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Вступ. Ожиріння і метаболічний синдром є факторами ризику 

акушерських та перинатальних ускладнень, що потребує удосконалення їх 

діагностики та профілактичної корекції [7, 17, 18]. При ожирінні зростає 

частота невиношування, пізніх гестозів, плацентарної дисфункції та 

аномалій пологової діяльності. Провідним патогенетичним механізмом 

розвитку ожиріння є інсулінорезистентність – зниження чутливості клітин 

до біологічних ефектів інсуліну [8, 22, 23, 24]. Вагітність у жінок з 

нормальною масою тіла супроводжується фізіологічною 

інсулінорезистентністю, яка забезпечує зростаючі потреби плоду в 

джерелах енергопостачання [4]. В акушерській практиці для оцінки 

інсулінорезистентності використовують методи, які ґрунтуються на 

визначенні глюкозо-інсулінових параметрів – індексів НОМА-ІR та САRO. 

Одним із характерних проявів ожиріння є розвиток дисліпідемії. 

Атерогенна дисліпідемія є сукупністю ліпопротеїнових порушень і 

включає підвищений рівень в сироватці крові тригліцеридів (ТГ), 



ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та знижену концентрацію 

ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) [9]. Гіпертригліцеридемія є 

незалежним чинником атеросклеротичного процесу або факторів, які 

ініціюють проатерогенні порушення та тяжкі прояви кардіоваскулярних 

захворювань [1, 2, 10, 19]. За допомогою гострого ліпідного навантаження 

(0,6 г вершкового масла на 1 кг маси тіла) навіть у практично здорових 

осіб виникають зміни проатерогенного характеру, а у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця спостерігається розвиток 

інсулінорезистентності, гіпертригліцеридемії та підвищення вмісту С-

реактивного протеїну (СРП) [2]. Порушення метаболізму глюкози за умов 

хронічного вуглеводного навантаження також супроводжувалось 

проатерогенними змінами обміну ліпідів, розвитком гіпертригліцеридемії 

та дещо відстрочено виявлялись ознаки системного запалення з 

підвищенням вмісту СРП у плазмі [3].  

Системні зміни проатерогенного характеру тісно пов’язані з 

інсулінорезистентністю, властиві вагітним жінкам з ожирінням і 

характеризуються найбільш атерогенним IV типом гіперліпопротеїнемії 

[15, 16, 23].  

Із збільшенням терміну вагітності відмічається зростання вмісту 

тригліцеридів в сироватці крові порівняно з іншими показниками ліпідного 

обміну. Максимальний рівень тригліцеридів виявляється в кінці третього 

триместру [13, 16].  

Приведені літературні дані свідчать, що питання про використання 

ліпідних показників в комплексній оцінці інсулінорезистентності в ранні 

терміни вагітності залишається нез’ясованим.  



Мета дослідження – оцінити можливість використання показників 

ліпідного обміну: вмісту тригліцеридів в сироватці крові та 

співвідношення «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» для скринінгової діагностики 

інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням. 

Об'єкт і методи дослідження. Обстежено 153 жінок у першому 

триместрі вагітності віком від 17 до 35 років. 122 жінок з ожирінням І, ІІ, 

ІІІ ступеня склали дослідну групу, 101 вагітна з фізіологічною масою тіла – 

контрольну групу. Усі обстежені дали інформовану згоду на проведення 

клінічних досліджень. Ступінь ожиріння вагітних оцінювали за методом 

Н.С. Луценко [11].  

В першому триместрі у вагітних у сироватці крові, взятої вранці 

натщесерце з ліктьової вени, визначали показники обміну вуглеводів – 

рівень глікемії, інсуліну, індекси інсулінорезистентності НОМА-ІR та 

CARO; обміну ліпідів – рівень загального холестерину, тригліцеридів, 

холестерину ЛПДНЩ, холестерину ЛПВЩ, а також вміст високочутливого 

С-реактивного протеїну (вчСРП) та лептину. Рівень імунореактивного 

інсуліну, вчСРП та лептину в сироватці крові визначали методом ELISA 

(enzyme linked immunosorbent assay) – імуноферментного аналізу з 

використанням реактивів фірми «DRG Instrument GmbH» (США) згідно 

інструкції виробника, вміст глюкози – глюкозоксидазним методом. 

