих нутрієнтів для росту плода. 

Таким чином доведено, що як рівень харчової поведінки, так і якість 

раціону жінок під час вагітності мають вагомий вплив на вагу дітей при 

народженні, що потребує ретельного антенатального контролю. 

Встановлено, що помірні (r= - 0,24, p<0,01) та інтенсивні (r= - 0,73, 

p<0,001) фізичні навантаження ініціюють попередженню макросомії та не 

впливають на розвиток ЗРП, в той час як низький (r=0,42, p<0,001) та 

неактивний/сидячий (r=0,50, p<0,001) рівні активності сприяють надлишковому 

набору маси тіла плодів. Прослідковано сильний зворотній зв'язок між 

кількістю кроків на день та вагою немовлят (r= - 0,77, p<0,001). 

Фізичні вправи знижують метаболічний стрес, спричинений збільшенням 

ваги у матері, шляхом покращення метаболізму інсуліну/глюкози. Вважається, 
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що ФА модулює ріст плода завдяки наявності кисню та поживних речовин і 

доставки до плоду. Під час фізичних вправ спостерігається зниження 

доступності глюкози внаслідок збільшення поглинання активними м’язами 

матері, та зменшення плацентарного кровотоку. Висловлюється гіпотеза, що у 

відповідь на це періодичне зменшення доставки кисню та поживних речовин 

під час фізичного навантаження до плода, та посилення припливу крові в стані 

спокою відбувається попередження надлишкової маси плода [125, 324].  

Bisson M., et al. [125] запропонували пояснення зв'язку між рівнем ФА та 

вагою при народженні. Відповідно до наших результатів автори також 

показали, що низький обсяг фізичних вправ пов'язаний зі збільшенням ваги при 

народженні, в той час як режим фізичних вправ з високою інтенсивністю під 

час вагітності асоціювався зі зниженою вагою при народженні. Відповідно, 

дослідники припускають, що знижена доступність поживних речовин, 

спричинена низькою ФА, компенсується і призводить до посилення росту 

плоду, тоді як знижена доступність поживних речовин при інтенсивній ФА не 

може бути повністю компенсована, що призводить до зниження ваги при 

народженні. Звичайно, на рівень глюкози в крові матері та доставку плоду 

впливають інші фактори, зокрема харчування матері, тому логічно, що вплив 

фізичних вправ на ріст плода врівноважується насамперед адекватною 

харчовою поведінкою вагітної. 

Доведено позитивний вплив запропонованої програми на перебіг 

післяпологового періоду. Так достовірно збільшувалися шанси на повну 

редукцію ваги через 1 рік після пологів (3,19;  1,78-5,73) та знижувалися шанси 

на розвиток надлишкової ваги (0,38; 0,17-0,85) та ожиріння (0,34; 0,15-0,76;), 

зростання середньої тривалості лактації (на (14,4±4,2) тижні) (р<0,05), 

збільшення шансів на ГВ в 1 рік (2,33; 1,11-4,88) і продовження виключно ГВ 

до 3 місяців (2,31; 1,34-4,00), зниження шансів припинення лактації до 6 місяців 

(0,42; 0,24-0,74) порівняно зі стандартним веденням вагітності. 

Встановлено співвідношення між рівнем інтенсивності ФА під час 

вагітності та тривалістю лактації. Тільки помірна та інтенсивна діяльності 
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мають позитивний кореляційний зв'язок з тривалістю ГВ, в той час, як низька та 

сидяча активності не попереджають дострокове припинення лактації. 

Показано, що значна частина ваги, набраної під час вагітності, становить 

жирова тканина матері як основного запасу енергії. Після народження дитини 

всі накопичені запаси енергії витрачаються на достатнє вироблення молока за 

кількісним та якісним складом впродовж достатнього періоду часу. На основі 

оціненого вироблення кількості молока протягом перших 4 - 6 місяців лактації 

приблизно 750 мл/добу та наявності калорій у молоці приблизно 0,64 ккал/мл, 

жінка, що годує, втрачає приблизно 500 ккал/день з молоком. При 

рекомендованому ГЗМТ накопичення від 2 до 4 кг жиру під час вагітності 

(тобто від 17000 до 34000 ккал) представляє достатню енергію на виключно ГВ 

від 1,2 до 2,5 місяці без зовнішніх поступлень джерел енергії [194].  

