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АНОТАЦІЯ 

Грибанов А.В. Оптимізація діагностики та лікування прееклампсії у 

жінок з цукровим діабетом 1-го типу. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» (222 – Медицина). – ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН 

України», Київ, 2021. 

 

Прееклампсія (ПЕ) одне з найбільш поширених ускладнень вагітності 

при цукровому діабеті 1-го типу (ЦД1), частота якої перевищує 

середньопопуляційний рівень в 5-7 разів та сягає 17-31%, а за наявності 

діабетичної нефропатії (ДН) – до 64%. На сьогодні запропоновані численні 

клінічні, біофізичні та біохімічні маркери ПЕ, але для більшості з них ЦД 

виступає в якості інтерферуючого фактору; дані досліджень щодо 

можливості їх застосування досить суперечливі, що актуалізує пошук нових 

предикторів ризик розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1. Враховуючи ряд наявних 

переваг, визначення генетичних маркерів уявляється перспективним. 

Дисертація присвячена важливій проблемі сучасного акушерства, а 

саме зниженню частоти акушерських та перинатальних ускладнень у 

вагітних з ЦД1 шляхом розробки та впровадження комплексу лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на попередження та лікування ПЕ, на 

основі вивчення поліморфізму генів та корекції судинних порушень. 

Для вирішення поставленої мети у 76 пацієнток основної групи (з ЦД1 

та ПЕ) та 60 вагітних групи порівняння (з ЦД1 без ПЕ) були вивчені клінічні 

фактори, розповсюдженість поліморфних варіантів генів, а також наявні ген-

генні та ген-факторні взаємодії, які асоціюються із розвитком ПЕ при ЦД1, 

особливостями її перебігу та параметрами, що характеризують ефективність 

терапії.  
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Виявлено, що у пацієнток з ПЕ при ЦД1 з ранніх термінів гестації 

формується гіпокінетичний варіант материнської центральної гемодинаміки, 

який характеризується зниженими значеннями об’єму циркулюючої крові 

(гіповолемією) та функціональних параметрів роботи міокарду (ударного 

об’єму, ударного індексу, хвилинного об’єму кровотоку та серцевого 

індексу) у порівнянні із вагітними з ЦД1 без ПЕ; мінімальні значення 

показників реєструвались у пацієнток з ранньою ПЕ (до 32 тиж гестації) 

(p<0,05 для всіх порівнянь). 

Пацієнтки із ПЕ при ЦД1 демонстрували особливий профіль змін 

матково-плацентарно-плодової гемодинаміки. Якщо у пацієнток із ЦД1 

наприкінці II-го триместру реєструвалися ізольовані порушення із 

підвищенням резистентності в артеріях матки (p<0,05) та плаценти (p<0,05), 

то з нашаруванням ПЕ до вище перелічених відхилень приєднувались 

поетапні зміни фетального кровообігу із ознаками централізації, а саме: 

зниження діастолічного компоненту в аорті; його зростання в середній 

мозковій артерії та подальші зміни в венозному руслі плода (зменшення 

швидкісних характеристик та поява патологічних типів кровотоку в 

пуповинній вені; зростання максимальної систолічної та діастолічної 

швидкостей кровотоку у венозній протоці плода) (p<0,05 для всіх ознак). При 

цьому поєднання порушень артеріальної та венозної гемодинаміки плода у 

пацієнток з ПЕ та ЦД1 є прогностично вкрай несприятливим з точки зору 

перинатальних наслідків та потребує дострокового розродження.  

Встановлено, що наявність ID- та DD-генотипу за геном ACE у вагітних 

з ЦД1 асоційована із ризиком розвитку ПЕ (інформаційний критерій Айкайке 

був найнижчим для домінантної моделі успадкування – 13,83; p<0,001). 

Найкращою статистичною моделлю міжгенної взаємодії у прогнозуванні 

ризику розвитку ПЕ виявилася трилокусна - ACE (I/D)/PON1 (C108T)/eNOS 

(G894T). Вивчення різноманітних комбінацій поліморфних варіантів генів в 

межах зазначеної моделі, а також інших генів та клінічних факторів 

дозволило визначити предиктори виникнення ПЕ для різних субкатегорій 



4 

 

вагітних із передіснуючим ЦД1: за наявності супутньої ДН - тривалий стаж 

ЦД1 (>14 років) + вихідна ретинопатія, або ACE (ID/DD), або PON1 (-108CT); 

за відсутності ДН - ACE (ID/DD) або MGP (-138TC); незалежно від наявності 

ДН - ACE (I/D) + eNOS (894 GT), або ACE (ID/DD) + MGP (Thr83Ala або -

138TC).  

Серед факторів, які значуще впливають на розвиток легких форм ПЕ, 

ідентифіковані наступні: II-генотип за геном ACE або ІМТ<23 кг/м2; 

середньо-тяжких форм - присутність діабетичних васкулярних уражень на 

момент настання вагітності (ДН, макроангіопатії нижніх кінцівок, ДР, або їх 

комбінацій), а також DD-генотип за геном ACE. Комбінація генотипів ID/CT 

за генами ACE та PON1 асоціюється із розвитком легких форм захворювання, 

а поєднання II/СС- мало протективний ефект від розвитку ПЕ незалежно від 

термінів гестації. У носіїв генотипу -108СТ за геном PON1 клінічні 

параметри справляють модифікуючий ефект: за наявності супутньої ДН, або 

стажу діабету <8,5 років у пацієнток виникає ПЕ легкого ступеню; у разі 

зростання показників тривалості захворювання (>13,5 років) та ІМТ>25,17 

кг/м2 – її середньо-тяжкі форми. 

Такі фактори, як тривалий стаж ЦД; наявність судинних ускладнень 

(зокрема, макроангіопатії нижніх кінцівок та ДН), а також ID-генотип за 

геном ACE супроводжували розвиток ранньої ПЕ у вагітних з передіснуючим 

ЦД1. Серед найбільш значущих комбінацій генотипів, які асоціювались із 

розвитком ранньої ПЕ,  виявлені наступні: ACE(ID)/AT2R1(1166AA); 

ACE(ID)/eNOS(4b/4b); ACE(ID)/eNOS(894GG). Генетичний фактор значно 

меншою мірою впливав на формування пізніх форм ПЕ; нами було 

ідентифіковано лише одну статистично значущу комбінацію, яка корелювала 

із появою ПЕ після 32-х тижнів вагітності, - ACE(ID)/MGP(138TC). 

Широка залученість поліморфізмів генів ACE та MGP у формуванні ПЕ 

пояснюється їх впливом на параметри центральної гемодинаміки 

материнського організму в I триместрі вагітності. Зокрема, у порівнянні з II- 

та ID-генотипами, DD-генотип за геном ACE супроводжувався найнижчими 
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значеннями УО та УІ. Одночасно 83Ala/Ala генотип за геном MGP 

корелював із мінімальними значеннями ОЦК. Тобто вищеперелічені 

поліморфні варіанти генів формували патологічний патерн центральної 

гемодинаміки, який, в свою чергу, сприяв розвитку ранніх форм ПЕ. Крім 

того, встановлено алель-дозозалежний вплив D-алелю за геном ACE (I/D), 

Ala-алелю за геном MGP (Thr83Ala) на зростання резистентності в судинах 

матково-плацентарного комплексу у жінок із ЦД1 без ПЕ (p<0,05). В 

основній групі, окрім зазначених змін, несприятливі алелі також лінійно 

корелювали із значеннями доплерометричних параметрів в судинах 

артеріального (p<0,05) та венозного (p<0,05) русла плода, які відображають 

централізацію кровообігу.  

Проведене нами фармакогенетичне дослідження встановило 

несприятливий алель-дозозалежний вплив D-алелю за геном ACE(I/D), Ala-

алелю за геном MGP (Thr83Ala) та T-алелю за геном PON1(C108T) на 

показники ефективності антигіпертензивної терапії. За наявності зазначених 

алелів в генотипі вагітної потребувалось більш раннє призначення препаратів 

1-ої та 2-ої лінії, необхідно було більше часу для досягнення адекватного 

терапевтичного ефекту, а також реєструвались вищі рівні САТ та ДАТ до та 

після призначення лікування препаратами 1-ої та 2-ої лінії. 

Отримані в досліджені дані дозволили розробити удосконалений 

комплекс профілактично-лікувальних заходів, а також переглянути підходи 

до проведення антигіпертензивної терапії з урахуванням індивідуального 

профілю носійства поліморфних варіантів генів у вагітних з передіснуючим 

ЦД1 та прогнозованим підвищеним ризиком розвитку ПЕ. Запропонований 

підхід дозволив знизити частоту різноманітних ускладнень вагітності 

(раннього гестозу – на 21,0%, загрози переривання – на 34,8%, передчасних 

пологів  - на 27%, дистресу плода -  на 17,5%, багатоводдя – на 25,4%, ПЕ – 

на 27%, ранньої ПЕ – на 13,3%, середньо-тяжких форм ПЕ – на 26,7%), а 

також показник перинатальної захворюваності (РДС – на 18,5%, макросомії – 

на 22,1%; ЗРП – на 14,4%; епізодів гіпоглікемії – на 31,5%). Отже, 
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запропонований комплекс може бути рекомендований для широкого 

практичного використання в закладах, які надають перинатальну допомогу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. В 

дисертаційній роботі вперше вивчено можливість використання поліморфних 

варіантів генів MGP, eNOS, PON1, ACE та AT2R1 в якості прогностичних 

маркерів розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1, а також досліджено вплив ген-

генної, ген-факторної та ген-симптоматичної взаємодії на ризик розвитку та 

особливості перебігу  ПЕ. 

Вперше встановлено, що окремі клінічні параметри (наявність 

діабетичної нефропатії, ІМТ, стаж ЦД та ін.) недостатньо характеризують 

індивідуальний прогноз пацієнтки щодо виникнення ПЕ та особливостей її 

перебігу (зокрема, термінів виникнення та ступеню тяжкості) і лише в 

поєднанні з аналізом генетичного поліморфізму набувають значущих 

прогностичних властивостей. 

Вперше підтверджено потенційну роль поліморфних варіантів гену 

матриксного Gla-протеїну (MGP) у розвитку ПЕ, що розширило уявлення про 

патогенез цього ускладнення, а саме порушень кальцієвого гомеостазу в 

судинній стінці із закономірними змінами її еластичних властивостей, 

зменшенням об’єму судинного русла та недостатнім приростом ОЦК. 

Вперше застосовано фармакогенетичний підхід у вивченні 

особливостей контролю артеріального тиску та ефективності 

антигіпертензивної терапії у пацієнток із поєднаною ПЕ на тлі ЦД1.  

Для практичної ланки охорони здоров'я розроблено алгоритм 

сукупного застосування інформативних клініко-лабораторних та генетичних 

маркерів для прогнозування розвитку ПЕ, особливостей її перебігу та 

ефективності лікування у пацієнток із передіснуючим ЦД1.  

Запропоновано удосконалений лікувальний комплекс, який передбачає 

диференційовану превентивну терапію, спрямовану на нормалізацію 

судинної регуляції та порушень в материнсько-плодовому комплексі, а також 
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перегляд принципів призначення антигіпертензивної терапії з урахуванням 

індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів генів вагітної. 

Ключові слова: вагітність, цукровий діабет 1-го типу, прееклампсія, 

поліморфізм генів, прогнозування, фармакогенетика, антигіпертензивна 

терапія. 

 

ANNOTATION 

Hrybanov A.V. Optimization of preeclampsia diagnosis and management in 

women with pre-existing type 1 diabetes mellitus. – Qualifying scientific work on 

the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of Medical Sciences in specialization 

14.01.01 “Obstetrics and gynecology” (222 – Medicine). – State Institution 

“Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after acad. OM 

Lukyanova by the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, 

2021. 

 

Preeclampsia (PE) is one of the most common complications of pregnancy 

in type 1 diabetes mellitus (T1DM) with the prevalence exceeding the average 

population level by 5 – 7 times and reaching up to 17 - 31% (and 64% in the 

presence of pre-existing diabetic nephropathy (DN). Nowadays numerous clinical, 

biophysical and biochemical markers of PE have been proposed, but T1DM exerts 

potent interfering effect on majority of them. Contradictory research results on the 

relevance of their use in T1DM patients urge further search for new PE predictors 

in the named cohort of patients. Due to considerable advantages, application of 

genetic markers may seem to be extremely promising. 

Thesis is devoted to contemporary issue of modern obstetrics, i.e. reduction 

of obstetric and perinatal complications in women with pre-existing type 1 diabetes 

mellitus (T1DM) through development and implementation of complex of 

preventive and treatment measures based on the study of polymorphic variants of 
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genes and correction of vascular disorders and which is aimed at preeclampsia 

(PE) prevention and treatment.    

In order to achieve the established goal, we studied clinical parameters, 

prevalence of polymorphic variants of studied genes, as well as existed gene-gene 

and gene-environment interactions, correlated with PE development in T1DM, its 

severity/ terms of onset, as well as parameters of antihypertensive therapy efficacy 

in 76 patients with T1DM and superimposed PE and in 60 diabetic women without 

PE.  

In patients with T1DM and PE we found formation of hypokinetic variant of 

maternal central haemodynamics, characterized by decrease of circulating blood 

volume (hypovolemia) and functional myocardial work parameters (stroke volume, 

stoke index, cardiac output and cardiac index) as compared to diabetic women 

without PE; minimal values of the corresponding parameters were registered in 

women with early-onset PE (before 32 weeks of pregnancy) (p<0,05 for all 

comparisons). 

Patients with T1DM and PE demonstrated particular profile of uterine-

placental-fetal haemodynamics. In T1DM patients  we found isolated changes with 

increased resistance in uterine (p<0,05) and placental arteries (p<0,05), while in 

women with concomitant PE beyond the above-mentioned impairments staged 

changes of fetal circulation with signs of centralization, particularly decrease of 

diastolic component in fetal aorta; its elevation in middle cerebral artery; as well as 

subsequent alterations in fetal venous system (with reduction in velocity 

characteristics and appearance of pathological circulation patterns in umbilical 

vein; increase of maximal systolic and diastolic blood flow in fetal ductus venosus) 

(p<0,05 for all signs). Combination of alterations of fetal arterial and venous 

haemodynamics in patients with PE and T1DM are absolutely unfavorable 

prognostically in terms of perinatal outcomes and require preterm delivery. 

It was found that in T1DM patients PE developed in the presence of the 

following factors: pre-existing diabetic nephropathy (DN), BMI>24 kg/m2 and ID- 

or DD-genotype of ACE gene. The best gene-gene interaction model included three 
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loci - ACE_ID/PON1_C108T/eNOS_G894T. The study of different combinations 

of polymorphic variants of genes within the above-mentioned model, as well as 

investigation of other genes and clinical factors disclosed significant predictors of 

PE development in different subpopulations of pregnant women with pre-existing 

T1DM: in the presence of concomitant DN – prolonged duration of diabetes (>14 

years)+diabetic retinopathy, or ID/DD-genotypes of ACE gene, or -108CT 

genotype of PON1 gene; in the absence of DN – ID/DD-genotypes of ACE gene, 

or -138TC-genotype of MGP gene; irrespective of DN presence - ACE (I/D) + 

eNOS (894 GT), або ACE (ID/DD) + MGP (Thr83Ala або -138TC). 

The following risk factors were found to be the main contributors to mild PE 

development: II-genotype of ACE gene or BMI<23 kg/m2; mild/severe PE 

developed in the presence of vascular complications (diabetic nephropathy, 

retinopathy and angiopathy of lower extremities), as well as their combinations 

(DN+retinopathy, DN+angiopathy) at the time of conception; or in carriers of ACE 

gene DD-genotype. Combinaton of ACE_II/PON1_CC genotypes provides 

protective effect on PE development, while ACE_ID/PON1_CT combination is 

associated with development of mild PE. In heterozygous carriers of PON1 108CT 

genotype clinical parameters exert modifying effect: when this genotype is 

combined with DN, or duration of diabetes<8,5 years, or BMI<23,8 kg/m2 mild PE 

develops; in the presence of the same genotype moderate/severe PE develops when 

duration of diabetes is >13,5 years and the value of BMI>25,17 kg/m2. 

That were long duration of diabetes; presence of vascular complications (in 

particular, angiopathy of lower extremities and DN) and ID-genotype of ACE gene 

which influenced early-onset PE development in pregnant women with pre-

existing DM1. The most significant genotype combinations associated with early-

onset PE development were as follows: ACE(ID)/AT2R1(1166AA); 

ACE(ID)/eNOS(4b/4b); ACE(ID)/eNOS(894GG). Genetic factor influenced the 

development of late-onset PE to a much lesser extent; only one statistically 

significant combination of genotypes was detected to be associated with PE debut 

after 32 weeks of pregnancy – ACE(ID)/MGP(138TC). 
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Extensive involvement of ACE and MGP gene polymorphisms in PE 

development may be explained by their impact on maternal central hemodynamics 

parameters during the first trimester of pregnancy. For instance, as compared to II- 

and ID-genotypes, DD-genotype of ACE gene was associated with the lowest 

values of stroke volume and stroke index. Whilst 83Ala/Ala genotype of MGP 

gene polymorphism correlated with minimal values of circulating blood volume 

(and, as a result, with more pronounced hypovolemia). Thus, the above-mentioned 

polymorphic variants of genes are involved in formation of pathogenic pattern of 

central hemodynamics, which, in its turn, predispose to early-onset PE formation. 

Moreover, the allele-dose dependent effect of D-allele of ACE gene and Ala-allele 

of MGP (Thr83Ala) gene on vascular resistance elevation within uterine and 

placental vessels was established in T1DM women without PE (p<0,05). In T1DM 

patients with PE, the same unfavorable alleles beyond the above-mentioned 

changes, showed linear correlation with Doppler parameters in fetal arterial 

(p<0,05) and venous vessels (p<0,05), reflecting centralization of circulation.   

Pharmacogenetic study revealed unfavorable allele-dose dependent impact 

of causative D-allele of ACE(I/D) gene, Ala-allele of MGP (Thr83Ala) gene and T-

allele of PON1 (C108T) gene on efficacy of antihypertensive therapy. The latter 

necessitated earlier prescription of first- and second-line (combination) therapy, 

required more time to achieve appropriate therapeutic effect and showed higher 

pre- and post-treatment levels of systolic and diastolic blood pressure. 

Data obtained in the study let us develop the optimized complex of 

preventive and treatment measures, as well as to revise approaches to 

antihypertensive therapy in pregnant women with pre-existing DM1 at high risk 

for PE development based on individual profile of polymorphic variants of genes. 

The suggested approach allowed to reduce the prevalence of different 

complications of pregnancy (early gestosis - by 21,0%; miscarriage - by 34,8%; 

preterm labour – by 19,6%; fetal distress – by 17,5%; polyhydramnios – by 25,4%; 

PE – by 27%; early-onset PE – by 13,3% and moderate/severe PE – by 26,7%) and 

to lower the rates of perinatal morbidity (respiratory distress syndrome – by 18,5%, 
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fetal macrosomia – by 22,1%; IUGR – by 14,4%; episodes of hypoglycemia – by 

31,5%). Thus, the proposed complex should be recommended for a wider use 

within perinatal care facilities.  

Scientific advancement of the obtained results. Within the submitted thesis, 

for the first time in perinatal practice, the possible use of polymorphic variants of 

MGP, eNOS, PON1, ACE and AT2R1 genes as predictors of PE in T1DM patients 

was attempted, as well as impact of gene-gene, gene-environment and gene-

symptomatic interactions on general risk and clinical course of PE was 

investigated. 

It was established for the first time, when studied alone clinical parameters 

(such as preexisting DN, BMI, duration of diabetes e.t.c) incompletely 

characterized the individual prognosis of a patient in terms of PE development and 

peculiarities of its clinical course (in particular, anticipated terms of onset and 

severity). Only when combined with analysis of genetic polymorphism, they 

acquired much higher predictive value. 

