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Мета роботи – вивчення механізмів прогресування 

інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням різного ступеня.  

У прогресуванні інсулінорезистентності у вагітних жінок з різним 

ступенем ожиріння провідну роль відіграють «ендоплазматичний стрес», 

макрофагальна інфільтрація жирової тканини, підвищена продукція 

прозапальних інтерлейкінів (ІЛ-1β, ІЛ-6) та лептину, які ініціюють розвиток 

системного запалення з уповільненим перебігом. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ожиріння, вагітність, інсулінорезистентність, 

інтерлейкіни, системне запалення 

ВСТУП. Ожиріння – одне з найбільш розповсюджених соціально 

значущих захворювань, яке є фактором ризику акушерських та перинатальних 

ускладнень: невиношування вагітності, гестози, фетоплацентарна 

недостатність, затримка внутрішньоутробного розвитку плоду, порушення 

контрактильної здатності матки та інші [3, 12, 15].  

Ініціальним механізмом розвитку ускладнень при ожирінні, на думку 

більшості дослідників, є інсулінорезистентність – зниження чутливості клітин 

до інсуліну [5, 17]. Екзогенними факторами, які спричиняють розвиток 

інсулінорезистентності, є надмірне харчування та малорухливий спосіб життя.  

Фізіологічна інсулінорезистентність характерна для перебігу вагітності 

у жінок з нормальною масою тіла. Вона направлена на адекватне забезпечення 

інтенсивного росту плода, який на три порядки вищий, чим інтенсивність 

росту тканин матері (матка, молочні залози) [2]. Перша половина вагітності 

супроводжується збільшенням утилізації глюкози, а в ІІІ триместрі у плода 

спостерігається накопичення жиру [8]. У осіб з ожирінням β-клітини 

секретують підвищену кількість проінсуліну, реакція на введення інсуліну 

знижена, а підшлункова залоза реагує гіпертрофією острівців Лангерганса [1]. 



Мета даної роботи – вивчення біохімічних механізмів прогресування 

розвитку інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням різного ступеня. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Під спостереженням знаходилось 122 

вагітних жінок з ожирінням різного ступеня, віком від 18 до 36 років, 

терміном вагітності 9-12 тижнів, із яких першу групу склали 43 вагітних з 

ожирінням І ступеня, другу групу – 35 вагітних з ожирінням ІІ ступеня та 

третю групу – 10 вагітних з  ожирінням ІІІ ступеня. Контрольна група 

включала 34 жінок з фізіологічною масою тіла аналогічного віку та терміну 

вагітності. Ступінь ожиріння вагітних оцінювали за методом Н.С.Луценко [7].  

Обстежені жінки дали інформовану згоду на проведення клініко-

біохімічних досліджень.  Проби крові для досліджень забирали із ліктьової 

вени вранці натщесерце. Концентрацію інсуліну в сироватці крові визначали 

імуноферментним методом з використанням стандартного набору Insulin Elisa 

(Німеччина), вміст глюкози – глюкозооксидазним методом. Наявність 

інсулінорезистентності оцінювали за індексом САRO, який розраховували за 

формулою: Індекс САRO = Глюкоза (ммоль/л) / Інсулін (мкОд/мл). 

Системне запалення оцінювали за рівнем цитокінів – ІЛ-1β, ІЛ-6, а 

також високочутливого С-реактивного білка (вчСРБ), які визначали 

імуноферментним методом за допомогою тест-системи (ЗАТ «Вектор-Бест», 

Росія) та CRP ELISA (DRG, США) відповідно. 

Обробку матеріалів досліджень проводили з використанням 

комп’ютерної програми Statistica 6,0 (StatSoft, США) та методом варіаційної 

статистики з використанням  t-критерію Ст'юдента.  Достовірними вважали 

розбіжності при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Нами встановлено, що 

інсулінорезистентність у вагітних з ожирінням прогресує з підвищенням маси 

тіла та ступеня ожиріння (таблиця). Так, індекс САRO у вагітних з ожирінням 

І ступеня становив 82,9%, при ожирінні ІІ ступеня – 41,4% порівняно з 

контрольною групою вагітних (з нормальною масою тіла). Це означає, що із 

збільшенням інсулінорезистентності відповідно зменшується надходження в 



клітини глюкози за участю транспортних систем ГЛЮТ-4. За цих умов 

виникає компенсаторна гіперінсулінемія як прояв активації функції 

підшлункової залози у вагітних залежно від ступеня ожиріння (таблиця). 

Таблиця – Метаболічні показники у вагітних жінок залежно від ступеня 

ожиріння (M±m) 

 

Показники 

 

Контрольна 

група  

Основна група 

Ожиріння  

І ст 

Ожиріння  

ІІ ст.  

Ожиріння  

ІІІ ст.  