Із даної оцінки можна припустити, що використання енергії під час 

лактації є пріоритетним порівняно з іншими потребами материнського 

організму. Надмірне або недостатнє споживання енергії має відповідний вплив 

на тривалість часу, який пройде до того, як жир, накопичений під час 

вагітності, вичерпається, а з іншого боку почнуть використовуватися жирові 

запаси матері до вагітності. Це пояснює встановлений позитивний 

взаємозв’язок між тривалістю ГВ та редукцією ваги після пологів (розділ 6).  

Знання складу молока також має відношення до цих міркувань. Тільки на 

50 відсотків при виробленні молока використовується енергія з жирової 

тканини. Решту половину представлені білком та лактозою, які не отримується 

з жиру. Оскільки ні білок, ні вуглеводи не зберігаються як жир, вони повинні 

постійно надходити з раціону. Ті надлишкові вуглеводи, які поступають з 

харчуванням і не використовуються одразу для отримання енергії, або 

перетворюються на жир або слугують поповненням запасів глікогену. 

Харчовий білок витрачається на виробництво молока, поповнення білкового 

складу організму, втраченого внаслідок вагітності або перетворюється на жир 

або глюкозу, які в свою чергу окислюються відразу чи зберігаються в жировій 

тканині або у вигляді глікогену. При надлишковому поступленні білків, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026156141832524X#!
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вуглеводів та жирів з харчуванням в післяпологовому періоді саме вони беруть 

максимальну участь у продукуванні молока без залучення організмом жирового 

запасу, накопиченого під час вагітності, що сприяє затримці редукції ваги.      

Фізичні навантаження під час вагітності сприяють підвищенню аеробного 

статусу організму та окисленню більшої частки жиру для адекватного 

перенаправлення поживних речовин для вироблення молока [289]. Автори 

припускають, якщо ФА під час вагітності допомагає підтримувати нижчий 

рівень інсуліну в післяпологовому стані, цей механізм може сприяти 

збільшенню вироблення молока і тим самим модулювати інші фактори, які 

негативно впливають на показники лактації. 

Таким чином, сукупність метаболічних змін, що прогресують протягом 

вагітності, а саме патологічна інсулінорезистентність, атерогенна дисліпідемія, 

патологічна активація гормональної здатності жирової тканини на фоні 

лептинорезистентності, ендотеліальної дисфункції поряд із доведеною 

генетичною детермінованістю, сприяють патологічному ГЗМТ, яке 

патогенетично взаємозв’язане з гестаційною патологією та є її метаболічною та 

енергетичною основою. 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 вагітних жінок у взаємозв’язку з 

метаболічними порушеннями і енергетичною недостатністю (Додаток Д). 

Результати проведеного комплексного дослідження свідчать, що заходи, 

спрямовані 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 гестаційного збільшення маси тіла, прогнозування 

та профілактику акушерських та перинатальних ускладнень (Додаток Е). 
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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 діагностичного 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 загальноприйнятих 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 

маса тіла (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-
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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 в 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 самоконтролю, а також в 3,7 рази 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 

психоемоційну 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 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 в 2,7 та в 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 
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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 в 1,3 рази у 

PPAR-γ Ala12-носіїв, в 1,5 рази у GG-носіїв гена LEPR і в 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.  
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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 в 3,8 рази і 2,1 рази і низьким ступенями харчової 

поведінки відповідно в 7,8 рази і в 18,9 рази порівняно з групою з 

рекомендованою надбавкою маси тіла. Помірна фізична активність під час 

вагітності збільшує шанси досягнення 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 

встановити, 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 в 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 надлишковому збільшенні у вазі 

вже в першому триместрі відсоток жирової маси тіла в 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 в 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 