For the first time, the potential role of polymorphic variants of matrix Gla-

protein (MGP) gene was confirmed in PE development. This fact extended our 

understanding of PE molecular pathogenesis through induction of calcium 

intravascular homeostasis disorders with subsequent loss of arterial stiffness, 

vascular volume reduction and insufficient growth of circulating blood volume.        

The pharmacogenetic approach was applied for the first time in perinatal 

practice, when arterial pressure control, as well as efficacy of antihypertensive 

therapy was evaluated in T1DM patients with concomitant PE. 

Practical relevance of the obtained results. The algorithm of combined use of 

informative clinical and genetic factors for prediction of PE development, 

peculiarities of its clinical course and efficacy of treatment in patients with 

preexisting T1DM was developed for implementation in healthcare facilities. 

The improved treatment complex was proposed; the latter included courses 

of differentiated preventive therapy aimed at vascular tone normalization and 

resolution of disorders within maternal-fetal interface, as well as revision of 
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approaches to antihypertensive therapy prescription based on individual profile of 

polymorphic variants of genes. 

Key words: pregnancy, type 1 diabetes mellitus, preeclampsia, gene 

polymorphism, prediction, pharmacogenetics, antihypertensive therapy.    
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Незважаючи на досягнуті успіхи, цукровий 

діабету 1-го типу (ЦД1) все ще залишається найбільш значущою 

екстрагенітальною патологією та, відтак, актуальною проблемою сучасного 

акушерства. Насамперед, це зумовлено неухильною тенденцією до зростання 

поширеності цього захворювання в світі та, зокрема, в Україні [11,80,150]. 

Крім того, впровадження інсулінотерапії в клінічну практику дозволило 

знизити рівень материнської смертності майже до загальнопопуляційних 

значень але, на жаль, не мало подібного вирішального впливу на 

розповсюдженість несприятливих перинатальних наслідків, частота яких 

вища на 2–3 % за середньопопуляційний рівень, а при тяжких 

декомпенсованих формах захворювання може перевищувати 30 %. 

В структурі перинатальних ускладнень ЦД1 провідне місце займає 

прееклампсія (ПЕ), частота якої зростає в 5-7 разів у порівнянні із здоровими 

вагітними жінками [125,306]. Подібний тісний взаємозв’язок між двома 

станами можна було б пояснити схожістю патофізіологічних механізмів, 

задіяних в їх розвитку [312]. Оскільки всі ці зміни у пацієнток із тривалим 

стажем ЦД1, як правило, вже наявні на момент настання вагітності, ПЕ в 

даній коґорті осіб характеризується тяжчим перебігом, раннім початком, 

поєднанням з іншими ускладненнями, відкладаючи негативний відбиток на 

терміни, характер та методи розродження, а, відтак, поглиблюючи тяжкість 

перинатальних наслідків [288]. 

Все це змушує шукати шляхи з покращення перинатального прогнозу у 

пацієнток із ПЕ та ЦД1. Разом з тим, згідно з сучасними уявленнями, 

найбільш дієвим підходом залишається рання ідентифікація ризику розвитку 

ПЕ, що дозволяє застосувати профілактичні фармакологічні технології, 

призначити ретельніший моніторинг, ідентифікувати ранні симптоми 

захворювання, допомагає у визначенні подальшої тактики ведення вагітності 

та необхідності термінового розродження [8,38,156]. 
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На сьогодні запропоновані численні клінічні, біофізичні та біохімічні 

маркери ПЕ, але для більшості з них ЦД виступає в якості потужного 

інтерферуючого фактору, а дані досліджень щодо можливості їх 

застосування в зазначеній коґорті пацієнток суттєво відрізняються [89,330]. 

Зважаючи на це, визначення генетичних маркерів видається досить 

перспективним та має ряд переваг. Дотепер встановлені асоціації із ПЕ 

більше 100 поліморфних варіантів генів [3,63]. У вітчизняній літературі 

налічуються поодинокі роботи, в яких переважно вивчалась асоціація між 

розвитком ПЕ та поліморфними варіантами генів спадкових 

тромбофілій/згортальної системи крові [24]. Дослідження по визначенню 

ролі поліморфних варіантів генів в обумовленні ризику виникнення ПЕ та 

можливості їх застосування в якості прогностичних маркерів у пацієнток із 

ЦД1, взагалі, не проводились.  

Отже, перспективним уявляється визначення генетичних маркерів, які 

б дозволили на преконцепційному етапі або в ранні терміни гестації 

спрогнозувати у пацієнток з ЦД1 можливість розвитку ПЕ, передбачити 

особливості її перебігу, а за результатами вивчення індивідуального профілю 

носійства запропонувати персоніфікований підхід превентивних заходів, що 

сприятиме покращенню материнських та перинатальних наслідків.  

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт  

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук'янової 

НАМН України» і є фрагментом комплексної НДР «Розробити комплекс 

лікувально-профілактичних заходів при акушерських і перинатальних 

ускладненнях та їх прогнозування у жінок з цукровим діабетом» (№ 

держреєстрації 01.12.U002125). 

Мета роботи – знизити частоту акушерських і перинатальних 

ускладнень у вагітних з цукровим діабетом 1-го типу шляхом прогнозування 

ризику розвитку прееклампсії на основі вивчення поліморфізму генів та 
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розробки комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

корекцію судинних порушень.  

Задачі дослідження: 

1. Встановити особливості перебігу вагітності, пологів та стан 

новонароджених у вагітних з ЦД1 в залежності від наявності ПЕ за даними 

клініко-статистичного аналізу. 

2. Визначити параметри центральної гемодинаміки у вагітних з ЦД1 в 

залежності від розвитку та особливостей перебігу  ПЕ. 

3. Вивчити стан фето-плацентарного комплексу у вагітних з ЦД1 в 

залежності від наявності ПЕ за даними інструментальних методів 

дослідження. 

4. Визначити роль поліморфізму генів, ген-генних та ген-факторних 

взаємодій  у розвитку  ПЕ у жінок з ЦД1. 

5. Оцінити вплив генетичного поліморфізму генів на параметри 

центральної гемодинаміки та фето–плацентарного комплексу у жінок з ЦД1 

та ПЕ. 

6. Патогенетично обґрунтувати та розробити комплекс прогностичних 

та лікувально–профілактичних заходів для вагітних з ЦД1, спрямованих на 

попередження та лікування ПЕ. 

Об’єкт дослідження – прееклампсія у вагітних з цукровим діабетом 1-

го типу. 

Предмет дослідження – перебіг вагітності та пологів у вагітних із ПЕ 

при ЦД1, стан фето-плацентарної та центральної материнської гемодинаміки, 

профіль носійства поліморфних варіантів генів та наявні ген-генні та ген-

факторні взаємодії. 

Методи дослідження: анамнестичні, загальноклінічні, функціональні 

(інструментальні), біохімічні, молекулярно-генетичні, статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі 

вперше вивчено можливість використання поліморфних варіантів генів MGP, 

eNOS, PON1, ACE та AT2R1 в якості прогностичних маркерів розвитку ПЕ у 
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вагітних з ЦД1, а також досліджено вплив ген-генної, ген-факторної та ген-

симптоматичної взаємодії на ризик розвитку та особливості перебігу  ПЕ. 

Вперше встановлено, що окремі клінічні параметри (наявність 

діабетичної нефропатії, ІМТ, стаж ЦД та ін.) недостатньо характеризують 

індивідуальний прогноз пацієнтки щодо виникнення ПЕ та особливостей її 

перебігу (зокрема, термінів виникнення та ступеню тяжкості) і лише в 

поєднанні з аналізом генетичного поліморфізму набувають значущих 

прогностичних властивостей. 

Вперше підтверджено потенційну роль поліморфних варіантів гену 

матриксного Gla-протеїну (MGP) у розвитку ПЕ, що розширило уявлення про 

патогенез цього ускладнення, а саме порушень кальцієвого гомеостазу в 

судинній стінці із закономірними змінами її еластичних властивостей, 

зменшенням об’єму судинного русла та недостатнім приростом ОЦК. 

Вперше застосовано фармакогенетичний підхід у вивченні 

особливостей контролю артеріального тиску та ефективності 

антигіпертензивної терапії у пацієнток із поєднаною ПЕ на тлі ЦД1.  

Практичне значення одержаних результатів. Для практичної ланки 

охорони здоров'я розроблено алгоритм сукупного застосування 

інформативних клініко-лабораторних та генетичних маркерів для 

прогнозування розвитку ПЕ, особливостей її перебігу та ефективності 

лікування у пацієнток із передіснуючим ЦД1.  

Запропоновано удосконалений лікувальний комплекс, який передбачає 

диференційовану превентивну терапію, спрямовану на нормалізацію 

судинної регуляції та порушень в материнсько-плодовому комплексі, а також 

перегляд принципів призначення антигіпертензивної терапії з урахуванням 

індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів генів вагітної 

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджені у практику роботи родопомічних закладів 

м.Миколаєва та Миколаївської області. 
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Особистий внесок здобувача. Автором особисто обрано напрямок 

роботи, визначено мету, завдання та методи дослідження, при плануванні 

роботи проведено патентно-інформаційний пошук та аналіз наукової 

літератури за темою дисертації. Здійснено відбір тематичних хворих, 

проведено їх клініко-параклінічне обстеження, сформовано дослідні групи. 

Всі лабораторні та інструментальні дослідження виконані за участю автора. 

Особисто проведена статистична обробка, аналіз, інтерпретація та 

узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки, обґрунтовані 

та надані практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорені на: 8-му Міжнародному симпозіумі з питань 

діабету, гіпертензії, метаболічного синдрому та вагітності (Берлін, 2015);  

17-ому Європейському конгресі ендокринології (Дублін, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

материнства та дитинства в Україні» та Пленумі Асоціації акушерів-

гінекологів України (Київ, 2015); XXI-ому Міжнародному конгресі 

Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів (Ванкувер, 2015); 12-ому 

Всесвітньому конгресі перинатальної медицини (Мадрид, 2015); 13-ому 

Всесвітньому конгресі перинатальної медицини (Белград, 2017); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров'я в 

Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» та Пленумі Асоціації 

акушерів-гінекологів України (Київ, 2018); 52-й конференції Європейського 

товариства генетики людини (Ґетеборг, 2019).       

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, серед них 5 – 

статті у фахових журналах, 5 – тези конференцій в іноземних фахових 

журналах.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ «ПРЕЕКЛАМПСІЯ ТА ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ 1–ГО ТИПУ» (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Прееклампсія як ускладнення вагітності у пацієнток із 

цукровим діабетом 1–го типу 

 

Незважаючи на досягнуті успіхи в акушерській діабетології, цукровий 

діабет (ЦД) на сьогодні залишається найбільш значущою екстрагенітальною 

патологією як в світі, так і в Україні. Це, передусім, пов’язано із широкою та 

постійно зростаючою поширеністю даного захворювання серед населення та, 

як наслідок, серед вагітних жінок. Так, за даними Міжнародної федерації 

діабету (IDF), в 2019 році в світі перебіг кожної 6–ої вагітності, а також 

народження 15,8% (20,4 млн) немовлят супроводжувались певними 

порушеннями вуглеводного обміну у матері: в 83,6% спостережень – на тлі 

гестаційного цукрового діабету (ГЦД); в 8,5% випадках – завдячуючи 

передіснуючому цукровому діабету 1–го (ЦД1) та 2–го типів (ЦД2); та у 

7,9% осіб – за рахунок вперше виявленого при вагітності ЦД1 та ЦД2 

[1,80,150,158]. Відповідна тенденція спостерігається також в Україні: так в 

період з 2010 до 2019 року розповсюдженість різних форм ЦД серед вагітних 

зросла на 77,9% (а по окремих регіонах країни – на 91,3%); при цьому 

інтенсивність зростання цього показника останнім часом також збільшується 

(з 0,03% в 2011 до 0,16% в 2019 році) [2,11]. 

Одночасно перинатальна значущість цього захворювання пов’язана із 

його суттєвим несприятливим та обтяжуючим впливом на перебіг вагітності. 

Якщо у ранні терміни гестації недостатня компенсація вуглеводного обміну 

супроводжується перериванням вагітності та формуванням вад розвитку, то в 

пізні терміни — значно ширшим спектром ускладнень, а саме: 

гіпертензивними розладами, передчасним розродженням, макросомією, 

мертвонародженням, а також патологічними станами періоду 
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новонародженості (недоношеністю та синдромом дихальних розладів; 

поліцитемією із подальшим розвитком гіпербілірубінемії та синдрому в’язкої 

крові; неонатальною гіпоглікемією; метаболічними порушеннями у вигляді 

гіпокальціемії та гіпомагніемії; гіпертрофічною кардіоміопатією із можливим 

розвитком серцевої недостатності та синдромом легеневої гіпертензії) 

[1,80,137,150,208,218,289]. 

Особливе місце серед ускладнень вагітності при ЦД1, безсумнівно, 

займає ПЕ, частота якої у пацієнток із ЦД1 варіює в межах 39% – тобто в  

5–7 разів  частіше, ніж в загальній коґорті жінок, де ПЕ зустрічається із 

частотою 2–10% [98,114,125,186,189,306]. Підвищену розповсюдженість ПЕ 

у вагітних із діабетом можна було б пояснити наявністю тісних клінічних та 

патофізіологічних взаємовідносин між обома станами. З одного боку, ЦД1 та 

ГЦД достовірно збільшують ризик розвитку ПЕ, з іншого – здорові жінки, що 

перенесли ПЕ під час вагітності, мають підвищений ризик виникнення ЦД2 

типу у віддалені періоди життя. У жінок з ЦД1 наявність ПЕ в анамнезі 

асоціюється із зростанням ризику розвитку та прогресування ретино– та 

нефропатії у подальшому житті [312].  

При цьому частота виникнення ПЕ безпосередньо залежить від цілого 

ряду клінічних характеристик перебігу ЦД1. Суттєве значення має стаж 

захворювання: ПЕ реєструється вдвічі частіше серед вагітних, у яких ЦД1 

було діагностовано в ранньому віці (2–5 років), ніж у пацієнток, які захворіли 

ЦД в препубертатному періоді [222]. Особливу роль відіграє повнота 

компенсації вуглеводного обміну – зростання концентрації глікозильованого 

гемоглобіну на 1% в I триместрі супроводжується підвищенням ризику 

виникнення ПЕ  в 1,37, в II–III триместрах – в 1,67 раза [82]. Істотно збільшує 

ризик розвитку ПЕ поєднання неповної компенсації вуглеводного обміну та 

діабетичних судинних ускладнень – особливо діабетичної нефропатії (ДН) 

[222,306,323] 

Згідно з сучасними поглядами, частота розвитку ПЕ у пацієнток із 

вихідною ДН корелює із тяжкістю морфологічних уражень та глибиною 
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функціональних порушень нирок та коливається в межах: 12% у вагітних без 

альбумінурії, до 40% – у жінок із наявною мікроальбумінурією та в межах  

40–65% (тобто в 2–4 рази вища) – у пацієнток із розгорнутою картиною ДН 

[61,134]. Вважається, що ДН реалізовує свій негативний вплив на перебіг 

вагітності завдяки 3–м механізмам: розвиток важкої гіпертензії із наступним 

порушенням функціонального стану нирок у матері; передчасні пологи 

(спонтанні або індуковані) з причини виникнення у матері гіпертензії або ПЕ 

(у 25% пацієнток); формування синдрому затримки росту плода (в 15% 

спостережень) та розвиток дистресу плода внаслідок плацентарної 

дисфункції. Крім того, дослідженнями встановлені наступні фактори, які 

дозволяють спрогнозувати несприятливі материнські та неонатальні наслідки 

у пацієнток із ДН: високі рівні сироваткового креатиніну (>176 мкмоль/л), 

протеїнурія в нефротичному діапазоні (>3 г/доба), наявність передіснуючих 

захворювань серцево–судинної системи та розвиток важкої гіпертензії. Отже, 

враховуючи викладені факти, можна дійти висновку, що у пацієнток із ДН 

гіпертензивні розлади (передіснуючі, або індуковані вагітністю) мають 

вирішальне значення у визначенні прогнозу як для плода, так і для матері. 

Зокрема, виникнення ПЕ під час вагітності значно збільшує ризик 

прогресування ДН, аж до розвитку термінальної ниркової недостатності 

[61,75]. 

Виникнення ПЕ у пацієнток із ЦД1 відкладає відбиток на терміни, та 

методи розродження. Передчасні пологи реєструються у 50–70% жінок із 

поєднанням ПЕ, ЦД1 та/або ДН, в той час, як ранні передчасні пологи –  

у 22 % пацієнток [197]. При цьому ПЕ займає перше місце в структурі 

причин індукованих передчасних пологів (40,6% всіх випадків), 

випереджаючи навіть дистрес плоду (31,3%) [117]. Слід підкреслити, що для 

ПЕ на тлі ЦД1 характерний більш ранній розвиток (до 30 тиж вагітності). 

Обумовлена цим фактом глибока недоношеність, а також висока 

розповсюдженість дихальних розладів серед немовлят [170], які народились 

від матерів із ЦД1 та ПЕ, супроводжується пролонгованими госпіталізаціями 
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та високим рівнем інвалідизації, а також потребує значних витрат. Крім того, 

поєднання ЦД та ПЕ характеризується значно вищим показником 

перинатальної смертності (майже в 5,5 рази), ніж у пацієнток без ПЕ та без 

ЦД1 [174].  

ПЕ займає провідні позиції в структурі показань до первинного 

кесаревого розтину в популяції пацієнток із ЦД1 (25,3% випадків). Даний 

факт пояснює підвищені показники материнської захворюваності у 

згадуваній коґорті пацієнток завдяки підвищеному ризику виникнення 

тромбоемболічних та гнійно–септичних ускладнень в післяопераційному 

періоді.  

Подібна клінічна спорідненість ПЕ та ЦД пояснюється тим, що обидва 

стани реалізуються завдяки схожим патофізіологічним механізмам та 

характеризуються єдиним переліком характеристик: змінами мікросудинного 

ложа; ендотеліальною дисфункцію; гіповолемією; гіперкоагуляцією; 

підвищеним судинним опором; інсулінорезистентністю та ураженням нирок. 

 

1.2 Сучасні погляди на патогенез прееклампсії та його особливості 

при цукровому діабеті 1–го типу  

 

Перша декада XXI сторіччя ознаменувалася поглибленням знань про 

патофізіологічні процеси, що лежать в основі ПЕ. На сьогодні 

загальновизнаною є двохетапна теорія патогенезу ПЕ. 1–й (безсимптомний) 

етап характеризується порушенням процесів плацентації в I–ому триместрі, 

що призводить до формування первинної плацентарної недостатності та 

дисбалансу між наявними в організмі матері ангіогенними факторами та 

вивільненням ішемізованою плацентою надлишкової кількості 

антиангіогенних факторів; на 2–ому (симптомному) етапі циркулюючі в 

материнському кровообігу антиангіогенні фактори, прозапальні цитокіни, 

вільні радикали, що продукуються плацентою внаслідок наростаючої 

ішемізації та оксидативного стресу, провокують ушкодження ендотелію, 
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розвиток системної ендотеліальної дисфункції із переважним ураженням 

специфічних органів–мішеней та виникненням відповідних симптомів 

[29,159,163,234,238,252,298,333].  

