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Серед чинників, що збільшують частоту ранніх втрат вагітності, 

важливу роль відіграє ожиріння. Вагітні з ожирінням і їх новонароджені 

складають групу високого ризику розвитку перинатальних ускладнень. [1].  

Метаболічні порушення при ожирінні і метаболічному синдромі 

сполучаються з прозапальними змінами. «Золотим маркером» запального 

процесу, що позитивно корелює з його динамікою і ступенем тяжкості, є 

рівень С-реактивного білку (СРБ) [2]. Серед різноманітних функцій СРБ 

відзначають його здатність підсилювати класичний шлях активації системи 

комплемента та фагоцитарну активність макрофагальної системи. Синтез 

СРБ гепатоцитами стимулюють прозапальні цитокіни – інтерлейкіни (ІЛ-1, 

ІЛ-6) та фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α), джерелом продукції яких є 

нейтрофіли, моноцити, макрофаги та лімфоцити. Секреція прозапальних ІЛ-

6 вісцеральними адипоцитами у 2-3 рази вища порівняно з клітинами 

підшкірної жирової клітковини [3]. 



Вже в ранні терміни вагітності (7-12 тижнів) спостерігається 

достовірне підвищення рівня СРБ в сироватці крові порівняно з його 

вмістом у крові невагітних жінок. При неускладненому перебігу вагітності 

вираженість реакцій системної запальної відповіді суттєво не змінюється до 

35-36 тижнів. В кінці фізіологічної вагітності підвищення експресії СРБ 

пов’язують з процесами старіння плаценти [4].  

В патогенез ожиріння і хронічної серцевої недостатності залучений 

ФНП-α. Він є антагоністом інсуліну і позитивно корелює зі ступенем 

ожиріння та інсулінорезистентністю [5,6]. Шляхом паракринної регуляції 

синтезу молекул адгезії ендотеліоцитами і гладком'язовими клітинами 

ФНП-α підвищує судинну проникність і трансендотеліальну міграцію 

лейкоцитів та стимулює синтез інтерлейкінів різними типами клітин, тобто 

проявляє ефекти класичного прозапального цитокіна. 

Існує антагоністична взаємодія ФНП-α та адипонектину. ФНП-α 

здійснює супресивний вплив на експресію гена адипонектину, що пояснює 

гальмування його секреції при ожирінні [7]. Розвитку ІР сприяє також 

ініційоване ФНП-α порушення енергетичних процесів у мітохондріях 

внаслідок роз’єднання процесів окислення та фосфорилювання, що 

супроводжується активацією ПОЛ [8].  

Хронічне запалення при ожирінні розвивається не тільки за 

механізмом системного патологічного процесу, але й беспосередньо в 

жировій тканині [9]. Запалення жирової тканини характеризується 



макрофагальною інфільтрацією та підвищенням секреції адипоцитокінів, 

зокрема ФНП-α та ІЛ-6 [9]. Тканинні макрофаги, які акумулюються в 

жировій тканині, сприяють загибелі адипоцитів [10]. В групі осіб з 

надмірною масою тіла кількість макрофагів, агрегованих з адипоцитами, в 

30 і більше разів переважала їх кількість у осіб контрольної групи з 

нормальною масою тіла. 

Важливою функцією ФНП-α в динаміці вагітності є індукція апоптозу 

в плаценті і зародку для видалення ушкоджених та видозмінених клітин. В 

зоні матки пригнічується продукція ФНП-α, що, можливо, обмежує 

небезпечну для плоду імунну відповідь. При фізіологічній вагітності 

збільшення рівня ФНП-α не спостерігається, але в кінці терміну вагітності 

макрофаги продукують високий рівень ФНП-α – регулятора синтезу протеаз 

і простагландинів [11]. У вагітних з гестозом середнього і тяжкого ступеня 

рівень ФНП-α підвищується, тобто прогресування гестозу супроводжується 

розвитком системної запальної реакції [4].  

Таким чином, метаболічні порушення при ожирінні сполучаються як з 

системним, так і з локальним запаленням. Але роль останнього в 

порушеннях репродуктивної функції у жінок з ожирінням недостатньо 

досліджено. 

Мета нашої роботи – з’ясувати характер змін прозапальних цитокінів 

– високочутливого СРБ та ФНП-α у вагітних з ожирінням та їх зв'язок з 

ускладненнями під час вагітності.  