368 

 

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 інсуліно-

резистентності 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 інсуліно-

резистентності 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 

зростанням 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 гіперлептинемією та гіперрезистинемією, 

виступає індуктором інсулінорезистентності ((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.  
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10. Встановлено, що недостатній гестаційний приріст маси тіла 

асоціюється з підвищеним ризиком затримки росту плода (7,76; 2,32-26,02), а 

надлишкове збільшення 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 в 5,6 рази, аномалії скоротливої діяльності матки в 4,5 рази, дистоції 

плечиків в 9,0 рази, пологового травматизму в 2,9 разів та оперативного 

розродження в 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 вагітності. 

11. Запропонована профілактична програма супроводу вагітних 

продемонструвала зменшення частки вагітних з недостатнім гестаційним 

збільшенням маси тіла в 1,9 рази та надлишковим в 2,0 рази,  зменшення шансів 

надлишкового приросту маси тіла незалежно від вихідної маси тіла (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 в 1,8 рази, аномалій пологової 

діяльності в 2,2 рази, пологового травматизму в 1,5 рази, оперативного 

розродження в 1,9 рази, макросомії в 2,2 рази, затримки редукції ваги  через 1 

рік після пологів в 2,7 рази. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. На прегравідарному етапі жінкам з надлишковою масою тіла та 

ожирінням рекомендується проконсультуватися з ендокринологом, провести 

діагностику вуглеводного та ліпідного обмінів з корекцією відхилень, і 

розпочати заходи направлені на нормалізацію маси тіла.  

2. З метою встановлення груп підвищеного ризику патологічного 

гестаційного 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» (додаток В), заповнювати графіки контролю ГЗМТ (додаток Г), в 

кожному триместрі вагітності 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.  

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 до 

клінічних 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 ГЗМТ, оціненого вже в першому триместрі, рекомендувати 

обрати тактику ведення вагітності щодо профілактики та ранньої діагностики 
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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 при недостатньому/надлишковому ГЗМТ в першій 

половині вагітності рекомендується додаткове динамічне ультразвукове 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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the PPAR-γ gene in the genesis of the gestational weight gain. Georgian Medical 

News. 2018;12(285):86-92. (Scopus) (Здобувачем проведено збір та аналіз 

матеріалу, підготовка публікації до друку). 

11. Остафійчук СО. Асоціація поліморфізму Gln223Arg гена LEPR зі 

збільшенням маси тіла при вагітності. Експериментальна та клінічна фізіологія 

і біохімія. 2019;2(86):40-5.  

12. Остафійчук СО. Динаміка вуглеводного обміну у вагітних з різною 

прегравідарною масою тіла. Буковинський медичний вісник. 2019;2(90):22-9.  

13. Остафійчук СО, Геник НІ. Асоціація гіперлептинемії та збільшення маси 

тіла під час вагітності. Проблеми ендокринної патології. 2019;3:52-8. (Scopus) 

(Дисертантом зібрано матеріал, проведений його аналіз та узагальнення, 

підготовлено матеріал до друку).  

14. Остафійчук СО. Вивчення асоціації Pro12Ala поліморфізму гену PPAR-γ з 

ризиком розвитку акушерських ускладнень. Запорожский медицинский 

журнал. 2019;5(116):631-7. (Web of science) 

15. Ostafiichuk SO. The role of resistin in the genesis of metabolic disorders in 

pathological pregnancy. The Ukrainian Biochemical Journal. 2019;5(91):48-55. 

(Scopus, Web of science) 

16. Ostafiichuk SO. Genetic aspects of metabolic disorders in pregnant women with 

pathological gestational weight gain. Regulatory Mechanisms in Biosystems.  

2019;10(3):271-5. (Web of science) 

17. Остафійчук СО. Біоімпедансний аналіз водних секторів у вагітних жінок з 

гіпертензивними розладами. Вісник проблем біології і медицини. 

2019;Вип.4,1(153):134-8.  