 

1.2.1 Роль порушень плацентації та дисбалансу ангіогенних та 

ангіогенних факторів в розвитку ПЕ 

 

Як відомо, плацентарний васкулогенез починається на 21–й день 

ембріогенезу з процесу диференціації ангіобластів, а процеси ангіогенезу – з 

32–го дня та продовжуються до 25–го тижня гестації. На ранніх етапах 

фізіологічного розвитку плаценти трофобласти проліферують та 

диференціюються у цитотрофобласти та екстравільозні  (інвазивні) 

цитотрофобласти. Останні пенетрують шар синцитіотрофобластів з 

формуванням колонок, які занурюються у спіральні артерії поверхневих 

шарів децидуальної оболонки та верхньої третині міометрію матки, 

заміщаючи клітини ендотеліальної вистілки спіральних артерій, що 

призводить до втрати більшої частини м’язових волокон судинної стінки. 

При цьому спіральні артерії стають нечутливими до дії материнських 

вазоконстрикторів, перетворюючись із високорезистентних судин малого 

діаметру на крупнокаліберні артерії із зниженою резистентністю та 

збільшеною (в 10 разів) ємністю  [141,162,298]. Запорукою успішної 

плацентації є явище «васкулярної мімікрії» («псевдоваскулогенезу»), при 

якому екстравільозні цитотрофобласти зменшують експресію поверхневих 

молекул адгезії, характерних для епітеліальних клітин, та набувають 

здатності секретувати поверхневі молекули, властиві для ендотеліальних 

клітин. При ПЕ подібного «перемикання» фенотипів цитотрофобластів не 

відбувається, що перешкоджає їх подальшій глибокій інвазії у спіральні 

артерії матки [67,162,179]. 

Порушені процеси плацентації супроводжуються ішемізацією 

плацентарної тканини, внаслідок чого вивільняється менша кількість 
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ангіогенних та надлишок антиангіогенних факторів, створюючи їх дисбаланс. 

Інвазивні цитотрофобласти здатні продукувати судинний ендотеліальний 

фактор росту (VEGF); плацентарний фактор росту (PlGF); рецептори до 

ангіопоетину (Tie–1 та Tie–2); а також рецептори до VEGF: VEGFR–1 (або 

Flt–1 чи FRT); VEGFR–2 (або Flk–1 чи KDR), порушення функції яких на 

ранніх етапах вагітності супроводжується аномальною інвазією 

трофобластами [162]. 

VEGF–C з поміж інших 7 представників свого сімейства відіграє 

вирішальну роль у виникненні ПЕ; він експресується тканинами яєчників, 

ембріону, плаценти та сприяє проліферації, стабілізації та живленню 

ендотеліальних клітин фенестрованого ендотелію (ниркових клубочків, 

хоріоїдних сплетінь головного мозку та синусоїд печінки – тобто в органах–

мішенях, які переважно ушкоджуються при ПЕ). VEGF опосередковує свої 

ефекти завдяки 3 специфічним рецепторам: VEGFR–1 (або Flt–1), VEGFR–2 

(Flk–1) та VEGRF–3 (Flt–4). VEGFR–1 характеризується слабшою кіназною 

активністю та має численні ліганди: VEGF–A, VEGF–B та PlGF. VEGFR–2 є 

функціонально більш важливим рецептором, що приймає участь в VEGF–

індукованих процесах мітогенезу, проникності судинної стінки та 

продукується плацентою, але його роль у виникненні ПЕ залишається не 

вивченою [298].  

PlGF має гомологічну до VEGF–A структуру димерного глікопротеїну, 

синтезується вільозним та екстравільозним цитотрофобластом. 

Функціонально PlGF стимулює ангіогенез в умовах ішемії та запалення, 

також відіграє важливу роль у перебудові нерозгалуженого на розгалужений 

фенотип ангіогенезу, контролюючи розвиток мережі капілярів [315]. PlGF 

потенціює молекулярну сигналізацію VEGF шляхом його заміщення із 

зв’язку із VEGFR–1 рецепторами та надання можливості зв’язатися із більш 

потужними VEGFR–2 рецепторами. Експериментальними дослідженнями 

встановлено, що необхідною умовою для виникнення ПЕ є гальмування 

одразу обох факторів – PlGF та VEGF. 
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При фізіологічному перебігу вагітності рівень циркулюючої розчинної 

fms–подібної тирозинкінази–1 (sFlt–1) залишається низьким у ранні терміни 

гестації та збільшується у III триместрі, що може свідчити про формування 

фізіологічного дисбалансу між ангіогенними та антиангіогенними факторами 

в плацентарному середовищі наприкінці вагітності та співвідноситься із 

закінченням васкулогенної фази розвитку плаценти [163,234,252]. sFlt–1 

утворюється шляхом відщеплення верхівки від мембран–зв’язаної форми Flt–

1 рецептору до VEGF. Таким чином, sFlt–1 складається із 

екстрацеллюлярного домену, що зв’язується із лігандом, та позбавлений 

трансмембранного домену, що відповідає за процеси молекулярної 

сигналізації. Даний компонент секретується переважно 

синцитіотрофобластами та демонструє антагоністичні властивості по 

відношенню до VEGF та PlGF, зв’язуючи їх у материнському кровотоці та 

попереджаючи їх взаємодію із мембранними формами специфічних 

ендогенних рецепторів. На сьогодні встановлено кілька варіантів sFlt–1; при 

цьому sFlt–14 є домінуючим та нейтралізує більшу частку VEGF у жінок з 

ПЕ [162,163,315]. В дослідженнях in vitro sFlt–1 знижував інвазивні 

властивості цитотрофобласту, а також демонстрував численні системні 

ефекти (вазоконстрикцію, розвиток ендотеліальної дисфункції та 

пошкодження органів–мішеней) [162,163,176]. Зростання концентрації sFlt–1 

у материнському кровотоці передує розвиткові симптомів ПЕ (приблизно за 

5 тижнів) та корелює із ступенем тяжкості, а її видалення методом аферезу –  

навпаки, дозволяє зменшити ступінь тяжкості захворювання та, як наслідок, 

пролонгувати вагітність до більш безпечних термінів [211,293,318,319]. 

Ендоглін (Eng, CD105) є ангіогенним рецептором, який експресується 

на поверхні ендотеліоцитів, плацентарних синцитіотрофобластів та 

інвазивних трофобластів. Eng діє як ко–рецептор до трансформуючого 

фактору росту бета (TGF–β) – потужної проангіогенної молекули, яка 

контролює міграцію трофобласту, визначаючи рівень (глибину) інвазії [162]. 

При розвитку ПЕ в плацентарній тканині значно збільшується рівень 
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експресії мРНК Eng, а за участі матриксної металопротеїнази–14 (MMP–14) 

відбувається протеолітичне відщеплення позаклітинної ділянки Eng з 

утворенням розчинної форми ендогліну (sEng) та вивільненням його 

надлишкових кількостей у материнський кровообіг [100,162]. sEng 

попереджає зв’язування TGF–β1 із рецептором та реалізацію його ефектів 

(зменшується продукція оксиду азоту, вазодилатація та утворення капілярів 

ендотеліоцитами). В умовах введення екзогенного sEng, або одночасної 

гіперекспресії sEng та sFlt–1 порушувались процеси формування 

ендотеліальних трубочок та механізми ендотелій–залежної вазодилатації, 

спостерігався розвиток ендотеліальної дисфункції, фокального вазоспазму, 

гіпертензії, підвищеної проникності судинної стінки із подальшим 

виникненням набряку головного мозку та проявів характерного для 

пацієнток із еклампсією синдрому зворотньої задньої лейкоенцефалопатії. 

Клінічно корелювало із розвитком тяжких форм ПЕ в поєднанні із ЗРП або 

HELLP [162].  

На думку окремих авторів, порушення плацентації та викликаний ними 

дисбаланс ангіогенних/антиангіогенних факторів не відіграють провідної 

ролі у розвитку ПЕ у пацієнток із ЦД1. Це підтверджується низкою фактів: 

збереженою функцією плаценти в ранні терміни вагітності у більшості 

пацієнток із ЦД, у яких в подальшому розвинулась ПЕ, а також досить 

рідким поєднанням ПЕ із синдромом ЗРП в зазначеній групі осіб [109]. Разом 

з тим, найімовірніше, що велику роль у формуванні функціональної 

неспроможності плацентарного судинного русла під час вагітності при ЦД1 

відіграє морфо–функціональна незрілість ворсинчастого дерева, вираженість 

якої корелює із давністю та ступенем компенсації основного захворювання. 

Так, в 25–28% спостереженнях  при мікроскопічному дослідженні плаценти 

визначається зменшення розмірів ворсин хоріону всіх рівнів, звуження 

міжворсинчастого простору (із його закономірною гіпоперфузією), а також 

вогнища фібриноїду та формування конгломератів ворсин. В стволових 

ворсинах та ворсинах проміжного типу може виявлятися підвищена кількість 
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мезенхімальних стромальних клітин та набряк строми із вогнищами 

надлишкового відкладання фібриноїду; також спостерігається велика 

кількість синцитіальних вузликів. В артеріальному руслі стволових та 

якірних ворсин визначається проліферація ендотелію, місцями із частковою 

та повною облітерацією просвіту та формуванням судинних анастомозів. 

Капілярне русло проміжних та термінальних ворсин характеризується 

порушенням диференціювання із явищами гіперваскуляризації, стазом 

еритроцитів та потовщенням синцитіокапілярних мембран термінальних 

ворсин. В базальній пластинці виявляються великовогнищеві скупчення 

фібриноїду та мононуклеарна інфільтрація [33]. Звичайно, що в подібних 

умовах судини ворсин не спроможні до ефективного ремоделювання під час 

вагітності та залишаються високорезистентними, не забезпечуючи 

адекватних процесів газообміну та постачання необхідних поживних 

елементів плоду. 

 

1.2.2 Місце плацентарної ішемії та гіпоксії у патогенезі ПЕ 

 

При фізіологічній плацентації інтенсивність інвазії цитотрофобластами 

регулюється градієнтом концентрації кисню між плацентою та 

материнськими артеріями: гіпоксичні умови, з якими стикаються 

цитотрофобласти на початку процесу плацентації, поступово змінюються на 

нормоксичні, за яких інтенсивність процесів інвазії зменшується  [298]. В 

експериментальних дослідженнях перетискання маткових артерій призводить 

до зростання рівня sFlt–1, sEng, концентрації прозапальних цитокінів (TNF–

α, IL–6), підвищеної продукції ендотеліну–1, аутоантитіл до AT2R1, а також 

розвитку ендотеліальної дисфункції, гіпертензії та протеїнурії [202]. 

Одночасно на ранніх етапах вагітності (5–8–му тижні) знижений вміст 

кисню в плацентарній тканині провокує інтенсивне вивільнення 

індукованого–гіпоксією фактору–1–альфа (HIF–1α) та TGF–β3. Останній 

гальмує процеси диференціації трофобластів в екстравільозні форми із 
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потужними інвазивними властивостями. В 10–12 тиж гестації, коли 

інтраплацентарна концентрація кисню зростає майже у 3 рази в зв’язку із 

формуванням материнського міжворсинчастого кровообігу, спостерігається 

зниження експресії HIF–1 та TGF–β3 трофобластами, що, в свою чергу, 

стимулює їх диференціацію у екстравільозні форми, які глибоко 

занурюються у стінку матки та забезпечують ремоделювання спіральних 

артерій. Порушення експресії TGF–β3 асоціюються із розвитком ПЕ. Крім 

того, HIF–1 через підвищення експресії відповідних генів регулює експресію 

ангіогенних факторів: VEGF, PlGF, VEGFR–1 (із переважним утворенням 

продукту альтернативного сплайсингу – sFlt–1), VEGFR–2, Tie–1, Tie–2 

[162,163,234,252].  

2–метоксіестрадіол (2–МЕ) виступає в якості ендогенного інгібітору 

експресії HIF–1α, а за своєю природою  є метаболітом естрадіолу та 

генерується за участі ферменту катехол–О–метилтрансферази (COMT). 2–МЕ 

сприяє інвазії цитотрофобластів в умовах низького вмісту кисню (2,5% O2) 

завдяки зниженню експресії HIF–1α та TGF–β3. Присутність обох факторів 

(низького pO2 та наявність 2–МЕ) є обов’язковою умовою для набуття 

трофобластами інвазивних властивостей. Встановлено, що рівні COMT та 2–

ME є надзвичайно зниженими у жінок із важкою ПЕ [162,234]. Нещодавно 

встановлено взаємозв’язок між цією системою та гіпергомоцистеїнемією при 

ПЕ: надлишки гомоцистеїну в можуть перетворюватись на S–аденозил 

гомоцистеїн (SAH) за участю ферменту SAH–гідролази; підвищені рівні 

SAH, в свою чергу, гальмують активність COMT [162]. Крім того, фермент 

метилентетрагідрофолат редуктаза (MTHFR) регулює утворення S–аденозил 

метионіну – ко–фактору COMT [162]. 

Окрім зазначених патофізіологічних реакцій, гіпоксія та ішемізація 

плацентарної тканини при ЦД1 може відбуватися за рахунок додаткових 

специфічних для даного захворювання механізмів. Зокрема, у жінок з ЦД1 

може визначатися ангіопатія капілярів матки із звуженням їх просвіту за 

рахунок потовщення базальної мембрани капілярів, проліферації ендотелію 
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та периваскулярного склерозу. Настільки значущі патологічні зміни в 

капілярному руслі не дозволяють забезпечити повноцінний контакт між 

материнською та плодовою кров’ю задля забезпечення обмінних процесів 

[33,155].  

 

1.2.3 Роль оксидативного стресу у виникненні ПЕ 

 

Материнська перфузія плаценти не розпочинається до самого кінця I 

триместру вагітності, коли відбувається стрімке локальне підвищення pO2. 

До цього моменту можливий розвиток періодів гіпоксії–реперфузії, які 

стимулюють експресією та підвищують активність антиоксидантів 

(пероксидази, каталази та різних форм супероксид дисмутази) 

[141,163,202,252,317]. В умовах патологічної інвазії цитотрофобластів та 

порушеного ремоделювання спіральних артерій материнська кров вступає до 

інтервільозних просторів під вищим тиском та швидкістю. Це піддає ворсини 

плаценти коливанням концентрації кисню [162]. В результаті чергування 

станів гіпоксії/ре–оксигенації (та ще в умовах зниженої активності системи 

антиоксидантного захисту та супутньої ендотеліальної дисфункції, що 

неминуче супроводжують розвиток ПЕ) в плаценті запускаються механізми 

оксидативного стресу із закономірною гіперпродукцією руйнівних 

вільнорадикальних форм кисню, підвищеною секрецією ізопростанів, 

ураженням клітин із модифікацією мембранних ліпідів та протеїнів, в 

результаті чого останні набувають прозапальних властивостей; одночасно 

порушуються процеси клітинного дихання та функціонування ретикулярної 

сітки; запускаються процеси апоптозу та некрозу тканин [141,234]. Крім того, 

оксидативний стрес активує NF–κB – один з головних транскрипційних 

факторів, який відповідає за розвиток системного запалення та є сенсором 

стресу на клітинному рівні [162]. Зазначена низка подій пов’язує процеси 

оксидативного стресу та запалення при ПЕ.  

На сьогодні ураження β–клітин при ЦД1, а також розвиток діабетичних 

ускладнень пов’язують із оксидативним стресом. При цьому потенційними 
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джерелами реактивних форм кисню та азоту при ЦД1 є реакції окиснення 

глюкози; неферментативного глікозилювання та глікованої деградації 

білкових молекул; активації дихального ланцюга мітохондрій; 

мембранзв’язаної НАДФН–оксидази та інших ферментів [14]. Все це 

призводить до напруження компонентів системи антиоксидантного захисту у 

пацієнтів із ЦД1. Отже, на момент настання вагітності у жінок з ЦД1 вже має 

місце виражений дисбаланс між компонентами системи оксидантного стресу 

та антиоксидантного захисту, що сприяє розвитку ПЕ.   

 

1.2.4 Роль системного запалення у розвитку ПЕ 

 

Процеси системного запалення, які характерні і для фізіологічного 

перебігу вагітності, значно посилюються при ПЕ. В кровотоці жінок із ПЕ 

виявляються високі рівні циркулюючої ДНК плоду, а також 

синцитіотрофобластичного дебрису, який складається із мікрочасточок 

мембран некротизованих синцитіотрофобластів, а також фрагментів 

цитокератину. Взаємодія (або фагоцитоз) компонентів дебрису із 

лейкоцитами та моноцитами стимулює продукцію численних прозапальних 

цитокінів (більшою мірою IL–6) та призводить до системної активації 

ендотеліоцитів [141,162,202,317]. Посилення секреції IL–10, в свою чергу, 

призводить до гальмування процесів інвазії та ремоделювання спіральних 

артерій [252,317]   

Надлишкове вивільнення TNF–α має важливий вплив на процеси 

активації ендотелію, а, отже, на виникнення клінічних симптомів ПЕ. Рівень 

TNF–α в плазмі крові пацієнток із ПЕ виявився значно вищим порівняно із 

здоровими вагітними жінками. TNF–α також задіяний у продукції 

вільнорадикальних форм кисню із закономірним ураженням ендотелію цими 

компонентами [141,317]. 

Системна запальна реакція відіграє також ключову роль в патогенезі 

ЦД та його ускладнень. Дефіцит інсуліну в тканинах компенсується 
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активацією поліолового шляху, що провокує розвиток оксидативного стресу 

та окислювальну модифікацію ліпопротеїнів низької щільності із подальшим 

їх посиленим поглинанням моноцитами. При цьому моноцити 

диференціюються у макрофаги за участі багатьох транскрипційних факторів 

у тому числі фактора ядерної транскрипції каппа В (NF–κВ). Активований 

NF–κВ при оксидативному стресі відповідає за експресію 500 різноманітних 

генів, ферментів та прозапальних медіаторів. Крім того, активація NF–κВ при 

ЦД пов’язана із самоокисненням глюкози та надлишковим утворенням 

активних форм кисню, що призводить до активації протеїнкінази С. 

Диференціювання моноцитів відбувається за участі макрофагального 

колонієстимулюючого фактору (M–CSF) та гранулоцитарно–

макрофагального колонієстимулюючого фактору (GM–CSF). Якщо M–CSF 

індукує формування фенотипу моноцитів, які продукують прозапальні 

цитокіни (IL–1, IL–6, IL–8, IL–12 та TNF–α) (класичний М1 шлях 

прозапальної активації), то GM–CSF активує протизапальний (M2) шлях, 

наділяючи моноцити властивостями продукувати протизапальні цито– та 

хемокіни (IL–4, IL–10, IL–13, TGF–β, C–C мотив–хемокіновий ліганд 

ССL18). При ЦД порушується баланс диференціювання моноцитів за М1 та 

М2 шляхами із переважанням прозапального фенотипу, що створює умови 

для виникнення та постійної підтримки перебігу системної запальної реакції 

[34]. Звичайно, що подібні умови є сприятливими для розвитку ПЕ. 

 

1.2.5 Системна ендотеліальна дисфункція та пов’язане з нею 

ушкодження органів–мішеней при прееклампсії 

 

Хоча ПЕ починається з плаценти, основним органом–мішенню є 

материнський ендотелій. У жінок з ПЕ виявляються численні маркери 

активації ендотелію та ендотеліальної дисфункції, а саме: антиген фактору 

фон Віллебранда, клітинний фібронектин, розчинний тканинний фактор, 

розчинний Е–селектин, тромбоцитарний фактор росту та ендотелін. 
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Одним з клінічних проявів ураження ендотелію при ПЕ є порушення 

гемодинаміки, а саме: зростання загального периферичного судинного опору 

(ЗПСО) через підвищену чутливість їх судин до вазопресорних агентів 

(ангіотензину II (АТ2) та норадреналіну), порушення механізмів ендотелій–

залежної вазо релаксації, а також зменшення серцевого викиду [179]. 