Маса тіла, кг 61,32±1,99 86,45±1,98* 95,38±2,37* 104,75±3,30* 

Інсулін, мкОД/мл 13,97±2,02 21,99±5,45 38,90±10,72 23,85±4,11 

Глюкоза, ммоль/л 4,19±0,07 4,32±0,10 4,40±0,11 4,68±0,28 

Індекс Caro, ум.од 0,41±0,04 0,34±0,04 0,17±0,03* 0,31±0,07 

Інтерлейкін-1β, пг/мл  8,37±1,38 14,71±1,97* 18,39±4,31* 11,78±3,11 

Інтерлейкін-6, пг/мл 8,91±1,47 15,70±2,68* 18,49±2,26* 4,48±0,28* 

вчСРБ, мг/л 7,58±0,97 10,93±0,68* 14,0±0,96* 14,12±1,79* 

 Примітки: * - достовірність різниці з контрольною групою (p<0,05). 

Ожиріння характеризується надмірним накопиченням в адипоцитах 

ліпідних вакуолей великих розмірів [11],  що порушує функцію всіх органел, 

особливо ендоплазматичного ретикулума, та сприяє формуванню 

«ендоплазматичного стреса», незавершеного фолдинга – синтезу білків з 

порушеною просторовою формою, що знижує їх біологічну активність. 

Ожиріння асоціюється з макрофагальною інфільтрацією жирової тканини [19]. 

У відповідь на утворення нефізіологічних протеїнів клітини імунної системи 

продукують цитокіни – первинні медіатори системного запалення [13, 16]. 

Про запуск системного запалення з уповільненим перебігом при ожирінні 

свідчить підвищена продукція цитокінів та ініціація синтезу білків гострої 

фази – вторинних медіаторів системного запалення, зокрема, С-реактивного 

білка. 

За нашими даними, у вагітних з ожирінням вміст прозапальних 

цитокінів – ІЛ-1β та ІЛ-6 зростає із збільшенням маси тіла, досягаючи 



максимальних значень у жінок з ожирінням ІІ ступеня (таблиця). Доведено, 

що порушення продукції цитокінів та надмірна запальна відповідь можуть 

бути причиною переривання вагітності в ранні терміни [14, 18]. 

Про розвиток системного запалення з уповільненим перебігом у 

вагітних з ожирінням свідчить паралелізм змін вмісту ІЛ-1β, ІЛ-6 та вчСРБ в 

сироватці крові в залежності від ступеню ожиріння (таблиця).  

Системне запалення вважають одним із важливих механізмів розвитку 

«хвороб цивілізації» [4].  

Суттєвий вклад у розвиток інсулінорезистентності вносить гуморальний 

медіатор лептин, який виконує роль ліпостата шляхом зменшення відчуття 

голоду та зниження апетиту [13]. Раніше нами показано, що ожиріння у 

вагітних супроводжується підвищенням продукції лептину та розвитком 

лептинорезистентності [10]. Дослідження in vitro свідчать про те, що лептин 

сприяє утворенню цитотоксичного пероксинітриту [6], який викликає 

розвиток «нітрозативного стресу», що включає мітохондріальну дисфункцію 

та індукцію апоптозу [9].  

Таким чином, механізми прогресування інсулінорезистентності у 

вагітних з ожирінням досить складні. Провідну роль у формуванні 

інсулінорезистентності у вагітних з різним ступенем ожиріння відіграють 

«ендоплазматичний стрес», макрофагальна інфільтрація жирової тканини, 

підвищена продукція прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6) та лептину, які 

ініціюють розвиток системного запалення з уповільненим перебігом. 

ВИСНОВКИ. 1. Підсилення інсулінорезистентності та гіперінсулінемія 

у вагітних жінок залежать від ступеня ожиріння. 

2. Прогресування інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням 

реалізують наступні механізми: надмірне накопичення тригліцеридів в 

адипоцитах, що ініціює підвищення продукції прозапальних цитокінів, 

розвиток системного запалення з уповільненим перебігом, а також 

лептинорезистентність. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

ИНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ОЖИРЕНИЕМ 

Резюме 

Цель работы – изучение механизмов прогрессирования 

инсулинорезистентности у беременных женщин с ожирением разной 

степени.  

В прогрессировании инсулинорезистентности у беременных с 

ожирением разной степени ведущую роль в играют «эндоплазматический 

стресс», макрофагальная инфильтрация жировой ткани, повышенная 

продукция провоспалительных цитокинов и лептина,которые инициируют 

развитие системного воспаления с замедленным течением. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ожирение, беременность, 

инсулинорезистентность, интерлейкины, системное воспаление 
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MECHANISMS OF INSULIN RESISTANCE PROGRESSION IN 

PREGNANT WOMEN WITH OBESITY 

Summary 

The aim of the present study is to research mechanisms of insulin resistance 

progression in pregnant women of different obesity classes. 

An excessive accumulation of large lipid vacuoles initiating “endoplasmic 

stress”, a macrophagal infiltration of the adipose tissue and an increased production 

of proinflammatory interleukins (ІL-1β, ІL-6) together with slow systemic 

inflammation and development of leptin resistance greatly contribute to insulin 

resistance progression in pregnant women with obesity. 

KEY WORDS: obesity, pregnancy, insulin resistance, interleukins, 

systemic inflammation 


	УДК 618.2-056.5:612.349.8
	К.В. Тарасенко
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	К.В. Тарасенко (1)
	Summary