Матеріали і методи досліджень. 

Обстежено 62 вагітних жінок Полтавського міського клінічного 

пологового будинку віком від 18 до 37 років. Термін вагітності обстежених 

жінок – 37-41 тиждень вагітності. Основну групу склали 41 жінки з 

ожирінням І, ІІ та ІІІ ступеня, контрольну групу – 21 жінка з нормальною 

масою тіла. Ступінь ожиріння визначали за методом Н.С. Луценко, 

враховуючи залежність маси тіла від зросту, віку та терміну вагітності. [12]. 

Вираженість системного запалення оцінювали за вмістом високочутливого 

СРБ (вСРБ) та ФНП-α в сироватці крові, які визначали імуноферментним 

методом з використанням стандартних наборів (фірми «Diaclone» (Франція) 

та фірми «Diagnostiс Automation Inc.» (США), відповідно). Наявність 

оксидативного стресу визначали на підставі інтегрального показника вільно 

радикального окиснення – окиснювальної модифікації білків (ОМБ) за 

методом [13]. Ускладнення вагітності у жінок з ожирінням порівнювали з 

даними, встановленими у вагітних контрольної групи. Статистичний аналіз 

отриманих результатів проводили за методом Ст'юдента; кореляційний 

зв'язок між окремими показниками за – методом К. Пірсона та значимість 

якісних відмінностей – за допомогою непараметричних методів (критерій 

Манна-Уітні, точний метод Фішера). 

Результати досліджень та їх аналіз. 



У вагітних жінок з ожирінням різного ступеня спостерігалися 

достовірні відмінності індексу маси тіла (ІМТ) порівняно з контрольною 

групою.  

Для жінок з ожирінням характерним є підвищення рівня вСРБ, який 

збільшувався залежно від маси тіла (r=0,371; р<0,03). Так, у вагітних з 

ожирінням І ступеня вСРБ в крові значимо підвищився на 11,5%, у жінок з 

ожирінням ІІ ступеня – на 15,3%, у жінок з ожирінням ІІІ ступеня – на 

79,5% порівняно з контрольними значеннями (таблиця 1). 

У вагітних жінок з ожирінням І та ІІ ступеня вміст прозапального 

цитокіну ФНП-α в сироватці крові достовірно вищий порівняно з 

контрольною групою (таблиця 1). Отже, вагітність у жінок з ожирінням 

супроводжується прозапальними змінами. 

Про розвиток оксидативного стресу у вагітних з ожирінням свідчить 

зростання рівня ОМБ. Так, у вагітних з нормальною масою тіла показник 

ОМБ дорівнював 4,4±0,2 ум. од., у вагітних з надмірною масою тіла – 

5,1±0,3 ум. од., при ожирінні І ступеня та  ІІ-ІІІ ступеня становив 5,9±0,4 

ум. од. та  6,6±0,5 ум. од. відповідно і достовірно перевищував рівень 

контрольної групи (р<0,05). Окиснювальна деструкція білків є одним із 

ранніх і найбільш надійних індикаторів ушкодження тканин при 

вільнорадикальній патології [14].  Отже, ожиріння у вагітних ініціює 

розвиток оксидативного стресу, що обумовлює модифікацію білкових 



структур, інактивацію окремих ферментів та порушення фундаментальних 

функцій тканин. 

Сполучення прозапальних і прооксидантних зрушень у вагітних з 

ожирінням негативно впливає на перебіг вагітності. Так, показник ризику 

перинатальної та материнської патології в основній групі вагітних зростав 

залежно від ступеня ожиріння (2,36±0,33 – І ступеня ожиріння; 3,21±0,60 – 

ІІ ступеня ожиріння та 3,80±0,40 – ІІІ ступеня ожиріння) порівняно з 

контрольною групою жінок (2,62±0,5). Частота дисфункції плаценти 

значимо збільшувалась до 63,6% у вагітних з ожирінням І ступеня, до 71,4% 

– у вагітних жінок з ожирінням ІІ ступеня і 80% – у жінок з ожирінням ІІІ 

ступеня проти 28,6% у контрольній групі вагітних. Одержані нами дані про 

підвищення ОМБ при дисфункції плаценти у вагітних з ожирінням 

узгоджуються з результатами досліджень інших авторів, згідно яким 

збільшення окислювальної деструкції білків при дисфункції плаценти 

спостерігалось в 39-40 тижнів вагітності і позитивно корелювало з 

порушенням продукції вазодилятатора оксиду азоту [15]. 