Пошкодження материнського ендотелію найбільш виразно проявляється у 

нирках, де реєструються явища «гломерулярного ендотеліозу» із 

генералізованим набряком та вакуолізацією ендотеліальних клітин; втратою 

капілярних просторів; відкладанням фібрину всередині ендотеліальних 

клітин та під ними; втратою фенестрів між ендотеліальними клітинами 

клубочків. Набряк головного мозку також виникає вторинно внаслідок 

ендотеліальної дисфункції та визначається на КТ/МРТ головного мозку у 

вигляді ознак гіпертензивної енцефалопатії, а саме: вазогенного набряку, 

інфарктів головного мозку (локалізованих субкортикально у білій речовині 

та прилеглих до неї ділянок сірої речовини парієтальних та потиличних 

долей) [234]. 

Попередніми дослідженнями визначено провідну роль ендотеліальної 

дисфункції у розвитку ЦД, його ускладнень, а також у перебігу вагітності на 

тлі зазначених станів. Це підтверджувалось порушеною здатністю судинної 

стінки до вазодилятації; зростанням співвідношення ендотелін–1/оксид 

азоту; підвищеною секрецією ендотеліоцитами агрегантів, коагулянтів, 

вазоконстрикторів (із зміщенням балансу в системах простациклін 

I2/тромбоксан А2, тромбоксан В2/6–кето–простагландин F1α) та молекул 

адгезії (P– та Е–селектину, ICAM–1, PECAM–1 та інтегринів А4, β1, β2, β3 та 

β5); дисбалансом між стимуляторами та інгібіторами неоваскуляризації 

(зростанням співвідношення ангіопоетин–2/ангіопоетин–1), а також 

підвищеним рівнем маркерів перенавантаження серцевого м’язу 

(передсердного натрійуретичного пепетиду) [10,32]. Подібні патофізіологічні 

зміни сприяють розвитку плацента–асоційованих синдромів та, зокрема, ПЕ 

при ЦД1. 
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1.2.6 Роль ренін–ангіотензин–альдостеронової системи у розвитку 

ПЕ 

 

Вплив ренін–ангіотензин–альдостеронової системи (РААС) на 

виникнення ПЕ слід розглядати в контексті 3–х систем – центральної, 

локальної та циркулюючої. Крім того, слід враховувати порушення 

рецепторного апарату та генетично обумовлені зміни відповідних 

компонентів на кожному рівні.  

За фізіологічного перебігу вагітності спостерігається активація майже 

всіх компонентів центральної РААС, а також незначне зниження активності 

ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), необхідні для забезпечення 

перебудов центральної гемодинаміки: зниження рівнів систолічного (САТ) та 

діастолічного артеріального тиску (ДАТ), що забезпечується зменшенням 

ЗПСО протягом всього періоду гестації завдяки формуванню рефрактерності 

судинної стінки до пресорних ефектів АТ2 [29,112,179]. Крім того, 

підвищується секреція альдостерону та знижується активність реніну, що 

необхідно для постійного нарощування обсягу циркулюючої крові (ОЦК) та 

запобігання плацентарної гіпоперфузії. 

При ПЕ, навпаки, відбувається деяке пригнічення активності 

компонентів РААС: більш глибоке зниження активності реніну, виражене 

зменшення концентрації АТ2 [166,179,252] та підвищена чутливість судинної 

стінки до пресорних компонентів [112,166]. АТ2 також справляє потужний 

прозапальний ефект, викликаючи системну запальну реакцію, яка, як вже 

зазначалась, є сприятливими підґрунтям для розвитку ПЕ [47,147]. 

Ангіотензин–(1–7) (Анг–(1–7)) є біоактивним компонентом РААС, 

який справляє антагоністичну дію по відношенню до АТ2, модулюючи тонус 

судин та сприяючи вивільненню NO та простагландинів (зокрема, 

простацикліну). Анг–(1–7) утворюється з молекули АТ2 за допомогою АПФ. 

Зокрема, встановлено збільшення концентрації Анг–(1–7) в плазмі крові, а 

також зростання інтенсивності його екскреції із сечею під час фізіологічного 
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перебігу вагітності; розвиток ПЕ, навпаки, супроводжувався зменшенням 

концентрації Анг–(1–7) в плазмі крові [163].  

Доведена роль збільшення рівня експресії реніну локальною РААС 

плаценти у розвитку ПЕ. Крім того, активність ангіотензинази А плаценти 

(фермента, який перетворює АТ2 на АТ3) достатньо виражена у 

мікроворсинах синцитію; це дозволяє забезпечувати нормальний фето–

плацентарний кровообіг шляхом регулювання концентрації вазоактивних 

пептидів. Вважається, що підвищена чутливість судин до пресорних ефектів 

АТ2 у жінок з ПЕ пов’язана із зниженою інтенсивністю розщеплення даного 

компоненту ангіотензиназою плаценти. Плацента також є багатим джерелом 

ендопептидази, що перетворює АТ1/АТ2 в Анг–(1–7), а її експресія 

збільшується під час ПЕ, що покликано нейтралізувати ефекти 

ендотеліальної дисфункції, яка супроводжує ПЕ [163].  

В синцитіотрофобластах плацент жінок, які перенесли ПЕ, виявлено 

суттєве підвищення експресії АТ2R1, які посилюють чутливість судин до 

вазоконстрикторного ефекту локально синтезованого АТ2; клінічно вона 

асоціювалась із розвитком ЗРП, негативно корелювала із вагою дітей при 

народженні та позитивно – із концентрацію ангіотензиногену [112]. 

Циркулююча РААС характеризується наявністю аутоантитіл до AT2R1 

(AT2R1–Ab), титри яких зростають та корелюють із ступенем тяжкості ПЕ 

[47,163,252]. Експериментальними дослідженнями встановлено, що, 

зв’язуючись із специфічними рецепторами на поверхні клітин, AT2R1–Ab 

провокують розвиток каскаду молекулярних реакцій, які обумовлюють 

виникнення симптомів ПЕ, а саме: знижують інвазивні властивості 

трофобластів; стимулюють продукцію sFlt–1 та sEng плацентою; активують 

систему комплементу із підвищеною продукцією та відкладанням С3 в 

плаценті та нирках, який в подальшому утворює С3а – потужний 

анафілотоксин, який завдяки своїм специфічним рецепторам (C3aR), 

розташованим на прозапальних, ендотеліальних, епітеліальних та 

гладком’язових клітинах (ГМК) судин, провокує розвиток системної 
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запальної реакції [252]; стимулюють продукцію прозапальних цитокінів 

(TNF–α, IL–6), а також потужних вазоконстрикторів (ендотелін–1) [163]; 

активують синтез НАДФН оксидази в ГМК судин та трофобластах, що 

супроводжується підвищеною продукцією вільних радикалів та 

оксидативним пошкодженням цих клітин; індукують синтез тканинного 

фактору росту гладком’язовими клітинами судин, моноцитами та 

ендотеліоцитами, що обумовлює виникнення гіперкоагуляції; активують 

AT2R1, розташовані на поверхні мезангіальних клітин та трофобластів, 

посилюючи синтез та секрецію інгібітора активатору плазміногену–1 (PAI–

1); підвищують чутливість судинної стінки до AT2 та інактивують NO.  

Вважається, що наявність вищезазначених аутоантитіл пояснює форми 

ПЕ, які поєднуються із синдромом ЗРП, оскільки вони, минуючи 

плацентарний бар’єр, спроможні потрапляти до плодового кровообігу та 

справляти свій безпосередній ефект на структури плоду, а також викликати 

апоптоз трофобластичних клітин, що, врешті решт, призводить до 

гальмування процесів його росту. 

Зміни на рівні рецепторного апарату супроводжуються 

гетеродимеризацію AT2R1 із В2 рецепторами до брадикініну, що обумовлює 

підвищену чутливість та гіперреактивність судинної стінки у відповідь на 

дію АТ2 та інших вазоконстрикторів, яка характерна для жінок із ПЕ [252]. 

 Експериментальними дослідженнями встановлена роль РААС в 

процесах плацентації. Зокрема експресія AT2R2 гальмується під час 

фізіологічного перебігу вагітності, оскільки їх активація супроводжується 

зниженням рівня VEGF.  

При ЦД1 та, зокрема, ДН також спостерігається функціональне 

напруження локальної (тканинної) РААС (особливо в нирках). Вважається 

що саме активація тканинних РААС відіграє вирішальну роль у розвитку 

судинних ускладнень ЦД: серцево–судинної патології, ДН та ретинопатії – 

тобто факторів, які суттєво збільшують імовірність розвитку ПЕ. Факт 

активації локальних РААС здебільшого пояснює патогенетичну роль РААС в 
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ураженні органів–мішеней навіть за умов нормальної або зниженої 

активності реніна плазми при ЦД1 (тобто для ЦД1 характерний 

гіпоренінемічний гіпоальдостеронізм) Викликане гіперглікемією надлишкове 

утворення АТ2, окрім типових для цього компоненту ефектів, сприяє 

експресії GFAT (фруктози–6–фосфатамидотрансферази), яка провокує 

підвищену експресію генів TGF–β, PAI–1, фібронектина, що є причиною 

потовщення базальної мембрани ендотелію та судинних уражень. Підвищені 

концентрації циркулюючого АТ2 стимулюють синтез прореніну 

збиральними трубочками, який, в свою чергу, сприяє вивільненню 

локального АТ2 в інтерстиціальну тканину нирок і в перитубулярні капіляри.  

При цьому якщо зниження реніну плазми корелює із глікемічними 

показниками, то амплітуда підвищення АТ2 не залежить від глікемічного 

контролю [32]. Функціональне напруження РААС при ЦД1 звичайно 

супроводжуватиметься зривом адаптаційних процесів при настанні вагітності 

та розвитком системних судинних реакцій (зокрема, ПЕ). 

 

1.2.7 Імунологічні чинники у розвитку ПЕ 

 

Вагітність потребує розвитку певного рівня імунотолерантності між 

материнським організмом та ембріоном, який експресує батьківські 

(чужерідні для материнського організму) антигени [162]. NK–клітини 

материнського/фетального інтерфейсу грають важливу роль в патогенезі ПЕ, 

оскільки вони регулюють механізми імунологічної толерантності, 

стимулюють вироблення ангіогенних факторів та ремоделювання судин, 

необхідні для нормального розвитку плаценти. Поліморфні антигени 

лейкоцитів людини (HLA–C, HLA–E та HLA G) експресуються інвазивними 

цитотрофобластами та зв’язуються із кілерними імуноглобулін–подібними 

рецепторами (KIR), розташованими на поверхні материнських маткових 

натуральних кілерів (uNK) та цитотоксичних Т–лімфоцитів. Взаємодія цих 

компонентів із рецепторами призводить до зниження цитолітичної 

активності uNK та Т–лімфоцитів та стимулює продукцію цитокінів, 
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необхідних для успішної плацентації. Множинні високогомологічні гени KIR 

вдалося локалізувати на 19q; найімовірніше, всі вони виникли в результати 

дуплікації генів в процесі їх успадкування із покоління в покоління. 

Кластеризація цих генів дозволила відокремити два різні гаплотипи 

рецепторів KIR – A та B. Група генів A кодує KIR рецептори, які інгібують 

NK–клітини, в той час як група В “вмикає” додаткові стимулюючі гени. ПЕ 

частіше виникає серед пацієнток, які гомозиготні за A гаплотипами (АА) 

порівняно із жінками, які характеризуються гомозиготним носійством 

стимулюючих B гаплотипів (BB). Вважається, що ризик виникнення ПЕ ще 

вищий, якщо плід є гомозиготним за HLA–C2 гаплотипом. Порушення в 

механізмах молекулярної сигналізації NK–клітин із подальшими 

закономірними змінами у секреції цитокінів та ангіогенних факторів 

обумовлюють формування аномальної плацентації у жінок з ПЕ 

[104,163,202,234,252,317]. Завдяки поліморфності цих двох систем, що 

взаємодіють в ділянці закладання плаценти, функція маткових uNK–клітин 

може варіювати при кожній окремо взятій вагітності. Вказані взаємодії 

втрачають свою важливість у II половині вагітності, коли починає 

домінувати синцитій, позбавлений здатності експресувати HLA [162]. 

Дослідженнями встановлена виражена активізація місцевих 

аутоімунних реакцій у пацієнток з ЦД1, яка свідчить про зрив механізмів 

імунологічної адаптації їх організму до розвитку вагітності. Ці реакції 

характеризувались зростанням співвідношення Th1/Th2 у жінок з ЦД1 у 

порівнянні із здоровими вагітними жінками; підвищенням числа 

цитотоксичних NK–клітини, а також проміжних моноцитів, які 

демонстрували підвищену експресію антигену MCH II класа [79,135]. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що подібні імунологічні 

спричинюють зниження інвазивних властивостей трофобластів та 

субоптимальне ремоделюванню спіральних артерій [135,136]. Отже, виявлені 

патологічні місцеві аутоімунні реакції у пацієнток із ЦД1 сприяють 

виникненню плацента–асоційованих синдромів – звичного невиношування, 

ПЕ, синдрому затримки росту плода та передчасних пологів.  
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1.3 Сучасні профілактичні стратегії у попередженні несприятливих 

перинатальних та материнських наслідків: проблемні питання раннього 

прогнозування прееклампсії у вагітних з цукровим діабетом 1–го типу  

 

Незважаючи на успіхи сучасної науки, дотепер не винайдено дієвих 

засобів, які б ефективно контролювали появу, прогресування та тяжкість 

симптомів ПЕ, а, отже, змогли б поліпшити характер одночасно 

материнських та перинатальних наслідків. Навіть антигіпертензивна терапія, 

яка традиційно застосовується при ПЕ, покращує наслідки вагітності для 

матері, але не для плода. Останнім часом з'явилися результати досліджень 

щодо нових методик, які б дозволили контролювати симптоми ПЕ, 

пролонгувати вагітність та створити умови для більш ефективного 

дозрівання плоду, а саме: застосування VEGF; вибірковий аферез sFlt–1 за 

допомогою декстран–сульфатної абсорбції; проведення HELP–аферезу 

(гепарин індукованої екстракорпоральної преципітації ліпопротеїдів низької 

щільності), який дозволяє видалити ліпіди, запобігаючи розвитку 

перекисного окиснення ліпідів, а також деякі прозапальні фактори 

[211,293,318,319]. Але зазначені методи все ще залишаються на рівні 

експериментальних розробок із маловивченою ефективністю та безпечністю 

для матері та плоду. В подібних умовах залишаються лише два підходи, які б 

могли покращити ситуацію: прогнозування випадків ПЕ та своєчасне 

розродження. 

Можливість прогнозування розвитку ПЕ, особливо серед вагітних 

жінок групи високого ризику, дозволяє призначити ретельніший моніторинг,  

ідентифікувати ранні симптоми захворювання, допомагає у виборі тактики 

ведення вагітності (наприклад, в питаннях призначення профілактики РДС 

новонароджених та антигіпертензивної терапії, у передбаченні необхідності 

термінового та своєчасного розродження) та дозволяє вчасно застосувати 

профілактичні технології задовго до появи симптомів захворювання [98,327].  
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Незважаючи на те, що останнім часом дослідженнями запропоновані 

нові ефективні агенти для профілактики ПЕ (зокрема, правастатин) 

[116,176,329], застосування низьких доз аспірину для попередження розвитку 

ПЕ стало чи не найголовнішим об’єктом досліджень в перинатології 

впродовж останніх трьох десятиріч через його здатність достовірно 

зменшувати частоту виникнення ПЕ та, зокрема, її ранніх та тяжких форм. 

Водночас досі не були проведені добре контрольовані рандомізовані 

дослідження по вивченню ефекту аспірину на частоту виникнення ПЕ в 

групах пацієнток вкрай високого ризику – у тому числі з ЦД1. 

З іншого боку, препарат справляє свою профілактичну дію лише при 

його призначенні в I триместрі, тобто наріжним каменем в системі 

профілактики ПЕ (у тому числі при ЦД1) все ж таки залишається раннє 

прогнозування ПЕ з визначенням вагітних групи підвищеного ризику щодо 

виникнення даного ускладнення з метою подальшого проведення у них 

ранньої цільової профілактики. Як вже зазначалось в підрозділі 1.2. патогенез 

ПЕ є надзвичайно багатогранним, що дозволило дослідникам запропонувати 

численні клінічні, біофізичні та біохімічні маркери прогнозування розвитку 

ПЕ. Разом з тим, жодний з них при окремому використанні не демонструє 

достатньо високий рівень прогностичної значущості (хоча б із 90% рівнем 

чутливості) у попередженні випадків ПЕ. Навпаки, поєднане вивчення 

кількох маркерів (різних за своєю природою чи за патофізіологічними 

процесами, із якими вони асоціюються) дозволяє суттєво збільшити 

показники чутливості та/або специфічності у визначенні ризику розвитку ПЕ. 

На сьогодні такий мультипараметричний підхід визнається найбільш вдалим 

та перспективним у попередженні випадків ПЕ [53,99,320]. 

Крім того, більшість запропонованих біофізичних та біохімічних 

маркерів зазнають суттєвих неспецифічних змін у пацієнтів із ЦД1, 

пов’язаних з особливостями перебігу захворювання (ступенем компенсації 

вуглеводного обміну, наявністю діабетичних ускладнень та ін.) (табл. 1.1). Ці 

зміни можуть реєструватися поза вагітністю, або в її ранні терміни, що 
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суттєво обмежує їх ефективне використання для прогнозування ПЕ в 

зазначеній коґорті пацієнток. 

Все це змушує шукати нових можливостей для прогнозування ПЕ в 

коґортах пацієнток підвищеного ризику та, зокрема, з передіснуючим ЦД1. 

Зважаючи на сучасні погляди на ПЕ як поліетіологічне захворювання, 

розвиток якого визначається комбінацією великої кількості середовищних та 

спадкових факторів, визначення генетичних маркерів видається досить 

перспективним та характеризується деякими перевагами: 1) генетичний 

апарат характеризується стабільністю протягом усього життєвого циклу 

пробанда, що дозволяє вивчати його не лише проспективно, а й 

ретроспективно; 2) на генетичний апарат не впливають такі інтерферуючі 

фактори, як соматична та деякі види перинатальної патології; 3) вивчення 

генетичних факторів дозволяє виявити нові патогенетичні механізми, задіяні 

в розвитку ПЕ, розробити нові прогностичні маркери та методи 

профілактики. 

 

1.4 Еволюція знань про роль генетичного фактору в патогенезі ПЕ 

 

Кластеризація випадків ПЕ в межах однієї родини була помічена ще у 

XIX столітті, що дозволило запідозрити генетичний компонент у виникненні 

цього захворювання. Проте, проведення досліджень по вивченню ролі 

генетичних факторів у розвитку ПЕ уявляється досить проблематичним з 

наступних причин: 

а) фенотипічні прояви ПЕ виявляються лише у жінок з наявністю 

вагітностей в анамнезі; 

б) при такому стані як вагітність необхідно брати до уваги обидва 

генотипи – матері та плоду (останній включає в себе також гени батька); 

в) материнські та фетальні гени можуть впливати на ризик виникнення 

ПЕ як окремо, так і в складі ген–генних взаємодій [317]. 
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Таблиця 1.1 

Аналіз інтерферуючого впливу цукрового діабету та його ускладнень на виникнення неспецифічних змін 

біофізичних та біохімічних маркерів прогнозування розвитку прееклампсії 

Маркер/ 

предиктор розвитку ПЕ  

Характеристика неспецифічних змін відповідного маркеру/предиктору при ЦД та його 

ускладненнях 

1 2 

Плацентарний фактор 

росту (PlGF) 
 В дослідженні Ong C. Y. та співав. (2004) вже в I триместрі вагітності встановили 

підвищені концентрації PlGF у жінок з ЦД (більшою мірою ЦД2 та ГЦД) порівняно із 

здоровими вагітними жінками 

 S.Correa–Silva та співавт. (2015) [92] у вагітних із ЦД2 реєстрували вищі сироваткові 

концентрації PlGF та підвищену експресію відповідного гена в плацентарній тканині 

порівняно із здоровими вагітними жінками. 