Показники ліпідного обміну визначали ферментативним 

фотоколориметричним методом наборами фірми «HUMAN» (виробництво 

Німеччини). 

Статистичну обробку отриманих результатів виконано за допомогою  

програми «Statistica 6,0 for Windows” (StatSoft,). Вірогідність різниці між 

групами оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали 

значущою при р<0,05. Кореляційний аналіз проведено з використанням 

критерію Спірмена. 



Результати досліджень та їх обговорення. Дані про зміни ліпідних 

показників – вмісту тригліцеридів, співвідношення «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» 

та глюкозо-інсулінових індексів у вагітних представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Індекси інсулінорезистентністі у вагітних залежно від ступеня 

ожиріння в ранні терміни гестації (М±m) 

Показник Вагітні з 

ожирінням І 

ступеня 

(n=78) 

Вагітні з 

ожирінням 

ІІ ступеня 

(n=35) 

Вагітні з 

ожирінням 

ІІІ ступеня 

(n=9) 

Контрольна 

група 

вагітних 

(n=31) 

Маса тіла, кг  70,8±1,5* 85,9±2,1* 101,2±2,4* 57,8±0,9 

Індекс НОМА-ІR 4,14±0,51* 3,74±0,44* 4,10±1,68* 1,70±0,23 

Індекс САRO 0,33±0,03* 0,31±0,03* 0,32±0,06* 0,61±0,06 

Тригліцериди,  

ммоль/л 

1,62±0,09* 1,81±0,14* 1,49±0,10 1,16±0,11 

ЛПДНЩ/ЛПВЩ

×100 

51,26±3,17* 56,15±4,60* 41,96±3,45 33,60±3,65 

Лептин, нг/мл 54,07±3,40* 62,58±5,35* 58,11±9,91* 33,23±7,20 

ВчСРП, мг/л 10,75±0,65* 13,86±0,95* 13,81±1,84* 7,78±0,92 

Примечание: * – достоверные различия между группами беременных с ожирением и 

контрольной группой (р˂0,05) 

На підставі паралелізму достовірних змін ліпідних показників – 

підвищення рівня тригліцеридів в сироватці крові, співвідношення 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» та зростання індексів інсулінорезистентності 

НОМА-ІR та САRO, які залежать від ступеня тяжкості ожиріння (таблиця 

1), а також універсальної ролі інсуліну в регуляції метаболізму, вважаємо 



обґрунтованим використання ліпідних маркерів в якості скринінгових 

критеріїв інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням, а саме: 1) 

наявність гіпертригліцеридемії [5]; 2) підвищення ліпідного індексу 

інсулінорезистентності, який представляє співвідношення 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100», виражене в відсотках, та відображає переважання 

синтезу атерогенних ЛПДНЩ над антиатерогенними ЛПВЩ [6]. 

Молекулярною основою взаємозв’язку зазначених показників з 

інсулінорезистентності є синергічний інгібуючий вплив атерогенних 

ліпопротеїнів на поглинання глюкози тканинами, що доведено в 

дослідженнях in vitro [14]. ЛПДНЩ також здатні гальмувати продукцію 

інсуліну підшлунковою залозою [12]. Патогенетична значущість зв’язку 

дисліпідемії та індексу НОМА-ІR щодо ризику розвитку серцево-судинних 

захворювань підтверджують дані, згідно яким збільшення індексу НОМА-

ІR на 1 од. супроводжується підвищенням ризику серцево-судинної 

патології на 5,4% [20]. 

В ранні терміни гестації у вагітних з ожирінням І ступеня рівень 

тригліцеридів в сироватці крові позитивно корелює з співвідношенням 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» (r=0,947; р˂0,0001), яке знаходиться в тісному 

взаємозв’язку з адипокіном лептином – індуктором інсулінорезистентності 

(r=0,551; р˂0,005). У вагітних з ожирінням ІІ ступеня зберігається тісний 

кореляційний зв'язок тригліцеридів з співвідношенням 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» (r=0,935; р˂0,005), але лептин більш тісно 