Загроза переривання вагітності та загроза передчасних пологів у 

жінок основної групи збільшилась на 7,5% при ожирінні І ступеня та на 

26,2% – при ожирінні ІІ ступеня порівняно з контролем. Частота гестозів 

зростала із збільшенням маси тіла вагітних: 22,7% – у жінок з ожирінням І 

ступеня (р<0,01); 64,3% та 80% – у жінок з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня проти 

14,3% у жінок з нормальною масою тіла. Кількість новонароджених з 



оцінкою менше 8 балів за шкалою Апгар в контрольній групі жінок 

становила 9,5%, а при ожирінні І ступеня – 27,3%, ожирінні ІІ-ІІІ ступеня – 

21,4% та 25,8% відповідно. 

Результати кореляційного аналізу за критерієм К. Пірсона свідчать 

про позитивний зв'язок рівня вСРБ з ІМТ (r=0,371; р<0,03); з загрозою 

переривання вагітності (r=0,286; р<0,03); з гінекологічними 

захворюваннями запальної природи (r=0,350; р<0,005) та вегетосудинною 

дистонією (r=0,292; р<0,02). 

Найбільш вірогідну роль у виникненні дисфункції плаценти та 

невиношування вагітності у жінок з ожирінням відіграє порушення 

метаболічної функції ендотелію під впливом СРБ, який розглядають як 

маркер судинного запального процесу [16]. 

Таким чином, існує патогенетичний зв'язок системного запалення та 

частоти ускладнень вагітності у жінок з ожирінням, що необхідно 

враховувати при обґрунтуванні профілактичних і лікувальних заходів. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика індекса маси тіла (ІМТ) та показників 

системного запалення у обстежених вагітних (М±m) 

Групи жінок ІМТ, кг/м2 СРБ, нг/мл ФНП-α, нг/мл 

Контрольна 25,1±0,5 8,79±1,01 1,96±0,65 

Ожиріння І ст. 31,6±0,5* 10,08±1,44 40,95±22,11* 

Ожиріння ІІ ст. 36,7±0,6* 13,41±1,88* 11,37±8,12* 

Ожиріння ІІІ ст. 42,5±0,8* 15,78±4,20* 3,14±2,22 

Примітка: * – достовірні відмінності порівняно з контролем (р<0,05) 



Резюме. Целью исследования было изучение патогенетической роли 

провоспалительных цитокинов – С-реактивного белка (СРБ) и ФНО-α в 

развитии осложнений беременности у женщин с ожирением. Обследовано 

41 беременных с ожирением І, ІІ и ІІІ степени и 21 беременных с 

нормальной массой тела. Определяли индекс массы тела (ИМТ). Системное 

воспаление оценивали по уровню СРБ иммуноферментным методом, 

окислительный стресс – по содержанию окислительномодифицированных 

белков (ОМБ) в сыроватке крови. Результаты нашего исследования 

свидетельствуют, что ожирение у беременных инициирует системное 

воспаление: достоверно повысился уровень СРБ в крови  у женщин с 

ожирением ІІ и ІІІ степени (13,41±1,88 нг/мл та 15,78±4,20 нг/мл, в контроле 

– 8,79±1,01 нг/мл; р<0,05), а также достоверно увеличилось содержание  

ФНП-α в крови при ожирении І и ІІ степени. Уровень ОМБ у беременных с 

ожирением І и ІІ степени достоверно превышал контрольную величину 

(5,9±0,4 усл.ед. и 6,6±0,5 усл.ед. против 4,4±0,2 усл.ед. соответственно; 

р<0,05). Наличие позитивной корреляции между ИМТ и частотой 

осложнений беременности (невынашивание беременности, гестозы, 

гинекологические заболевания и вегетососудистая дистония), что 

подтверждает вывод о патогенетической связи системного воспаления и 

частоты осложнений беременности у женщин с ожирением. 

Ключевые слова: беременность, ожирение, осложнения беременности, С-

реактивный белок, ФНО-α. 