 Powers R.W. та співавт. (2010) [16,237] в групі жінок підвищеного ризику (у тому числі 

серед 194 пацієнток із передіснуючим ЦД1) встановили, що розвиток ПЕ також асоціювався 

із зниженим рівнем PlGF. Разом з тим, різниця в концентраціях цього фактора, 

зареєстрована між пацієнтками, у яких в подальшому виникла, або не розвинулась ПЕ, була 

незначною, що значно обмежує можливість його застосування даного фактору в якості 

прогностичного маркеру.  

 Cvitic S. та співавт. (2014) [94] зазначають, що хронічна гіпоксія плоду, характерна для 

матерів із ЦД, стимулює процеси плацентарного васкулогенезу та ангіогенезу за рахунок 

підвищення експресії різноманітних проангіогенних факторів, які секретуються плацентою. 

PlGF в складі своєї молекули вміщає чутливі до гіпоксії ділянки (IRES або HRES) та в 

умовах передіснуючого ЦД у матері його концентрація може зростати. 

 Kagan K. O. (2008), Pandya P. (2012) [225,236], Tsiakkas A. (2015) [296] визначили, що 

наявність ЦД має значущий інтерферуючий вплив на рівень PlGF в сироватці крові вагітних 

жінок у I триместрі вагітності.  
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

Плацентарний фактор 

росту (PlGF) 
 За даними Loukovaara M. (2005) наявність передіснуючого ЦД,  навпаки, не впливає на 

концентрацію PlGF. Навпаки, в низці досліджень у вагітних з ЦД1 реєструвалися типові для 

загальної популяції зміни даного фактору у пацієнток, у яких в подальшому розвинулась ПЕ, 

– а саме, суттєве зменшення концентрації PlGF [16,330]  

 В дослідженні El–Tarhouny та співавт. (2014) продемонстрували підвищений рівень PlGF у 

вагітних з ЦД1 та ЦД2 у порівнянні з пацієнтками контрольної групи (навіть за відсутності 

розвитку ПЕ) [16]. 

VEGF  Lim та співав. (2004), Singh та співавт. (2017) [276] виявили підвищені концентрації VEGF 

у пацієнтів із ЦД, незалежно від компенсації вуглеводного обміну та наявності васкулярних 

ускладнень 

sFlt–1  Powers R.W. та співавт. [237] продемонстрували, що, як і в коґорті жінок низького ризику 

по виникненню ПЕ, в групі пацієнток із передіснуючим ЦД1 розвиток ПЕ також 

асоціювався із підвищеним рівнем sFlt–1. Разом з тим, різниця в концентраціях цього 

фактора, зареєстрована в групах пацієнток із ЦД1, у яких в подальшому розвинулась та не 

розвинулась ПЕ, була незначною, що не дозволило пропонувати застосування даного 

маркеру в якості предиктору розвитку ПЕ у жінок з ЦД1. 

Цікавими є результати дослідження Yu та співавт. (2009), яке було проведене у вагітних з 

ЦД1та без діабету у всіх триместрах гестації. Автори встановили, що сироваткова 

концентрація даного компоненту у жінок без ЦД залишалась приблизно на одному рівні та 

дещо зростала при досягненні доношеного терміну вагітності. У пацієнток з ЦД1без ПЕ 

концентрація даного біомаркеру стрімко зростала та найбільш значуще у вагітних з ЦД1 та 

ПЕ [16]. 

 В дослідженні El–Tarhouny та співавт. (2014) продемонстрували підвищений рівень sFlt–1у 

вагітних з ЦД1 та ЦД2 у порівнянні з пацієнтками контрольної групи (навіть за відсутності 

розвитку ПЕ) [16]. 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

sFlt–1  В дослідженні Powers та співавт. (2010) визначені в 26–30 тиж концентрації sFlt–1 не 

відрізнялись серед пацієнток із ЦД1 з подальшим розвитком ПЕ та без неї [16]. 

Zen M. та співавт. не підтвердили прогностично значущого підвищення даного компоненту 

у пацієнток з діабетом, яке б дозволило попередити розвиток ПЕ [982]. 

sFlt–1/PlGF  В дослідженні Yu Y. та співавт. в коґорті пацієнток із ЦД1 підвищений рівень sFlt–1, 

значне зростання концентрації PlGF та, як наслідок, підвищене співвідношення sFlt–1/PlGF 

були прогностичними маркерами розвитку ПЕ [214]  

 В нещодавно проведеному дослідженні Cohen A. L. та співавт. [985] продемонстрували, що 

у пацієнток із ЦД1 без ПЕ та гестаційної гіпертензії значення співвідношення sFlt–1/PlGF 

на 35–ому та 40–му тижнях гестації було в 3 рази вищим, ніж значення того ж 

співвідношеня, зареєстровані у здорових вагітних (без ЦД1) в ті самі терміни. Разом з тим, 

значення цього співвідношення були найвищими у пацієнток з ЦД1, у яких в подальшому 

розвинулась ПЕ.  

 Zen M. та співавт. не підтвердили суттєвого прогностично значущого підвищення даного 

компоненту у пацієнток з ЦД1, яке б дозволило попередити розвиток ПЕ [330] 

Ендоглін (sEng)  В роботі Powers R.W. та співавт. [237] встановлено, що, як і в коґорті жінок низького 

ризику по виникненню ПЕ, в групі пацієнток із передіснуючим ЦД1 розвиток ПЕ також 

асоціювався із підвищеним рівнем sEng. Разом з тим, різниця в концентраціях цього фактора, 

зареєстрована в підгрупах пацієнток із ЦД1, у яких в подальшому розвинулась та не 

розвинулась ПЕ, була незначною, що не дозволило пропонувати застосування даного 

маркеру в якості предиктору розвитку ПЕ у жінок з ЦД1. 

Yu та співавт. встановили, що рівень sEng суттєво зростав із досягненням доношеного 

терміну вагітності у пацієнток із ЦД1 незалежно від подальшого розвитку ПЕ (зростання 

було більш вираженим у разі виникнення ПЕ) [16] 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

Ангіопоетини  В умовах фетальної гіпоксії, яка характерна для перебігу вагітності в умовах 

передіснуючого ЦД, підвищується експресія та концентрація Ang–2 [94]. 

 Підвищені концентрації Ang–2 реєструвались у пацієнтів з ЦД різних вікових груп, 

незалежно від наявності судинних ускладнень [110,111]; присутність васкулярних 

ускладнень асоціювалась із більш значущим підвищенням рівня Ang–2 [110,111,279]. 

Подібне зростання концентрації  не підтверджено для Ang–1. 

Цистатин С  Протягом останніх років багатьма дослідженнями доведено, що у пацієнтів з ЦД1 

підвищені сироваткові концентрації цистатину С є раннім маркером формування ДН, який є 

точнішим за визначення сироваткових концентрацій та добового кліренсу креатиніну, а 

також за розрахунки швидкості клубочкової фільтрації [64,226] 

ADAM 12 (A Disintegrin 

And Metallop–rotease 12) 

– А–дізінтегрин та 

металопротеїназа 12  

Kuc S. та співавт. [178] спостерігали зменшення концентрації ADAM 12 серед пацієнток із 

передгестаційним ЦД1 та ЦД2 у порівняння із здоровими вагітними жінками. 

PAPP–A (pregnancy–

associated plasma protein 

A) 

 В своєму дослідженні Sutcliffe R.G. та співавт. (1982) реєстрували нижчі концентраціі 

PAPP–A у жінок із ЦД1 на 14–ому тижні гестації у порівнянні із здоровими вагітними 

контрольної групи та пацієнтками із ГЦД. 

 В дослідженні Madsen H. N. (2012) пацієнтки із ЦД1 також демонстрували нижчі рівні 

PAPP–A, визначені в період з 8+0 до 14+2 тижня гестації, ніж у здорових вагітних без ЦД. 

 В роботі Gurram P. та співавт. визначали знижені концентрації PAPP–A серед вагітних із 

догестаційними формами ЦД, які отримували інсулін. Отримані дані дозволили авторам 

рекомендувати враховувати цю особливість при розрахунку ризику виникнення анеуплоїдій 

в даній популяції пацієнток. В інших дослідження автори також констатували зниження 

концентрації даного білку в I триместрі у вагітних із інсулін–залежними формами ЦД [320]. 

 



51 

 

 

Продовження таблиці 1.1 

1 2 

PAPP–A (pregnancy–

associated plasma protein 

A) 

 Схожі результати були отримані в роботах Kagan K. O. (2008), Pandya P. (2012), Wright D. 

(2015) [320] які виявили значущий вплив ЦД на рівень PAPP–A в сироватці крові вагітних 

жінок у I триместрі вагітності.   

  В нещодавно проведеному дослідженні Kapustin R. V. та співавт. визначили неможливість 

застосування даного маркеру для визначення ризику розвитку ПЕ, ЗРП, макросомії та 

передчасних пологів у вагітних з ЦД [169] 

Активін А та інгібін А  Ekbom P та співавт. [109] в групі вагітних жінок із ЦД1 протягом всього періоду вагітності 

не виявляли суттєвих розбіжностей в концентраціях активіну А та інгібіну А між 

пацієнтками, у яких в подальшому розвинулась ПЕ, та такими, у яких дане ускладнення не 

виникало. Автори дійшли висновку, що сироваткові концентрації активіну А та інгібіну не 

дозволяють прогнозувати виникнення ПЕ у пацієнток із ЦД1 типу. 

 Відповідно до результатів нещодавно проведеного дослідження (Bian та співавт., 2019), 

циркулюючі концентрації активіну А підвищуються у разі наявності ДН та корелюють із 

зниженим функціональним станом нирок [70]. 

Плацентарний гормон 

росту 

Якщо для прогностично значущим для розвитку ПЕ є зменшення рівня плацентарного 

гормону росту, то, результати досліджень щодо концентрації даного компоненту в сироватці 

пацієнток із ЦД1 є надзвичайно суперечливими. Якщо за даними окремих досліджень рівень 

плацентарного гормон росту зростає у пацієнток із ЦД1, корелюючи із формуванням 

дібетичної макросомії плода, то за результатами інших – навпаки, знижується [304]. 

Хоріонічний 

гонадотропін людини 

(ХГЛ) 

 Раніше проведеними дослідженнями встановлено суттєво нижчі концентрації ХГЛ у 

пацієнток із ЦД1 порівняно із здоровими вагітними жінками (Braunstein G.. D., 1989; Camus–

Bablon, F., 1990) 

 В дослідженні Gurram P. та співавт. у пацієнток із догестаційними формами ЦД, які 

отримували інсулін, при скринінговому дослідженні в термінах гестації 11+0  – 13+6 тиж  
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1 2 

Хоріонічний 

гонадотропін людини 

(ХГЛ) 

визначалися суттєво нижчі концентрації ХГЛ, ніж у вагітних без ЦД. Автори рекомендували 

враховувати виявлену особливість зазначеної популяції пацієнток при оцінці ризику 

анеуплоїдій у плода 

Альфа–фетопротеїн 

(АФП) 

 В багатьох раніше проведених дослідженнях одностайно доведено, що у пацієнтів з ЦД1 

реєструються переважно нижчі рівні АФП, ніж у здорових вагітних жінок (Briese V, 1989; 

Henriquez C.U., 1993; Thornburg L. L., 2008). 

 В нещодавно проведеному дослідженні також звертається увага на нижчі рівні альфа–

фетопротеїну, які корелюють із діабетичним ураженням печінки [324].  

Вітамін D Загальновідомо, що розвиток ПЕ асоціюється із зниженою концентрацією вітаміна D; разом 

з тим, однонаправлені зміни даного компоненту реєструються також при ЦД1 [167] 

Концентрація фетального 

гемоглобіну (HbF) в 

материнському 

кровообігу 

 Присутність позаклітинно розташованого HbF в материнському кровообігу була 

запропонована в якості прогностичного біомаркеру та безпосередньої причини виникнення 

ПЕ [141,148]. 

 В раніше проведених дослідженнях також виявлені суттєво вищі концентрації фетального 

гемоглобіну в популяціях осіб із ЦД1 навіть за відсутності ПЕ (Mullis P., 1989; Diem P., 1993; 

Koskinen L. K., 1994; Pardini V. C., 1999) 

Вміст вільної ДНК плоду 

(cffDNA – cell–free fetal 

DNA) в материнському 

кровотоці 

 Численними дослідженнями доведено, що підвищені рівні cffDNA дозволяють 

спрогнозувати розвиток ПЕ, особливо ранніх форм та таких, що поєднуються із розвитком 

синдрому затримки росту плода [180]. 

 Дослідженнями встановлено зростання концентрації даного компоненту під час вагітності 

при ЦД1. 
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З епідеміологічної точки зору, ПЕ є захворюванням із вираженою 

родинною схильністю, яка варіює в залежності від географічних, соціально–

економічних факторів, а також расової приналежності. Ризик розвитку ПЕ був в 

2 рази вищий серед пацієнток, у яких родичі другого ступеня спорідненості 

страждали даним захворюванням, та в 5 разів – якщо захворювання 

реєструвалось у родичів першого ступеня спорідненості [81,298]. 

Протягом багатьох років спосіб успадкування ПЕ залишався предметом 

дискусій. В 60–80–х роках XX сторіччя була запропонована аутосомно–

рецесивна модель успадкування ПЕ, згідно з якою як материнський, так і 

плодовий генотипи відповідають за формування материнського фенотипу 

(тобто розвиток ПЕ). На початку 90–х років XX століття було встановлено, що 

гомозиготність матері та плоду по одному єдиному рецесивному гену 

обумовлює розвиток лише 3–6% випадків ПЕ в загальній популяції. В 90–х 

роках в групі жінок ісландського походження було проведено 

широкомасштабне дослідження, в якому вдалося продемонструвати, що ПЕ 

може спадкуватися як за рецесивним, так і за домінантним типом [162].При 

розгляді невеликих груп родин може здаватися, що ПЕ спадкується за 

менделівськими законами спадкування та відповідає рідкісним шкідливим 

моногенним варіантам або мутаціям із високим рівнем пенетрантності.  Разом з 

тим, досі відсутні переконливі докази того, що ПЕ є захворюванням, 

успадкування якого відбувається виключно за менделівськими законами. В 

межах великих популяцій ПЕ представляється складним генетично 

обумовленим захворюванням, яке виникає в результаті збігу численних 

варіантів генів в різноманітних локусах, кожний з яких справляє незначний 

вплив, але в комбінації формують індивідуальну схильність пацієнта до 

розвитку ПЕ. 

Окрім ген–генних на клінічний фенотип пацієнтів також можуть впливати 

ген–факторні взаємодії [162]. Фактори, що асоціюються із розвитком ПЕ (дієта, 

паління, вживання алкоголю, ожиріння та ін.), через здатність впливати на 

інтенсивність процесів транскрипції та трансляції генів визначають, чи 
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призведуть генетичні варіанти із низькою пенетрантністю до виникнення 

фенотипічних проявів захворювання [317].  

Дослідження близнюків дозволяють диференційовано оцінити вплив 

генетичних та середовищних факторів на вираженість індивідуальних ознак. 

Було проведено 2 дослідження серед близнюків по вивченню ПЕ. До 

проведеного в Швеції дослідження загалом було залучено 917 пар 

монозиготних та 1199 пар дизиготних близнючек; розрахункові показники 

впливу спадкового компоненту та індивідуальних середовищних факторів на 

розвиток ПЕ склали 0,54 (95% ДІ: 0–0,71) та 0,46 (95% ДІ: 0,29–0,67), 

відповідно. Разом з тим, в австралійському когортному дослідженні, до якого 

було залучено 2362 пар близнючек, вагітність яких перебігала виключно із 

тяжкими проявами ПЕ, не було зареєстровано жодного випадку 

конкордантності за розвитком ПЕ, що свідчило про незначну роль 

материнських генів в успадкуванні ПЕ [162,317]. 

Щоб визначитися із можливим внеском батьківських генетичних та 

середовищних факторів, аналізувались дані Шведського медичного реєстру 

народжуваності по 244564 парам сіблінгів та 701488 випадкам вагітності. 

Автори встановили, що в 35% спостережень значущі розбіжності у ступеню 

ризику виникнення ПЕ були пов’язані із впливом материнського генетичного 

фактору; у 20%  – із фетальними генетичними впливами (із рівномірно 

розподіленими материнським та батьківським внеском); у 13% – із схильністю 

окремо взятої пари до розвитку тих чи інших станів яка залишатиметься 

незмінною для тієї ж самої пари у всіх випадках успішної вагітності); менш ніж 

у 1% спостережень – із середовищним фактором, в якому перебувають сіблінгі; 

а у 32% – із дією невстановленого фактору. Вважається, що у випадках більш 

тяжких форм ПЕ зростає відносний внесок генетичного компоненту. І на 

завершення слід зауважити: більшістю досліджень встановлено, що частка 

генетичного фактору у виникненні ПЕ складає приблизно 50–55%, що може 

свідчити про важливу роль генно–середовищних взаємодій [317,162]. 

Визначальна роль плаценти в патогенезі ПЕ, а також повідомлення про 

розвиток випадків тяжкої та дуже ранньої ПЕ на фоні хромосомних аномалій 
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плоду (наприклад, діандричного пухирцевого занеску, який має виключно 

батьківське походження) ще раз підтверджує значення успадкованих плодом 

батьківських генів у визначенні клінічного фенотипу ПЕ. Роль батьківських 

генів у розвитку ПЕ також підтримується численними епідеміологічними 

спостереженнями: ПЕ частіше зустрічається в родинах чоловіків, які самі 

народилися від вагітностей, ускладнених ПЕ [1003], а також серед жінок, 

вагітність яких наступила від чоловіків, у яких в попередніх шлюбах партнерки 

під час вагітності страждали на ПЕ [162,298]. 

Згідно з гіпотезою «генетичного конфлікту», фетальні (батьківські) гени 

відбираються для забезпечення підвищеного транспорту поживних речовин до 

плоду, у той час як материнські гени – для обмеження транспорту із 

досягненням оптимального рівня для окремо взятого материнського організму. 

Як передбачається, фетальні гени сприяють підвищенню артеріального тиску в 

материнському організмі з метою інтенсифікації матково–плацентарного 

кровообігу, а материнські – діють у протилежному напрямку. Як наслідок, 

ендотеліальна дисфункція, що розвивається в організмі жінок із ПЕ, може 

розглядатись як спроба плоду компенсувати брак поживних речовин через 

знижений матково–плацентарний кровообіг [298,317]. 

Інші теорії пояснюють роль батьківських генів явищем геномного 

імпринтингу, коли експресія деяких генів у кластері відбувається за рахунок 

лише материнського або батьківського алелю; інший (протилежний) алель 

піддається дії генетичного сайленсингу («імпринтується»). Для імпринтованих 

генів властивий незвичайний тип спадкування, оскільки мутантні гени 

справляють свій вплив на фенотип лише в тих ситуаціях, коли ці мутації 

спадкуються від того з двох батьків, за чиєю лінією вони експресуються [317]. 

Виявилося, що гени, задіяні у регуляції процесів росту трофобласту та розвитку 

плоду, піддаються імпринтингу. Вважається, що в процесі геномного 

імпринтингу батьківські гени сприяють процесам інвазії та плацентарного 

росту, а материнські гени – гальмують їх та відповідають за формування 

адаптивної імунної відповіді під час вагітності [100,298].  
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Вказаний механізм імпринтигну (сайленсингу) батьківського алелю 

встановлено для цілого ряду генів, які, за літературними даними, асоціюються 

із розвитком ПЕ: CDKN1C (або p57KIP2) , STOX1 [162,317]. Цікаво, що для гена 

H19 характерним є зворотній механізм: його батьківський алель динамічно 

імпринтується протягом вагітності; розвиток ПЕ, навпаки, асоціювався із 

втратою механізмів імпринтингу цього гену [317]. 