18. Остафійчук СО. Вплив патологічного збільшення маси тіла під час 

вагітності на подальшу лактацію. Галицький лікарський вісник. 2019;4:32-6. 
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19. Остафійчук СО. Динаміка водних секторів у вагітних жінок з патологічним 

гестаційним збільшенням маси тіла. Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології. 2019;2:53-7. 

20. Остафійчук СО. Оптимізація фізичної активності жінок під час вагітності 

для попередження надлишкового гестаційного збільшення маси тіла. Здоровье 

женщины. 2020;1(147):56-9. 

21. Остафійчук С.О. Особливості грудного вигодовування у жінок з 

надлишковим гестаційним збільшенням маси тіла та затримкою редукції ваги 

після пологів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім ПЛ Шупика. 

К. 2020;37:80-6. 

Наукові праці які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

22. Остафійчук СО. Інформованість жінок про фізичну активність під час 

вагітності та бар'єри для виконання. Мат XIV з’їзду акушерів-гінекологів 

України та наук-практ конф з міжнар участю «Проблемні питання акушерства, 

гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (22-23 вересня 2016 року, м. 

Київ). Збірник наук праць асоціації акушерів-гінекологів України. К. 

2016;2(38):28-9.  

23. Остафійчук СО, Геник НІ. Профілактика патологічного гестаційного 

збільшення маси тіла. Мат. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (16-

17 листопада 2017 року, Івано-Франківськ – Яремче). Тези доповідей. Івано-

Франківськ. 2017;46-7. (Дисертантом проведено збір та аналіз матеріалу, 

здійснено підготовку до публікації). 

24. Остафійчук СО, Геник НІ. Асоціація між гестаційним збільшенням маси 

тіла та редукцією ваги після пологів. Мат всеукр наук-практ конф з міжнар 

участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики» (29-30 листопада 2018 року, м. Яремче). Тези доповідей. Івано-

Франківськ. 2018;35-6. (Здобувачем проведено збір та аналіз матеріалу, 

підготовка публікації до друку). 
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25. Остафійчук СО. Асоціація патологічного збільшення маси тіла під час 

вагітності з антропометричними показниками новонароджених. Мат всеукр 

наук-практ конф з міжнар участю «Інноваційні технології в акушерстві та 

гінекології: від науки до практики» (12-13 грудня 2019 року, «Буковель»). Тези 

доповідей. Івано-Франківськ. 2019;32-3. 

26. Остафійчук СО. Прогнозування ризику виникнення гестаційних ускладнень 

у вагітних жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності. Мат 

всеукр наук-практ конф «Проблеми і перспективи розвитку клінічної та 

профілактичної медицини і громадського здоров'я» (24-25 жовтня 2019 року, м. 

Київ). Клінічна і профілактична медицина. 2019;4(10):152. 

27. Остафійчук СО. Вплив рівня лептину в сироватці крові вагітних жінок на 

вагу новонароджених. Мат мiжнар наук-практ конф «Сучаснi питання 

молекулярно-бiохiмiчних дослiджень та лабораторного скринiнгу у клiнiчнiй та 

експериментальнiй медицинi 2020» (4-6 березня 2020 року, м. Запоріжжя). Тези 

доповідей. Запоріжжя. 2020:10-1. 

28. Ostafiichuk S.O. Impact of maternal physical activity during pregnancy on 

neonatal birth weight. XXII International Scientific and Practical Conference 

International Trends in Science and Technology (February 28, 2020 Warsaw, 

Poland). 2020.2:11-3. 

Наукові праці які додатково відображають наукові результати дисертації: 

29. Остафійчук СО. Аналіз акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

патологічною прибавкою маси тіла під час вагітності. Збірник наукових праць 

Асоціації акушерів-гінекологів України. К. 2015;2(36):180-4. 

30. Остафійчук СО, Геник НІ, Волосовський ПР. Метод профілактики 

патологічного збільшення маси тіла під час вагітності: інформ лист № 142-2018. 

Укрмедпатентінформ, 2018. К:4.  