взаємодіє з вчСРП (r=0,542; р˂0,037), що, вірогідно, відображає 

прогресування системного запалення унаслідок макрофагальної 

інфільтрації жирової тканини. Про зростання ролі системного запалення у 

вагітних з ожирінням ІІ ступеня свідчить також наявність тісної кореляції 

між індексом маси тіла і вмістом ТНФ-α – ключового медіатора 



інсулінорезистентності (r=0,762; р˂0,001) [21]. Отже, прогресування 

системного запалення залежить від ступеня ожиріння вагітних. У жінок з 

ожирінням ІІІ ступеня зберігається взаємозв’язок ліпідних показників – 

тригліцеридів та співвідношення «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» (r=0,943; 

р˂0,005), але лептин втрачає корелятивні зв’язки з ними, можливо, із-за 

розвитку лептинорезистентності. При цьому індекс САRO тісно зв’язаний 

з показником маси тіла (r=-0,891; р˂0,017), що опосередковано відображає 

роль адипоцитарної дисфункції в механізмі розвитку 

інсулінорезистентності. Відображенням метаболічної декомпенсації у 

вагітних з ожирінням ІІІ ступеня є достовірне підвищення вмісту глюкози 

в сироватці крові в третьому триместрі порівняно з контрольною групою 

вагітних (4,67±0,26 ммоль/л та 4,17±0,06 ммоль/л відповідно; р˂0,05), яке 

пов’язане з погіршенням функції β-клітин підшлункової залози на тлі 

прогресування патологічної інсулінорезистентності та підвищених 

енергетичних потреб організму. 

Приведені кореляційні зв’язки між окремими показниками 

метаболічних процесів характеризують складні патогенетичні механізми 

розвитку ожиріння різного ступеня тяжкості у вагітних, але стабільними 

серед них залишаються проатерогенні зміни, про що свідчать 

гіпертригліцеридемія та збільшення співвідношення проатерогенних і 

антиатерогенних ліпопротеїнів, так як вони є проявом 

інсулінорезистентності, яка обмежує блокаду ліполізу в адипоцитах.  

Використання ліпідних показників для діагностики 

інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням дозволяє своєчасно 

виділити осіб з ризиком розвитку акушерських ускладнень та запровадити 

їх необхідну профілактичну корекцію. 



Висновки. З урахуванням універсальної ролі інсуліну в регуляції 

всіх видів метаболізму, паралелізму змін вмісту тригліцеридів в сироватці 

крові, співвідношення «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» та індексів 

інсулінорезистентності (НОМА-ІR та САRO), тісних корелятивних зв’язків 

рівня тригліцеридів в сироватці крові з співвідношенням 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» та лептином, запропоновані нами ліпідні маркери: 

гіпертригліцеридемія та підвищення співвідношенням 

«ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» рекомендуються в якості інформативних 

скринінгових критеріїв ранньої діагностики інсулінорезистентності у 

вагітних з ожирінням без дослідження вмісту інсуліну.  

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані про 

взаємозв'язок ускладнень вагітності у жінок з ожирінням з порушеннями 

метаболізму обґрунтовують можливість використання ліпідних показників 

для діагностики інсулінорезистентності, контролю перебігу вагітності та 

застосування метаболічної корекції. 
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УДК 618.3-056.52 

ЗНАЧЕННЯ ЛІПІДНИХ МАРКЕРІВ В ОЦІНЦІ 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З 

ОЖИРІННЯМ РІЗНОГО СТУПЕНЯ  

Тарасенко К.В. 

Резюме. З метою можливості використання показників ліпідного 

обміну для скринінгової діагностики інсулінорезистентності у вагітних з 

ожирінням, на підставі універсальної ролі інсуліну в регуляції всіх видів 

метаболізму, паралелізму змін вмісту тригліцеридів в сироватці крові, 

співвідношення «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» та індексів інсулінорезистентності 

(НОМА-ІR та САRO), тісних корелятивних зв’язків рівня тригліцеридів в 

сироватці крові з співвідношенням «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» та лептином, 

запропоновані нами ліпідні маркери: 1) гіпертригліцеридемія та 2) 

підвищення співвідношенням «ЛПДНЩ/ЛПВЩ×100» рекомендуються в 

якості інформативних скринінгових критеріїв ранньої діагностики 

інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням різного ступеня без 

дослідження вмісту інсуліну. 