Вважається, що обмежений плацентарний мозаїцизм в  також впливає на 

розвиток ПЕ. Трисомія окремих клітин трофобласту та призводить до втрати 

ним здатності до диференціації [162]. Окремими дослідженнями встановлено, 

що обмежений плацентарний мозаїцизм III типу (із ураженням трисомією 

клітин цитотрофобласту та строми ворсин) супроводжується розвитком 

синдрому затримки плода та/або ПЕ [162]. Ризик виникнення ПЕ значно 

збільшувався у випадках реєстрації трисомії за 13–ою хромосомою, що може 

бути пов’язане із розташуванням гену FLT1 саме на 13–й хромосомі (13q12.3). 

Рівень sFlt–1 у жінок, в клітинах плаценти яких визначалась трисомія по 13–ій 

хромосомі, виявився на 35% вищим порівняно із фізіологічним перебігом 

вагітності. Повідомлялось, що трисомія клітин плаценти за 16–ою хромосомою 

також асоціюється із 3–4–кратним підвищенням ризику виникнення ПЕ 

порівняно із загальнопопуляційним показником [162]. 

Оскільки родинні кластери є розповсюдженим явищем для ПЕ, це надає 

можливість проведення досліджень із застосуванням повногеномного аналізу 

зчеплень з метою виявлення локусів схильності до розвитку ПЕ, а також 

встановлення можливих генів–кандидатів, які могли б відповідати за 

виникнення ПЕ. При проведенні повногеномних досліджень зчеплень вдалося 

виявити тісний взаємозв’язок між локусами 2p13, 2p25, 9p13 та розвитком ПЕ; 

припускається також наявність асоціацій із локусами, розташованими на 

хромосомах 2q, 9p, 10q, 11q, 22q. На жаль, в проведених в подальшому 

повногеномних дослідженнях не завжди вдавалося досягати єдності щодо 

достовірних або припустимих локусів схильності до розвитку ПЕ. Це, 

найімовірніше, пов’язано із розбіжностями в етнічній приналежності пацієнток, 
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які залучались до участі в подібних дослідженнях, а також різницею в 

показниках щільності панелей мікросателітних маркерів, які використовувались 

при скануванні геному [317]. 

Goddard та співавт. було проведене масштабне повногеномне 

дослідження асоціацій із вивченням розповсюдженості 775 мононуклеотидних 

поліморфізмів (МНП) в 190 генах серед 350 пар жінок із ПЕ та їх нащадків, а 

також 600 контрольних пар жінок та їх дітей. Дослідниками було встановлено 6 

генів, зміни за якими у материнському/фетальному генотипі суттєво 

асоціювались із розвитком ПЕ: IGF1, IL4R, IGF2R, GNB3, CSF1 та THBS4 [298]. 

Thomas P.D. та співавт. (2003), загалом, виявили 178 генів, мікроРНК та 

білків, які були задіяні в розвитку ПЕ. При вивченні локалізації зазначених 

компонентів на хромосомах автори виявили «регіони із підвищеною 

щільністю» розташування генів, задіяних в розвитку ПЕ, а саме: 6p, 9q, 11p та 

19q [162]. 

В таблиці 1.2 наводиться систематизовано перелік позиційних генів–

кандидатів, які локалізовані у виявлених повногеномними дослідженнями 

локусах схильності до розвитку ПЕ, а також МНП, які, за літературними 

даними, розглядаються як можливі прогностичні маркери розвитку ПЕ. 

 

1.5 Обґрунтування вибору панелі поліморфних варіантів генів для 

вивчення в дослідженні 

 

В представленій нами роботі планувалось генотипування пацієнток обох 

груп по наступним алельним поліморфізмам: A1166C гену рецепторів до 

ангіотензину II 1–го типу (AT2R1); C108T гену ферменту пароксонази 1 (PON1); 

Thr/Ala та T138C гену матриксного Gla–протеїну (MGP); 4b/4a та G894T гену 

ендотеліальної NO–синтази (eNOS); ID гену ангіотензин–перетворюючого 

ферменту (ACE).  

Вибір панелі молекулярно–генетичних досліджень був обумовлений 

наступними чинниками: 
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Таблиця 1.2 

Генетичні поліморфізми, які асоціюються із підвищеним ризиком розвитку прееклампсії 

Найменування   гену та його розташування 

Найменування поліморфізмів 

зазначеного гену, які асоціюються 

із розвитком ПЕ 

Джерело 

1 2 3 

1. Позиційні гени–кандидати (розташовані в підтверджених повногеномними дослідженнями локусах схильності 

до розвитку ПЕ) 

Ген рецепторів активіну типу IIA – ACVR2A (локус 2q22–23)  [51,317] 

Ген Rh0–пов’язаної спірально–спіральної протеїн кінази 2 – 

ROCK (локус 2p25) 
 [317] 

Ген амінопептидази 1 ендоплазматичної сітки – (ERAP 1) 

(локус 5q15) 

rs27044, rs30187 

 
[120,165,298] 

Ген амінопептидази 2 ендоплазматичної сітки – (ERAP 2) 

(локус 5q15) 

rs2549782, rs2927609, rs11135484 

2. Гени–кандидати за групами патофізіологічних процесів, задіяних в патогенезі ПЕ 

2.1. Дисбаланс ангіогенних та антиангіогенних факторів 

Ген судинного ендотеліального фактора росту VEGF–A  [143,298,311] 

Ген судинного ендотеліального фактора росту VEGF–С 

rs1485766, rs6838834 [162,285,298] 

rs7664413 [162,285,298] 

G405C (rs2010963) [105,126,298,317] 

936 С>T [81,162,317,298] 

Ген розчинної тирозинкінази  sFlt–1 (Flt–1) 

rs12584067, rs 7335588 
[190,285,298] 

rs722503 

rs4769613 [173] 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

Гени матриксних металопротеаз (MMP1, MMP2, MMP3, 

MMP7, MMP8, MMP9 и MMP14) 

 
[130,245,250,261] 

2.2. Імунологічна толерантність 

Ген імуноглобулін–подібних рецепторів кілерних клітин   
[171] 

Ген лейкоцитарного антигену людини HLA–C2  

Ген лейкоцитарного антигену людини  HLA–A  [334] 

Ген цитокіну з сімейства фактора некрозу пухлин – фактору 

активації B–клітин TNFSF13B (локус 13q32–q34) 

rs16972194, rs16972197, 

rs56124946 
[74,162] 

Ген лейкоцитарного  антигену людини HLA–G (локус  6p21) 

G*0106  

[108,162,184,298, 

317] 

4 bp інсерційно–делеційний (I/D) 

поліморфізм в 3’–нетранслю–

ючому регіоні гену HLA–G 

2.3. Системна ендотеліальна дисфункція 

Ген ендотеліальної NO синтази (eNOS) G894T (E298D, rs1799983)      
Див. п. 1.5 

4a/4b 

T786C (rs2070744) [317]  

2.4. Порушення функції ренін–альдостерон–ангіотензинової системи 

Ген альдостерон синтази (CYP11B2) (локус 8q24.3) rs1799998 [69] 

Ген ангіотензин–перетворюючого ферменту (ACE) (локус 

17q23.3) 

Інсерційно–делеційний (I/D) 

поліморфізм (I28005D) 
Див. п. 1.5 

А2350G (rs4343) [36,238,332] 

Ген рецепторів 1–го типу до ангіотензину  II  (AT2R1) (локус 

— 3q21–q25) 

A1166C (rs5186) 
Див. п. 1.5 

Ген рецепторів 2–го типу до ангіотензину  II  (AT2) (AT2R2) 1332G:A [130] 

А1675G (rs5194) [281] 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

 
С3123А [238] 

С4599А [122] 

Ген ангіотензиногену (AGT) M235T (rs699) [24,131,238,209, 

317] 

Thr174Met [238] 

T704C [238] 

С1562Т [130] 

Ген реніну (83)A/G [238] 

2.5. Порушення регуляції судинного тонусу 

Ген β2–адренорецепторів (ADRB2) Gln27Glu [131] 

2.6. Коагуляційні та тромбофілічні порушення 

Ген протромбіну (F2) (локус 1p11–q12) G20210A [24,42,43,81] 

Ген фактору V Лейдену (F5) (локус – 1q23) G1691A (rs6020 або rs6025) [24,42,81,162,298] 

Ген інгібітору активатора плазміногену (PAI–1, SERPINE1) 4G/5G [81,130,205] 

Ген фібриногену β 455 G/A [24] 

Ген фактору XIII (F13) Val34Leu [130] 

Ген ферменту метилен тетрагідрофолат редуктази (MTHFR) С677Т [24,59,172,220] 

Ген ферменту метіонін синтази редуктази (MTRR) А66G (rs1801394) [162,298] 

Ген ферменту метіонін синтази (MTR) A2756G [220] 

2.7. Оксидативний стрес 

Ген ферменту катехол–О–метилтрансферази (COMT) Val158Met (G1947A) [277,291] 

Ген ферменту мікросомальної епоксид гідролази (EPHX)  [103] 

2.8. Порушення функції системи антиоксидантного захисту 

Ген ферменту глутатіон–S–трансферази (GST) GSTT1 та GSTM1 [9,45] 

Ген ферменту НАДФН/НАДФ–оксидази (CYBA) С244T [317] 
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Кінець таблиці 1.2 

1 2 3 

Ген ферменту супероксид дисмутази (SOD–2, SOD–3) Ala40Thr [9,317] 

Ген ферменту параоксонази–1 (PON1) (локус –  7q21.22) С108Т Див. п. 1.5 

Q192R [58,162,298] 

L55M [58,162,298] 

2.9. Порушення ліпідного профілю 

Ген ферменту ліпопротеїн ліпази (LPL) Asn291Ser (rs268) [81,317] 

Ген аполіпопротеїну–Е (APOE) rs429358, rs7412 [81] 

2.10. Системна запальна реакція 

Ген фактору некрозу пухлин — альфа (TNF–α) G308A в промотерній ділянці гену [239,243,336,338] 

–1031T/C [243] 

–376G/A [243] 

–308G/A [243] 

Ген інтерлейкіну–6 (IL–6) rs1800795 [239, 283] 

Ген інтерлейкіну–10 (IL–10) (C819T) rs1800871 [119,282,336] 

(G1082A) rs1800896 

(A592C) rs1800872 

Ген–інтерлейкіну–1α (IL–1α) та гену антагоніста рецептору до 

інтерлейкіну–1 (IL1Ra) 

 [187,321] 

Ген протеїну–4, асоційованого із цитотоксичними 

лімфоцитами (CTLA4) 

 [81] 

2.11. Гени, що контролюють інші патогенетичні механізми формування гіпертензії 

Ген альфа–субодиниці білку аддуцину (AAD1) G460W  

Ген toll–подібного рецептору 4 (TLR4) rs4986790, rs4986791 [3,81] 
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1. Більшість вказаних генів контролюють патофізіологічні механізми 

розвитку ПЕ: порушення функції ренін–ангіотензин–альдостеронової 

системи (AT2R1, ACE); розвиток системної ендотеліальної дисфункції 

(eNOS); зміни ліпідного профілю, інтенсифікація перекисного окислення 

ліпідів (PON1); зміни еластичних властивостей судинної стінки (MGP). 

2. На різних етапах вивчення генетичної складової патогенезу ПЕ 

практично всі вказані гени (за виключенням MGP) розглядались як можливі 

кандидати, відповідальні за розвиток ПЕ, що підтверджується накопиченим 

досвідом раніше проведених досліджень в загальній популяції вагітних жінок 

без ЦД1 [158,238,254,331]. 

3. Більшість обраних генів характеризуються достатньо близьким 

розташуванням до встановлених повногеномними дослідженнями локусів 

схильності до розвитку ПЕ: ген AT2R1 розташований  в локусі 3q24 (при 

цьому найближчий локус схильності до розвитку ПЕ – 3q11.1–21.2); ген 

eNOS – 7q36 (найближчі локуси схильності до розвитку ПЕ – 7q36 та 7q34–

7q36.3); ген  PON1 – в локусі 7q21–22 (найближчий локус схильності до 

розвитку ПЕ – 7q34–7q36.3). 

4. Результати досліджень по вивченню взаємозв’язку між специфічним 

поліморфним варіантом гену та розвитком того чи іншого патологічного 

стану можуть розрізнятися в різноманітних за своєю етнічною 

приналежністю групах пацієнтів. Це може бути обумовлено особливостями 

пулу генів, що циркулюють в окремо взятій етнічній популяції, що, в свою 

чергу, залежить від наступних факторів: расової приналежності етнічної 

популяції, її чисельності та ізольованості, частоти виникнення 

близькородинних шлюбів, які збільшують імовірність формування 

рецесивного носійства поліморфних варіантів генів, а отже, підвищують 

вірогідність розвитку асоційованих з ними захворювань. Вплив обраних нами 

генів на ризик розвитку ПЕ було підтверджено в коґортах пацієнток, які за 

своєю етнічною приналежністю близькі до українських – серед пацієнток 

польського [179,230] та російського походження [87,254]. 
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5. Для деяких обраних нами поліморфізмів характерна синергічна дія в 

обумовленні ризику виникнення ПЕ. Зокрема, попередніми дослідженнями 

встановлены міжгенні взаємодії із залученням поліморфних варіантів 4b/4a 

гену eNOS [48,83,244,266]; A1166C гену AT2R1 [238,247]; G894T гену eNOS 

[83,115,230,244,246]. Наведені факти потребували одномоментного вивчення 

всіх обраних нами поліморфних варіантів генів у кожної окремо взятої 

пацієнтки, а також додаткового вивчення міжгенних взаємодій між 

вказаними варіантами генів, що мало б підвищити прогностичну значущість 

таких моделей у визначенні ризику виникнення ПЕ. 

6. Як вже зазначалось, наявність мікро– та макроваскулярних 

ускладнень ЦД (особливо ДН) є незалежним клінічним предиктором 

виникнення ПЕ [140,323]. За нашою думкою, має бути спільний генетичний 

фактор, який би одночасно обумовлював розвиток обох станів — 

діабетичних ускладнень як соматичного підґрунтя для розвитку ПЕ. Для 

більшості обраних нами генів доведено взаємозв’язок не лише із 

виникненнями ПЕ, а й із розвитком судинних ускладнень у пацієнтів із ЦД1 

(табл. 1.3).  

7. В рамках представленого дослідження було висловлено припущення, 

що матриксний Gla–протеїн (MGP) та його ген можуть бути задіяні в 

патогенезі ПЕ. Можливість подібного взаємозв’язку припускалася з огляду 

на основні властивості даного білку, встановлені сучасними дослідженнями. 

MGP – вітамін К–залежний білок (мол. маса 10 кДа), що утворюється 

ГМК медії та інтими стінок судин, еластичними мембранами медії і 

позаклітинним матриксом адвентицію та є найпотужнішим регулятором 

кальцієвого гомеостазу в судинній стінці, який запобігає її кальцинозу та 

регулює еластичні властивості. Після синтезу MGP зазнає модифікації, яка 

полягає в карбоксилюванні п’яти залишків глютамінової кислоти (Glu) з 

утворенням γ–карбоксиглютамінової кислоти (Gla). Ця реакція каталізується 

ферментом γ–глютамілкарбоксилазою та є асоційованою з окисненням 

вітаміну К. 
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Таблиця 1.3 

Дослідження по вивченню взаємозв’язку між поліморфними варіантами 

генів та розвитком діабетичних ускладнень 

Поліморфізм 

гену 

Дослідження, в яких доведено взаємозв’язок між поліморфним 

варіантом гену та ускладненням ЦД1 

 

Діабетична нефропатія 
Діабетична 

ретинопатія 

Діабетична 

нейропатія 

 

ACE_I/D 
[142,182,195,227,249,256,265, 

310,328] 
[192,242] [322] 

 

AT2R1_A1166C [46,337] – –  

eNOS_4b/4a [101,251,256,290] [223] –  

eNOS_G894T [101,113,249,256,262] [60] –  

 

Оскільки Gla–залишок здатний зв’язувати іони кальцію, лише 

карбоксильована форма MGP демонструє потужну антикальциногенну дію; 

декарбоксильована форма MGP, яка замість Gla містить Glu, втрачає подібну 

активність [71]. 

На сьогодні відомо понад 120 МНП в гені MGP людини. Згідно з 

результатами досліджень, присутність мінорного алелю –138С за 

поліморфним варіантом Т138С, який планувалось вивчати в дослідженні, 

супроводжується зниженням активності промотора гену MGP, що 

призводить до зменшення концентрації/функціональної активності самого 

протеїну. За нашим припущенням, подібні зміни могли б призводити до 

посилення кальцинозу судин та втрати ними еластичних властивостей, що на 

тлі діабетичних мікро– та макроангіопатій, могло б сприяти виникненню ПЕ. 

Крім того, за літературними даними, поліморфізми гену MGP досить 

розповсюджені серед пацієнтів із хронічними захворюваннями нирок. 

Останній факт, за нашою думкою, дозволив би зрозуміти тісний 

взаємозв’язок між ДН та розвитком ПЕ [314].  

Дослідженнями, проведеними у тому числі серед пацієнтів 

українського походження, підтверджено взаємозв’язок між МНП гену MGP 

та ССЗ: атеросклерозом та кальцинозом стегнових, сонних артерій, аорти; 
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склерозом Меркеберга; інфарктом міокарду; інсультом та підвищеною 

смертністю від ССЗ у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю [57]. 

Досвід вивчення поліморфізмів гену MGP в перинатологічній практиці 

відсутній. Тим не менш, підтвердження ролі білку MGP в патогенезі ПЕ 

дозволило б в подальшому запропонувати нові шляхи профілактики ПЕ в 

специфічній коґорті жінок із ЦД1 із наявністю поліморфних варіантів гену 

MGP (блокатори кальцієвих каналів, достатнє забезпечення вітамінами K та 

D). 

Підсумовуючи усе вищевикладене, слід зазначити, що невід'ємною 

складовою в комплексі заходів по покращенню перинатального прогнозу у 

пацієнток підвищеного ризику виникнення ПЕ є її раннє прогнозування із 

тарґетним призначенням профілактичних фармакологічних технологій. 

Багатогранність патогенетичних механізмів, задіяних в розвитку ПЕ, 

пояснює широкий перелік запропонованих клінічних, біофізичних та 

біохімічних маркерів, поєднання яких в складі комплексних 

мультипараметричних моделей дозволяє із більш високою чутливістю та 

специфічністю попереджувати дане ускладнення. Разом з тим, ЦД1 є 

потужним інтерферуючим фактором, який суттєво обмежує використання 

загальноприйнятних (переважно біохімічних) прогностичних маркерів в 

даній групі пацієнток. В подібній ситуації застосування генетичних маркерів 

є альтернативою, яка має суттєві переваги. Оскільки розвиток ПЕ 

визначається комбінацією великої кількості спадкових та середовищних 

факторів, доцільним було б вивчення ген–генної та ген–середовищної 

взаємодії в складі мультипараметричних моделей. Виявлені генетичні 

особливості пацієнток дозволять вивчити нові патогенетичні ланки розвитку 

ПЕ при ЦД1, що в подальшому дозволить розробити персоніфіковані підходи 

до прогнозування, профілактики та корекції даного ускладнення. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Методи дослідження 

 

Робота виконана в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. 

акад. О. М. Лук'янової НАМН України» (далі – ДУ “ІПАГ НАМНУ”) у 

відділенні акушерської ендокринології та патології плода. Генетичні 

дослідження проводились на базі ДЗ «Референс–центр з молекулярної 

діагностики Міністерства охорони здоров’я України»  (директор Референс–

центру – к.м.н З. І. Россоха). 

На етапі планування роботи було обрано дизайн моноцентрового,  

проспективного, обсерваційного, поздовжнього дослідження за типом 

«випадок–контроль». 