31. Остафійчук СО. Спосіб визначення водних секторів в організмі вагітних 

жінок: Патент. Україна, МКП G01N 33/50 Пат.143928 Заявл.25.11.2019; Опубл. 

25.08.2020.Бюл.16. 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертаційної роботи та результати проведених 

досліджень доповідались на: 

- науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання охорони материнства та дитинства в Україні» та пленуму Асоціації 

(24-25 вересня 2015 року, м. Київ), тема «Аналіз акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з патологічною прибавкою маси тіла під час вагітності» 

(стаття); 

 - XIV з’їзді акушерів-гінекологів України «Проблемні питання 

акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (22-23 вересня 

2016 року, м. Київ), тема «Інформованість жінок про фізичну активність під час 

вагітності та бар'єри для виконання» (тези); 

- пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України «Акушерство, 

гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (21-22 вересня 2017 

року, м. Одеса), тема «Доклінічні маркери розвитку прееклампсії у жінок з 

патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності» (стаття);  

- всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (16-

17 листопада 2017 року, Івано-Франківськ – Яремче), тема «Профілактика 

патологічного гестаційного збільшення маси тіла» (доповідь, тези); 

- всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання сучасного акушерства» (12-13 квітня 2018 року, м. 

Тернопіль), тема «Сучасні підходи до профілактики патологічного збільшення 

маси тіла під час вагітності» (доповідь); 

- пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров'я в Україні: 

тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» (21-22 вересня 2018 року, м. 

Київ), тема «Патологічне гестаційне збільшення маси тіла – проблема вагітності 

та післяпологового періоду» (доповідь); 



417 

 

- всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (29-

30 листопада 2018 року, м. Яремче), тема «Асоціація між гестаційним 

збільшенням маси тіла та редукцією ваги після пологів» (доповідь, тези); 

- всеукраїнській науково-практичної конференції «Проблеми і 

перспективи розвитку клінічної та профілактичної медицини і громадського 

здоров'я» (24-25 жовтня 2019 року, м. Київ), тема «Прогнозування ризику 

виникнення гестаційних ускладнень у вагітних жінок з патологічним 

збільшенням маси тіла під час вагітності» (тези);  

- науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (12-13 грудня 

2019 року, «Буковель»), тема «Асоціація патологічного збільшення маси тіла 

під час вагітності з антропометричними показниками новонароджених» (тези); 

- міжнародній науково-практичній конференції «Сучаснi питання 

молекулярно-бiохiмiчних дослiджень та лабораторного скринiнгу у клiнiчнiй та 

експериментальнiй медицинi 2020» (4-6 березня 2020 року, м. Запоріжжя), тема 

«Вплив рівня лептину в сироватці крові вагітних жінок на вагу 

новонароджених» (тези); 

- XXII International Scientific and Practical Conference International Trends in 

Science and Technology (28 лютого, 2020 року, м. Варшава, Польща), тема 

«Impact of maternal physical activity during pregnancy on neonatal birth weight» 

(тези). 
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Додаток В 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВАГІТНОЇ 

1. Рекомендації щодо гестаційного збільшення маси тіла (ГЗМТ) в залежності 

від індексу маси тіла до вагітності:   

Індекс маси тіла (ІМТ) = маса (кг) / зріст (м
2
) 

Тип маси тіла ІМТ, кг/м
2
 Рекомендоване ГЗМТ 

Недостатня маса тіла < 18,5 12,5-18 кг 

Нормальна маса тіла 18,5-24,9 11,5-16 кг 

Надлишкова маса тіла 25-29,9 7-11,5 кг 

Ожиріння ≥ 30 5-9 кг 

2. Рекомендації щодо якісного складу харчового раціону:  

- білки – 25-30 % (85-90 г/на добу);  

- жири – 15-30 % (60-70 г/на добу); 

- вуглеводи – 45-50 % (400-450 г/на добу).  