Ключові слова: вагітність, ожиріння, інсулінорезистентність, ліпідні 

маркери, високочутливий С-реактивний протеїн 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИПИДНЫХ МАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ 

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ  

Тарасенко К.В. 

Резюме. С целью возможности использования показателей 

липидного обмена для скрининговой диагностики 



инсулинорезистентности у беременных с ожирением, на основании 

универсальной роли инсулина в регуляции всех видов метаболизма, 

параллелизма изменений содержания триглицеридов в сыворотке крови, 

соотношения «ЛПОНП/ЛПВП×100» и индексов инсулинорезистентности 

(НОМА-IR и САRO), тесных коррелятивных связей уровня триглицеридов 

в сыворотке крови с соотношением «ЛПОНП/ЛПВП×100» и лептином, 

предложенные нами липидные маркеры: 1) гипертриглицеридемия и 2) 

повышение соотношения «ЛПОНП/ЛПВП×100» рекомендуются в качестве 

информативных скрининговых критериев ранней диагностики 

инсулинорезистентности у беременных с ожирением различной степени 

без исследования содержания инсулина. 

Ключевые слова: беременность, ожирение, 

инсулинорезистентность, липидные маркеры, высокочувствительный С-

реактивный протеин 
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IMPORTANCE OF LIPID MARKERS IN ASSESSMENT OF INSULIN 

RESISTANCE IN PREGNANT WOMEN WITH DIFFERENT TYPES OF 

OBESITY 

K.V. Tarasenko 

Obesity and metabolic syndrome are risk factors of metabolic and 

perinatal complications. A leading pathogenetic mechanism of obesity 

progression is insulin resistance that is a decrease of cell sensitivity to biological 

effects of insulin. Pregnancy in women with normal body mass is accompanied 

with physiological insulin resistance aimed at satisfying the growing energy 

need of the foetus. In obstetric practice insulin resistance is assessed with 

НОМА-ІR and САRO indices that are based on measurement of glucose-insulin 

parameters. Dyslipidemia is a characteristic manifestation of obesity. 

Hypertriacylglycerolemia is an independent cause of atherosclerotic process or 

factors that initiate proatherogenic lesions and severe manifestations of 

cardiovascular diseases.     

Pregnant women with obesity manifest systemic proatherogenic 

alterations that are characterized by the most atherogenic type IV 

hyperlipoproteinemia.     

An increase in pregnancy term is accompanied with a greater rise of 

triacylglycerol concentration in blood plasma compared to other indices of lipid 

metabolism. The maximum concentration of triacylglycerols is observed at the 

end of the third trimester.      

The aim of the present study is to evaluate prospects of application of 

lipid metabolism indices: concentration of triacylglycerols in blood plasma and 

ratio “VLDL/HDL×100” for screening diagnostics of insulin resistance in 

pregnant women with obesity.    



We examined 153 women aged 17-35 in the first trimester of pregnancy. 

Of them 122 pregnant women of obesity classes I, II and III were in the study 

group. The controls were 101 women with normal body mass. We measured 

indices of carbohydrate metabolism (concentrations of glucose and insulin, 

insulin resistance indices НОМА-ІR and CARO) and lipid metabolism 

(concentrations of total cholesterol, triacylglycerols, cholesterol of VLDL, 

cholesterol of HDL, high sensitivity C-reactive protein and leptin) in blood 

plasma of the pregnant women in the first trimester of pregnancy.  

Due to the universal role of insulin in regulation of all aspects of 

metabolism, parallelism of changes of triacylglycerol concentration in blood 

plasma, the ratio “VLDL/HDL×100” and the insulin resistance indices (НОМА-

ІR and САRO), close correlation of blood plasma concentration of 

triacylglycerols, the ratio “VLDL/HDL×100” and leptin, we recommend the 

lipid markers: 1) hypertriacylglycerolemia and 2) increased ratio 

“VLDL/HDL×100” as informative screening criteria for early diagnostics of 

insulin resistance in pregnant women with different types of obesity without 

measuring insulin concentration.     

Key words: pregnancy, obesity, insulin resistance, lipid markers, high 

sensitivity C-reactive protein  

 