Основними критеріями включення були наступні: 1) ЦД1, що 

передував теперішній вагітності (класи B–T за класифікацією White); 2) 

розвиток ПЕ під час теперішньої вагітності; 3) наявність одноплідної 

вагітності; 4) надання письмової інформованої згоди на участь в дослідженні. 

При цьому ПЕ діагностувалась та класифікувалась за ступенями тяжкості у 

відповідності до вимог чинного наказу МОЗ України від 31 грудня 2004 р. 

№676 «Про затвердження клінічних протоколів акушерської та 

гінекологічної допомоги».  

Критеріями виключення були визнані наступні фактори: 1) наявність в 

анамнезі вагітної хронічної АГ (визначалась як підвищення рівня САТ≥140 

мм рт.ст. та/або ДАТ≥90 мм рт.ст., а також призначення антигіпертензивної 

терапії з будь–якої іншої причини в період до моменту настання теперішньої 

вагітності та/або досягнення терміну гестації 20 тижнів); 2) багатопліддя;  

3) паління; 4) бажання завершити участь в дослідженні на будь–якому з 

етапів його проведення. 
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З метою проведення первинної оцінки частоти та особливостей 

перебігу різноманітних перинатальних ускладнень, а також результатів 

вагітності у хворих на ЦД1 було проаналізовано 460 історій вагітності та 

пологів пацієнток із передіснуючим ЦД1, які в 2008–2014 рр. отримували 

допомогу в акушерських клініках ДУ «ІПАГ НАМНУ». Відбір пацієнток для 

їх залучення до участі в дослідженні проводився з урахуванням відповідності 

вищезазначеним критеріям включення/виключення; повноти представленої в 

документації анамнестичної та клінічної інформації, а також обсягу 

застосованих функціональних та лабораторних досліджень.  

Загалом комплексно обстежено 186 вагітних. З них 136 пацієнток із 

передіснуючим ЦД1, серед яких у 76 під час вагітності реєструвалася ПЕ 

(основна група), а у решти 60 осіб перебіг вагітності не був ускладнений ПЕ 

(група порівняння). При формуванні групи порівняння використовувалась 

стратегія попарного відбору – тобто із числа пацієнток із ЦД1, у яких перебіг 

вагітності не був ускладнений ПЕ, попарно відбирались особи, еквівалентні 

пацієнткам основної групи по значущих вихідних параметрах основного 

захворювання (тяжкості перебігу, повноти компенсації, наявності ускладнень 

ЦД). 50 здорових вагітних склали контрольну групу. Додатково ефективність 

запропонованих в дослідженні лікувально–профілактичних заходів вивчалась 

у 62 пацієнток, хворих на ЦД1.  

Всі параметри, які аналізувались в дослідженні, визначались в 

стандартні (заздалегідь обумовлені) періоди часу: на початку антенатального 

спостереження; в кожному з 3–х триместрів; на момент діагностування та 

погіршення перебігу ПЕ; на момент розродження; а також на 1–3–ю та  

5–7–му добу післяпологового періоду. З наявної медичної документації 

отримували значення окремих показників до настання теперішньої 

вагітності.  

Оскільки більшість залучених пацієнток мали тривалий стаж ЦД та 

високу розповсюдженість діабетичних ускладнень, беззаперечними умовами 

були: обов’язкове безперервне спостереження суміжно з ендокринологом та 

терапевтом, а також консультування профільними спеціалістами до 
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вагітності, в кожному з 3–х триместрів та в післяпологовому періоді 

(окулістом, невропатологом, за необхідності – нефрологом та ангіохірургом). 

При вивченні анамнезу особлива увага зверталась на наявність 

особливостей акушерсько–гінекологічного анамнезу, супутніх захворювань 

та інших факторів, які зумовлюють підвищений ризик виникнення ПЕ; а 

також на присутність в сімейному анамнезі ССЗ та випадків ПЕ. Окремо 

встановлювались анамнестичні особливості перебігу основного 

захворювання (ЦД): динаміка розвитку та характер його перебігу до початку 

даної вагітності (із врахуванням стану компенсації перед зачаттям та в період 

ембріогенезу); наявність та поширеність діабетичних ускладнень та супутніх 

захворювань; характер інсулінотерапії (тип інсуліну, його дозування та схема 

введення). Ступінь важкості діабетичних мікро– та макроваскулярних 

ускладнень визначали в кожному з 3–х триместрів вагітності: ретинопатії — 

за  Міжнародною шкалою важкості діабетичної ретинопатії; нефропатії – за 

класифікацією C. E. Mogensen; нейропатії — за класифікацією P. K. Thomas, 

ангіопатії нижніх кінцівок – за класифікацією Фонтейна–Леріша–

Покровського. Під універсальною діабетичною ангіопатією розумілись 

випадки сполучення діабетичної мікро– та макроангіопатії. Отримані дані 

дозволили розподілити пацієнток із догестаційним ЦД1 по класах відповідно 

до класифікації P. White. 

Використовуючи отримані на початку антенатального спостереження 

дані про вагу та зріст, розраховували вихідне значення індексу маси тіла 

(ІМТ); інтерпретацію проводили у відповідності до класифікації ВООЗ. 

Також визначали  показник додавання ваги за період вагітності та його 

відповідність вихідному значенню ІМТ згідно із рекомендаціями ACOG. 

Протягом всього періоду вагітності контролювались показники АТ: 

вихідний рівень (на початку антенатального спостереження), а також 

максимальне та мінімальне значення САТ та ДАТ; мінімальне значення 

пульсового (ударного) тиску (норма:40–60 мм рт. ст.) та максимальне 

значення середнього динамічного артеріального тиску (СерАТ) (норма:  
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70–105 мм рт. ст.) в кожному з 3–х триместрів вагітності; на момент 

встановлення діагнозу ПЕ та погіршення її перебігу; на момент розродження, 

а також в післяпологовому періоді. 

Параметри центральної гемодинаміки вивчали за допомогою методу 

тетраполярної реографії із подальшим використанням розрахункових 

рівнянь, адаптованих для пацієнток із ПЕ. При цьому визначались наступні 

показники: ударний об’єм серця (УО; норма: 60–100 мл); ударний індекс 

(УІ); хвилинний об’єм крові (ХОК; норма:4,5–8,0 л/хв); загальний 

периферійний судинний опір (ЗПСО; норма: 800–1500 дин×см–5×с–1); індекс 

загального периферійного судинного опору (IЗПСО) та серцевий індекс (СІ). 

Серед лабораторних показників вивчались основні гематологічні 

параметри; наявність анемії встановлювали з урахуванням мінімальних 

концентрацій гемоглобіну, зареєстрованих у відповідні періоди 

спостереження, згідно з діагностичними критеріями, зазначеними в наказі 

МОЗ України від 02.11.2015 №709 «Про затвердження та впровадження 

медико–технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

залізодефіцитній анемії». 

Наявність протеїнурії підтверджувалась вмістом білку ≥0,3 г/л у 

разовій порції сечі, зібраній двічі з інтервалом 4 години чи більше, або 

екскрецію білку ≥ 0,3 г за добу. Для аналізу обиралось максимальне значення 

показника, зареєстроване у відповідний період спостереження. За даними 

медичної документації встановлювався факт наявності протеїнурії до 

настання вагітності.  

Біохімічне дослідження передбачало визначення наступних параметрів: 

креатиніну; сечовини; азоту сечовини; аспартатамінотрансферази та 

аланінамінотрансферази із подальшим розрахунком їх співвідношення; 

білірубіну; загального білку; показників гемостазу (активований частковий 

тромбопластиновий час; протромбіновий індекс; фібриноген; фібрин; 

фібриноген В; час згортання крові; час рекальцифікації). Дані щодо рівня 
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креатиніну в подальшому застосовувались для обчислення показника 

швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за допомогою розрахункових 

рівнянь CKD–EPI та MDRD, в подальшому обирали його найнижче значення. 

Також впродовж вагітності визначався показник кліренсу креатиніну (КК, 

мл/хв) за допомогою формули Cockroft–Gault. За наявності відповідних 

даних ступінь ураження нирок оцінювався за класифікацією KDIGO (2013). 

Функціональний стан плода вивчався за допомогою кардіотокографії (з 

подальшою оцінкою за шкалою Fischer та визначенням показника 

короткотривалої варіабельності (STV), а також ультразвукового дослідження 

із доплерометрією. 

Ультразвукове та доплерометричне дослідження здійснювали за 

допомогою апарату "Aloka SSD–2000", обладнаного режимами пульсуючої 

хвилі та кольорового доплерівського картування. У відповідні терміни 

вагітності (18–22, 26–32, 32–36, 36–40 тиж та безпосередньо перед 

розродженням) виконувалась розширена фетометрія та визначались 

відповідні індекси росту плода (Campbell, Hadlock, Hahler); встановлювалась 

наявність симптомів діабетичної фетопатії; оцінювався стан позаплодових 

утворень за наступними показниками: вертикальний стовп навколоплідних 

вод; індекс амніотичної рідини; товщина та ступінь зрілості плаценти (за 

Grannum). При доплерометричному обстеженні, яке проводилось в  

23–25 тиж, вивчався характер кровообігу в артеріях матки та пуповини, аорті 

та середній мозковій артерії плода, а також в вені пуповини та венозній 

протоці плода. При аналізі доплерометричних кривих визначались 

максимальна систолічна (МСШК) та кінцева діастолічна швидкість 

кровотоку (КДШК) у відповідних судинах, за допомогою яких в подальшому 

розраховувались кут–незалежні доплерометричні індекси (систоло–

діастолічне співвідношення (СДС); індекс резистентності (ІР) та 

пульсаційний індекс (ПІ)). Також в 28 тиж визначався біофізичний профіль 

плода (БПП) з подальшою оцінкою за шкалою A. Vintzileos. 
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Додатково вивчались характеристики перебігу ПЕ: терміни первинної 

реєстрації та погіршення перебігу ПЕ; ступінь тяжкості ПЕ (на кожному  

етапі спостереження) та провідний симптом, який її обумовлював. 

Параметри, пов’язані із перебігом ЦД вивчались протягом кожного  

триместру, на момент встановлення діагнозу ПЕ та розродження, а також в 

різні терміни післяпологового періоду. Перебіг основного захворювання 

характеризували за двома показниками – ступенем тяжкості та повнотою 

компенсації вуглеводного обміну. При визначенні показників вуглеводного 

обміну (рівня глюкози натщесерце; постпрандіального та середньодобового 

рівня глюкози; вираженості глюкоз– та кетонурії) обирали їх максимальне 

значення, зареєстроване у відповідний період часу. Характеризуючи 

особливості інсулінотерапії, вивчали індивідуальну максимальну добову 

потребу в інсуліні (ОД) у відповідні періоди часу, а також співвідношення 

різних видів інсуліну в межах базис–болюсного режиму. Гіпоглікемічний 

стан діагностувався при рівні глюкози < 3,9 ммоль/л. 

Оцінку стану новонароджених проводили за допомогою шкали Апгар 

на 1– та 5–й хвилинах життя, а недоношених немовлят – також додатково за 

шкалою Баллард. У всіх новонароджених реєстрували наявні ознаки 

недоношеності та/або незрілості, симптоми діабетичної фетопатії та 

синдрому дихальних розладів, визначались гематологічні та біохімічні 

параметри (вміст глюкози, білірубіну, іонів). 

З метою визначення індивідуального профілю носійства поліморфних 

варіантів генів в дослідженні вивчались 2 типи зразків крові. Для отримання 

сухих плям крові пацієнткам надавалась індивідуальна паперова картка типа 

903® («Whatman», Німеччина). Картки із ретельно висушеними плямами 

крові транспортувались в пакетах типу Zip–Lock, що захищають від 

надмірної вологості. Забір зразків цільної периферійної крові виконувався в 

моновети ємністю 2,7 мл із 3% розчином калієвої солі 

етилендіамінтетраоцтової кислоти в якості антикоагулянта із розрахунку 1:20 

(«Sarstedt», Німеччина). Закрита пробірка із зразком цільної крові кілька 
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разів переверталась з метою рівномірного перемішування з ЕДТА та 

доправлялись до лабораторії в умовах температурного діапазону від +2 – 8°С. 

За необхідності зразки периферичної крові до транспортування в 

лабораторію могли зберігатись в замороженому вигляді в пробірках з 

антикоагулянтом при температурі –200 С. 

Геномну ДНК виділяли за допомогою комерційної тест–системи 

“ДНК–сорб–В” (ФДУН ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду, Росія). До 

зразків крові додавали розчин для лізису та сорбент з сілікагелем. Після 

проведення лізису зразки відмивали розчинами для відмивки №1 та №2. 

Після висушування сорбенту, який містив очищену ДНК, у пробірки 

додавали ТЕ–буфер для її розчинення. Отриманий супернатант з очищеною 

ДНК використовували для проведення молекулярно–генетичних досліджень 

з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Для вивчення поліморфних варіантів Thr83Ala (rs4236), T–138C 

(rs1800802) в гені MGP; 4b/4a та G894T (rs1799983) в гені eNOS; C108T 

(rs705379) в гені PON1; ID (rs4646994) в гені ACE та A1166C (rs5186) в гені 

AT2R1 використовували модифіковані протоколи, які базувалися на 

застосуванні ПЛР, в подальшому для визначення поліморфних варіантів 

генів MGP (Thr83Ala, T–138C), eNOS (G894T), PON1 (C108T) та AT2R1 

(A1166C) додатково застосовували аналіз поліморфізму довжини 

рестрикційних фрагментів.  

Специфічні фрагменти досліджуваних генів ампліфікували із 

використанням  комерційного набору DreamTaq Green PCR Master Mix 

(«Thermo Scientific», США). Температурний режим ампліфікації 

забезпечувався ампліфікатором FlexCycler Analytik Jena (Німеччина).  

Режими ампліфікації (загальна кількість циклів, температура та тривалість 

окремих етапів циклу) наведено у таблиці 2.1.       

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК генів MGP (Thr83Ala, T–138C), 

eNOS (G894T), PON1 (C108T) и AT2R1 (A1166C) підлягали гідролітичному 

розщепленню за допомогою підібраних ендонуклеаз рестрикції. Реакцію 

зупиняли підвищенням температури до 65С протягом 20 хвилин.  
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Таблиця 2.1 

Режими ампліфікації фрагментів ДНК 

 

Ген  

(поліморфізм) 
Етап Температура Час 

Кількість 

циклів 

 

MGP 

(Thr83Ala) 

Передплавлення 940С 2 хв  

 

     ×35 

 

Плавлення 940С 30 с  

Відпал 640С 30 с  

Синтез 720С 30 с  

Пролонгація синтезу 720С 2 хв  

MGP  

(T–138C) 

Передплавлення 940С 1 хв  

          

     ×35 

 

Плавлення 940С 30 с  

Відпал 570С 30 с  

Синтез 720С 30 с  

Пролонгація синтезу 720С 2 хв  

NOS (4b/4a)  

Передплавлення 950С 2 хв  

          

     ×35 

  

Плавлення 940С 1 хв   

Відпал 600С 1 хв   

Синтез 740С 1 хв   

Пролонгація синтезу 720С 2 хв   

eNOS (G894T) 

Передплавлення 950С 1 хв  

          

     ×35 

  

Плавлення 940С 45 с   

Відпал 640С 45 с   

Синтез 720С 45 с   

Пролонгація синтезу 720С 2 хв   

PON1 

(C108T) 

Передплавлення 950С 2 хв  

          

     ×35 

  

Плавлення 940С 30 с   

Відпал 680С 30 с   

Синтез 720С 1 хв   

Пролонгація синтезу 720С 2 хв   

ACE  

(ID)  

Передплавлення 940С 1 хв  

          

     ×30 

  

Плавлення 940С 45 с   

Відпал 580С 45 с   

Синтез 720С 45 с   

Пролонгація синтезу 720С 3 хв   

AT2R1 

(A1166C) 

Передплавлення 940С 2 хв  

          

     ×35 

  

Плавлення 940С 30 с   

Відпал 650С 30 с   

Синтез 720С 30 с   

Пролонгація синтезу 720С 2 хв   
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В залежності від наявності/відсутності відповідних сайтів рестрикції в 

ампліфікованій ділянці ДНК продукти рестрикції мали різну молекулярну 

вагу, яку встановлювали за результатами електрофоретичного розподілу в 

2% агарозному гелі («Thermo Scientific», США) з додаванням бромистого 

етидію та маркера молекулярної ваги GeneRuler 50 bp DNA Ladder («Thermo 

Scientific», США) та подальшої візуалізації в трансілюмінаторі і 

комп’ютерної обробки з використанням відеосистеми. Генотип за 

відповідним поліморфним варіантом гену встановлювали в залежності від 

профілю отриманих продуктів рестрикції відповідної молекулярної маси, 

вираженої в парах нуоклеотидів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Аналіз ПДРФ досліджуваних генів 

    Ген 
Полі–

морфізм 

Ендонуклеази 

рестрикції 
Розмір рестрикційних фрагментів 

MGP Thr83Ala 
Фермент 

AvaII 

Генотип  Thr/Thr: 100 та 73 п.н. 

Генотип Thr/Ala:173, 100 та 73 п.н. 

Генотип Ala/Ala: 173 п.н. 

MGP T–138C 
Фермент 

BseNI 

Генотип  TT: 118 та 24 п.н. 

Генотип TC: 142, 118 та 24 п.н. 

Генотип CC: 142 п.н. 

eNOS G894T 
Фермент 

MboI 

Генотип  GG: 248 п.н. 

Генотип GT: 248, 158 та 90 п.н. 

Генотип TT: 158 та 90 п.н. 

PON1 C108T 
Фермент 

MbiI 

Генотип  CC: 212 та 28 п.н. 

Генотип CT: 240, 212 та 28 п.н. 

Генотип TT: 240 п.н. 

AT2R1 A1166C 
Фермент 

DdeI 

Генотип  AA: 352 п.н. 

Генотип AC: 352, 238 та 114 п.н. 

Генотип CC: 238 та 114 п.н. 
 

Встановлені для кожного пацієнта генотипи за досліджуваними генами 

вносили до електронної клінічної бази в Excel, яка містила анамнестичні дані, 

результати клінічного, лабораторного та інструментального обстеження, 

зареєстровані перед початком спостереження, впродовж вагітності та після 

пологів, для проведення подальшого статистичного аналізу. 
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Статистичний аналіз отриманих в дослідженні даних виконувався за 

допомогою пакету програм SPSS Statistics® версія 25.0 (SPSS Inc., 2017). 

Наведені в роботі числові значення кількісних показників виражені у вигляді 

середньої арифметичної та помилки середнього (М±m). У разі якісних ознак 

розраховували частоту її прояву (%) та її стандартну похибку (m%). 

В залежності від типу показників, що порівнювались, застосовували: 

для кількісних – парний двовибірковий t–тест Ст’юдента; для якісних – 

критерій хі–квадрат (χ2) Пірсона. Останній критерій також використовувався 

для попарного порівняння частот алелів, генотипів та гаплотипів між 

групами спостереження та перевірки їх розподілу на відповідність рівновазі 

Харді–Вайнберга. Асоціацію між алелями, генотипами та гаплотипами за 

поліморфними варіантами генів, що вивчались в дослідженні, а також 

значущими акушерськими подіями та ускладненнями оцінювали за 

допомогою аналізу таблиць сполученості ознак 2×2 із подальшим 

розрахунком χ2 критерію, а також відношення шансів (ВШ) чи відносного 

ризику (ВР) із 95% довірчим інтервалом (95% ДІ). 

Для багатофакторної оцінки незалежної асоціації генетичних та 

набутих факторів із акушерськими ускладненнями використовувався метод 

регресійного аналізу (метод бінарної логістичної регресії із розрахуванням 

СШ для кожного із статистично значущих факторів та 95% ДІ). 