Калорійність добового раціону – 30–35 ккал/кг рекомендованої маси (2000–

2400 ккал/доб). У разі ожиріння (>120 % рекомендованої маси тіла) – 25 ккал/ 

кг/доб, при недостатній масі (< 80 %) – 40 ккал/кг/доб. 

3. Рекомендації щодо здорової харчової поведінки: 

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 чистої води замість енергетичних напоїв (промислових соків, нектарів, 

солодких вод), 

4) вживати нежирне молоко, натуральний нежирний кефір або йогурт без 

додаванням 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, сухарики та ін.) в дуже 

особливих випадках та обирати невеликі порції,  
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Продовження додатка В 

9) одразу викладати перед собою весь об'єм їжі, не брати «добавки», не 

переїдати,  

10) не вживати їжу перед телевізором, за комп'ютером, з книжкою. 

4. Рекомендації щодо фізичної активності: 

- фізичні вправи: 10 хвилин вправ для розминки, 30 хвилин силових тренувань 

помірної інтенсивності та 10 хвилин розтяжки щонайменше 3 рази на тиждень; 

виконання фізичних вправ рекомендувалося припинити із погіршенням 

самопочуття. Після заняття рекомендується вологе обтирання та короткий 

відпочинок 10-15 хвилин. Доцільний музичний супровід занять.  

- ходьба: підрахування здійснюється за допомогою крокоміру, інтенсивна 

ходьба (≥7500 кроків/день).  

Заняття фізичними вправами показані всім жінкам з неускладненою 

вагітністю, а також вагітним із захворюваннями серцево-судинної системи в 

стадії компенсації.  

Протипоказаннями є гострі лихоманкові стани, гнійні процеси, 

декомпенсовані стани при захворюванням серцево-судинної системи, 

деструктивні форми туберкульозу, хронічний апендицит із схильністю до 

загострень, виражені гестози вагітних (тяжка блювота, прееклампсія середнього 

ступеня та тяжка), усі випадки маткових кровотеч під час вагітності, 

передлежання плаценти, багатоводдя, звичні викидні. 

5. Додаткові рекомендації для активації фізичної активності:  

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 на 5-10 хвилин кожну годину.  
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Додаток Г 

Графіки контролю гестаційного збільшення маси тіла 
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підвищена продукція 

стероїдних гормонів  
плацента стимуляція продукції 

адипокінів 

підвищений синтез жирів в 

печінці 

супресія ліполізу в 

жировій тканині 

підвищена секреція 

інсуліну 

інсулінорезистентність          гіпертригліцеридемія 

                                                        дисліпідемія 

 

збільшення жирової маси тіла 

 

НАДЛИШКОВЕ ГЕСТАЦІЙНЕ 

ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА 

GG поліморфізм  

гена LEPR (A668G) 

зниження активності 

рецепторів лептину 

утворення неактивних 

форм рецепторів лептину 

Центральна і периферична 

лепринорезистентність 

гіперлептинемія 

гіперрезистинемія 

Ala-поліморфізм гена 

PPAR-γ (Pro12Ala) 

Зниження транскрипційної 

активності гена PPAR-γ 

ТТ поліморфізм варіанту гена 

eNOS (G894T) 

зниження продукції і 

ендотеліальної NO синтази 

ендотеліальна дисфункція 

стрес, низький ступінь харчової 

поведінки, низький рівень 

фізичної активності 

 

інтерстеціальний 

гіпергідратоз 

плацентарна дисфункція 

АКУШЕРСЬКІ 

УСКЛАДНЕННЯ 

ЗАТРИМКА РЕДУКЦІЇ 

ВАГИ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 

Додаток Д 

Патогенетична схема надлишкового гестаційного збільшення маси тіла та зв'язок із розвитком акушерських 

ускладнень 
 

 
4
2
1
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Додаток Е 

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ, СПРЯМОВАНИЙ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПАТОЛОГІЧНОГО ГЕСТАЦІЙНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ ТІЛА, 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКУ АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

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. 

  

 
Вагітність - при першому візиті вагітної: 

 

 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: 
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Продовження додатка Е 

 

 

 

 

 

 

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. 
 