Міжегенні та генно–середовищні взаємодії вивчались методом 

скорочення многофакторної розмірності (MDR) за допомогою програми 

MDR версія 2.0 (Moore J. H., 2010). 

Для оцінки відносної якості окремо взятої статистичної моделі для 

заданого набору даних стосовно інших моделей розраховувався 

інформаційний критерій Акаїке (AIC). 

Адекватність математичних моделей оцінювали також методом 

побудови та аналізу кривих операційних характеристик (ROC). При цьому 

розраховували площу під ROC–кривою (AUC) та її 95% ДІ. Модель вважали 

адекватною при статистично значущій відмінності величини AUC від 

величини 0,5. Метод аналізу ROC–кривої використовували також для вибору 
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оптимального значення порогу прийняття/відкидання моделі (cut–off value), 

для якого визначали чутливість та специфічність.     

У всіх видах аналізу відмінності вважались статистично значущими 

при p<0,05. 

 

2.2 Клінічна характеристика обстежених вагітних 

 

Основні базові характеристики обстежених вагітних представлено в 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Клінічна характеристика пацієнток з ЦД1 

Показник 

Група вагітних із ЦД1 Контрольна 

група 

(n=50) 
основна 

(n=76) 

порівняння 

(n=60) 
р 

Вік (роки) 26,07±0,80 26,67±0,89 >0,05 26,06±0,78 

ІМТ, (кг/м2) 26,00±0,90 23,77±0,81 >0,05 24,46±0,55 

Вік діагнозу діабету 

(роки) 
12,72±1,34 13,75±1,89 >0,05 – 

Стаж діабету, (роки) 14,25±2,03 13,34±1,00 >0,05 – 

Глікозильований 

гемоглобін (%) 
9,97±0,21* 7,76±0,48* <0,05 5,81±0,12 

Концентрація глюкози 

натщесерце (ммоль/л) 
8,64±0,03* 7,59±0,17* <0,05 5,01±0,11 

Систолічний тиск  

(мм рт.ст.) 
114,63±2,39 107,88±2,67 >0,05 105,88±3,89 

Діастолічний тиск  

(мм рт.ст.) 
72,22±2,03 69,18±1,69 >0,05 68,9±2,01 

Пульсовий тиск  

(мм рт.ст.) 
42,41±1,91 40,66±2,16 >0,05 38,2±1,98 

Середній динамічний 

артеріальний тиск 

(мм рт.ст.) 

88,04±1,79 81,81±2,63 >0,05 81,78±2,73 

Примітка. * – Статистична різниця відносно показників пацієнток 

контрольної групи (p<0,05) 
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Встановлено, що пацієнтки обстежених груп суттєво не відрізнялися за 

віком; середній показник склав: в основній групі – 26,07±0,80 років; в групі 

порівняння – 26,67±0,89 років, у жінок контрольної групи – 26,93±1,35 років 

(p>0,05 для всіх порівнянь). 

Обстежені жінки страждали переважно на дитячу та юнацьку форми 

ЦД. Зокрема, дитяча форма захворювання реєструвалася у 47 (61,8%) 

вагітних основної та у 29 (48,3%) осіб групи порівняння; юнацька – у  

21 (27,6%) та 10 (16,7%); діабет дорослих – у 8 (10,5%) та 21 (35%) пацієнтки.  

Як видно з рис. 2.1, в основній групі кількість осіб, у яких 

реєструвалась дитяча форма захворювання, була достовірно вищою, ніж 

чисельність пацієнток, у яких встановлена юнацька (p<0,05) або доросла 

форми (p<0,05). Дійсно, у пацієнток основної групи ЦД1 був діагностований 

в більш ранньому віці, ніж в групі порівняння (12,72±1,34 років та  

13,75±1,89 років; p>0,05). Разом з тим, в групі порівняння, не виявлено 

значущого переважання чисельності осіб із дитячою формою захворювання. 

Крім того, у значно у більшого числа пацієнток групи порівняння була 

визначена доросла форма захворювання, ніж у вагітних основної групи 

(p<0,05). 

61,8

27,6
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48,3

16,7

35,0

0
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80
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Основна група Група порівняння

Дитяча Юнацька Доросла

Рис. 2.1 Структура обстежених пацієнток за формою ЦД1 
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Середній показник давності захворювання виявився дещо тривалішим 

у пацієнток основної групи (14,25±2,03 років та 13,34±1,00 років, відповідно), 

проте, виявлені відмінності були статистично незначущими (p>0,05). Разом з 

тим, в основній групі достовірно переважали пацієнтки із стажем ЦД1  

≥11 років – 54 (71,1%) випадків на противагу вагітним із групи порівняння –

28 (46,7%) випадків. Зазначені розбіжності дозволили встановити, що даний 

фактор суттєво впливає на розвиток ПЕ при ЦД1 (χ2=8,329; p=0,004; 

ВШ=2,805; 95%ДІ 1,380 – 5,701; ВР=1,616; 95%ДІ 1,131 – 2,311; Se=0,711; 

Sp=0,533). Встановлено прогностично значущі клінічні маркери розвитку ПЕ 

у вагітних з ЦД1: давність захворювання (r=0,68; p<0,05), індекс маси тіла 

(r=0,76; p<0,05) та діабетична ангіопатія (r=0,81; p<0,05). 

Пацієнтки обстежених груп порівняно однаково розподілялися за 

класами ЦД1 за класифікацією P. White.  Як видно з таблиці 2.4, в обох 

групах встановлено незначуще переважання числа пацієнток із класом D. 

Крім того, основна група характеризувалася достовірним (p<0,05) 

переважанням чисельності пацієнток із класом F (тобто вагітних із вихідною 

ДН, яка супроводжується протеїнурією більше 500 мг на добу), що 

підтверджує дані численних літературних джерел, згідно з якими ДН 

розглядається як значущий фактор у прогнозуванні розвитку ПЕ при ЦД1.  

 

Таблиця 2.4 

Розподіл вагітних обох груп за класами ЦД1 за класифікацією P. White, 

абс. ч (%) 

Клас ЦД1 Основна група Група порівняння p 

B 7 (9,2) 16 (26,6) >0,05 

C 13 (17,1) 4 (6,7) >0,05 

D 25 (32,9) 28 (46,7) >0,05 

F 13 (17,1) – <0,05 

R 3 (4,0) 8 (13,3) >0,05 

RF 15 (19,7) 4 (6,7) >0,05 
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Пацієнтки обох груп не відрізнялись за характером перебігу ЦД1 до 

настання теперішньої вагітності, вихідним ступенем тяжкості та повнотою 

компенсації ЦД1 (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Розподіл обстежених вагітних за особливостями перебігу ЦД1, абс.ч (%) 

Показник Основна група  Група порівняння  p 

Характер перебігу ЦД1 до моменту настання теперішньої вагітності 

Стабільний 36 (47,4) 30 (50,0) >0,05 

Лабільний 36 (47,4) 28 (46,7) >0,05 

Прогресуючий 4 (5,2) 2 (3,3) >0,05 

Ступінь тяжкості ЦД1 (на момент початку антенатального спостереження) 

Легкий – 2 (3,3) >0,05 

Середній 5 (6,6) 11 (18,3) >0,05 

Тяжкий 71 (93,4) 47 (78,3) >0,05 

Стадія компенсації ЦД1 (на момент початку антенатального спостереження) 

Компенсація 9 (11,8) 4 (6,7) >0,05 

Субкомпенсація 14 (18,4) 20 (33,3) >0,05 

Декомпенсація 53 (69,7) 36 (60,0) >0,05 

 

Проте, в кожній з обох груп реєструвалося статистично значуще 

переважання чисельності пацієнток із тяжким перебігом ЦД та 

декомпенсацією вуглеводного обміну (p<0,05). 

Одночасно пацієнтки обох груп значуще розрізнялися за 

зареєстрованими в I триместрі середніми значеннями ключових показників 

вуглеводного обміну при порівняно однакових вихідних параметрах 

інсулінотерапії (табл. 2.6). 

Виявлені нами розбіжності в значеннях показників вуглеводного 

обміну були пов’язані з тим, що лабільний перебіг ЦД1 (при мінімальній 

добовій глікемії >7,0 ммоль/л та/або максимальній >9,0 ммоль/л) на момент 

початку антенатального спостереження з приводу теперішньої вагітності та в  
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I триместрі реєструвався достовірно частіше в основній групі – у 54 (71,1%) 

пацієнток, ніж в групі порівняння – у 17 (28,3%) осіб, (p<0,05), та, як 

наслідок, суттєво збільшував ризик виникнення ПЕ (χ2=24,523; p<0,001; 

ВШ=6,209; 95% ДІ: 2,936 – 13,131; ВР=2,247; 95% ДІ: 1,561 – 3,234; 

Se=0,711; Sp=0,717). 

Таблиця 2.6 

Вихідні середні значення ключових показників вуглеводного обміну  

та параметри інсулінотерапії, що зареєстровані у I триместрі (M±m) 

Показник 
Основна 

група 

Група 

порівняння 
p 

Рівень глікозильованого 

гемоглобіну (%) 
9,97±0,21 7,76±0,48 <0,05 

Концентрація глюкози в крові 

натщесерце (ммоль/л) 
8,64±0,03 7,59±0,17 <0,05 

Постпрандіальний рівень глюкози в 

крові (ммоль/л) 
9,69±0,05 8,85±0,11 <0,05 

Середньодобовий рівень глюкози в 

крові 
9,06±0,09 8,36±0,09 <0,05 

Рівень кетонурії (ммоль/л) 0,91±0,77 0,33±0,25 >0,05 

Середня добова доза інсуліну (ОД) 49,07±3,84 47,45±5,39 >0,05 

Частка пролонгованого інсуліну в 

складі базис–болюсного режиму по 

відношенню до частки інсуліну 

короткої дії 

1,06±0,11 1,10±0,16 >0,05 

 

Також вивчено профіль вихідних (наявних на момент настання 

теперішньої вагітності) діабетичних ускладнень у пацієнток обох 

обстежуваних груп (табл. 2.7). Як видно з наведених даних, профіль 

васкулярних ускладнень дещо відрізнявся в обох групах із тенденцією до 

зростання їх поширеності в основній групі та, зокрема, статистично значуще 

– по показнику розповсюдженості ДН; її частота в основній групі суттєво 

перевищувала кількість вагітних із зазначеним діабетичним ускладненням в 

групі порівняння, що позначилось на достовірному зростанні ризику ПЕ в 
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зазначеній коґорті осіб (χ2=14,79; p<0,001; СШ=14,79; 95% ДІ: 3,12–70,02; 

ВР=2,256; 95% ДІ: 1,506–3,378; Se=0,763; Sp=0,633). Встановлено 

прогностично значущі клінічні маркери розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1  та 

діабетичної ангіопатії (r=0,81; p<0,05). 

Таблиця 2.7  

Спектр наявних вихідних мікро– та макроваскулярних діабетичних 

ускладнень у пацієнток обох груп, абс. ч. (%) 

Діабетичне 

ускладнення 
Основна група Група порівняння р 

Діабетична нефропатія 58 (76,32) 22 (36,67) <0,05 

Діабетична ретинопатія 50 (65,8) 30 (50,0) >0,05 

– непроліферативна 40 (52,6) 22 (36,7) >0,05 

– проліферативна 10 (13,2) 8 (13,3) >0,05 

Діабетична нейропатія 43 (56,6) 24 (40,0) >0,05 

Діабетична 

енцефалопатія 
15 (19,7) 5 (8,3) >0,05 

Діабетична ангіопатія 

нижніх кінцівок 
53 (69,7) 38 (63,3) >0,05 

Діабетичне ураження 

серця 
13 (17,1) 12 (20,0) >0,05 

Діабетичне ураження 

печінки 
8 (10,5) 8 (13,3) >0,05 

Діабетична катаракта 13 (17,1) 6 (10,0) >0,05 

 

Вихідна маса тіла у пацієнток основної групи (68,61±2,73 кг) значуще 

перевищувала вагу жінок в групі порівняння (61,61±1,56 кг) та контрольній 

групі (62,56±1,34 кг) (p<0,05 для обох порівнянь). Крім того, у пацієнток 

основної групи реєструвалося дещо підвищене вихідне значення ІМТ 

(26,00±0,90 кг/м2), ніж у вагітних групи порівняння (23,77±0,81 кг/м2) та 

здорових жінок контрольної групи (23,89±0,75 кг/м2); але подібні розбіжності 

мали недостовірний характер (p>0,05). Разом з тим, сумарна частка пацієнток 

із надлишковою вагою тіла та ожирінням (ІМТ>25,0 кг/м2) була суттєво 

вищою в основній групі (28 осіб або 36,8%), ніж в групі порівняння (8 
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пацієнток або 13,3%) та серед здорових вагітних контрольної групи (7 жінок 

або 14,0%) (p<0,05 для обох порівнянь). 

Аналіз усіх клінічних та інструментальних показників у вагітних 

обстежених груп з використанням методу бінарної логістичної регресії 

показав, що найбільш значущою прогностичною моделлю ризику розвитку 

ПЕ, яка б враховувала клінічні фактори, була модель, що включає ІМТ або 

ДН (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Асоціації клінічних показників з підвищеним ризиком розвитку ПЕ  

у вагітних з ЦД1 

Показники 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

ІМТ 0,327 0,128 0,011 1,39 1,08–1,78 

ДН 2,694 0,793 0,001 14,79 3,12–70,02 

Константа –9,263 3,315 0,005 0,000  

 

Наявність ДН значуще підвищувала ризик розвитку ПЕ у вагітних з 

ЦД1 майже в 15 разів (ВШ=14,79). Прогностична цінність (класифікаційна 

здатність) представленої моделі становила 78% на дослідженій нами вибірці 

пацієнтів (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Порівняння випадків ПЕ, що спостерігаються та прогнозуються  

у вагітних з ЦД 1 на підставі оцінки факторів ризику  

Випадки, що 

спостерігаються 

Випадки, що прогнозуються 

Прееклампсія у вагітних з ЦД1 Показник вірних 

прогнозів (%) не буде буде 

Прееклампсія у 

вагітних з ЦД1 

не було 18 6 75,0 

було 5 21 80,8 

Сумарний показник (%) 78,0 

 

Аналіз показників ІМТ та наявності вихідної ДН у вагітних з ЦД1 

дозволяв правильно прогнозувати відсутність ПЕ в подальшому в 75% 

випадків (специфічність моделі), а розвиток ПЕ – в 80,8% випадків 
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(чутливість). Для ІМТ було розраховане порогове значення, при якому 

значуще збільшується ризик розвитку ПЕ у вагітних, – більше 24,00 кг/м2. 

Встановлено прогностично значущі клінічні маркери розвитку ПЕ у вагітних 

з ЦД1   та індексом маси тіла (r=0,76; p<0,05)  

У вагітних із ЦД1 реєструвалась ширша розповсюдженість супутніх 

соматичних захворювань порівняно із здоровими вагітними жінками – так 

екстрагенітальна патологія реєструвалась у більшості пацієнток основної 

групи – 53 (72,6%) випадків та групи порівняння – 36 (60,0%) випадків 

порівняно з 21 особою (42,0%) контрольної групи (p<0,05 для обох 

порівнянь). Разом з тим, проведений аналіз не виявив суттєвих розбіжностей 

поширеності окремих нозологічних одиниць серед пацієнток досліджуваних 

груп (табл. 2.10).  

 

Таблиця 2.10 

Структура соматичних захворювань, виявлених у пацієнток 

обстежених груп, абс. ч. (%) 

Соматичне захворювання 

Основна 

група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група 

(n=50) 

Ожиріння 10 (13,6) 4 (6,7) 4 (8,0) 

Хронічні захворювання нирок (за 

виключенням ДН) 
33 (43,4) 20 (33,3) 15 (30,0) 

Патологія гепатобіліарної 

системи 
30 (39,5) 16 (26,7) 12 (24,0) 

Захворювання сполучної тканини 3 (3,95) 2 (3,3) 1 (2,0) 

Алергічні та аутоімунні 

захворювання 
8 (10,5) 4 (6,7) 4 (8,0) 

Гіпотиреоз 5 (6,6) 4 (6,7) 4 (8,0) 

Токсичний зоб 3 (3,95) – – 

Аутоімунний тиреоїдит 10 (13,6) 12 (20,0) 9 (18,0) 

Вузловий зоб 3 (3,95) 2 (3,3) 2 (4,0) 

Дифузний зоб 18 (23,7%) 10 (16,7%) 10 (20,0%) 

Змішаний зоб 3 (3,95%) 2 (3,33%) 3 (6,0%) 

 



84 
 

 

Пацієнтки обстежених груп суттєво не відрізнялися за паритетом (табл. 

2.11). 

Таблиця 2.11 

Паритет вагітності та пологів у обстежених пацієнток,  

абс. ч. (M±m, %) 

Показник 

паритету 
Основна група Група порівняння Контрольна група 

Першовагітні 48 (63,16±5,53) 32 (53,33±6,44) 34 (68,00±6,60) 

Повторновагітні 28 (36,84±5,53) 28 (46,67±6,44) 16 (32,00±6,40) 

Першороділлі 66 (86,67±6,21) 42 (70,00±8,37) 36 (72,00±6,35) 

Повторні пологи 10 (13,16±3,88) 18 (30,00±5,92) 14 (28,00±6,35) 

 

Крім того, у пацієнток основної групи в анамнезі дещо частіше 

народжувались діти із синдромом ЗРП або «малих для гестаційного віку» при 

попередніх вагітностях – у 3 (3,95%) осіб, ніж у вагітних групи порівняння – 

у 1 (1,67%) пацієнтки; відповідні випадки не реєструвались серед здорових 

жінок контрольної групи (p>0,05 для всіх порівнянь). 

Передчасні пологи мали місце в анамнезі 4 вагітні (5,26%) основної 

групи, 2 пацієнтки (3,33%) групи порівняння та 1 жінка (2,00%) контрольної 

групи (p>0,05 для всіх порівнянь). 

Разом з тим, пацієнтки основної та групи порівняння дещо різнилися за 

частотою несприятливих факторів акушерського анамнезу у порівнянні із 

здоровим вагітними жінками контрольної групи, що вкотре підтверджує 

негативний вплив ЦД на репродуктивну сферу. Зокрема, спостерігалась 

тенденція до більш частої реєстрації гіпертонічних станів/ПЕ при попередній 

вагітності у осіб основної групи (6,58%) та групи порівняння (3,33%), ніж 

серед здорових жінок контрольної групи (2,00%) (p>0,05 для всіх порівнянь).  

Випадки самовільного переривання вагітності однаково часто 

визначались в анамнезі пацієнток обох груп спостереження: у 11 пацієнток 

(16,67%) основної групи та у 8 вагітних (13,33%) групи порівняння; в 
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контрольній групі здорових вагітних жінок подібні випадки зареєстровані у  

2 осіб (4,00%) (p>0,05 для всіх порівнянь). Звичне невиношування виявлено в 

анамнезі 3 пацієнток основної групи (3,95%) та 2 вагітних групи порівняння 

(3,33%) та не реєструвалось серед здорових вагітних жінок контрольної 

групи (p>0,05 для всіх порівнянь). Всі три групи суттєво не відрізнялись  за 

числом пацієнток, у яких в анамнезі були наявні випадки завмерлої 

вагітності: у 2 пацієнток (2,63%) основної групи, у 1 вагітної (1,67%) групи 

порівняння та контрольної групи (2,00%) (p>0,05 для всіх порівнянь). 

В анамнезі здорових вагітних жінок контрольної групи не 

реєструвались випадки перинатальної смертності. Хоча повторнороділлі 

основної групи та групи порівняння значуще не відрізнялися за числом 

випадків неонатальної смертності – 4 (3,95%) проти 1 (1,67%), а випадки 

антенатальної загибелі плода визначались в анамнезі виключно пацієнток 

основної групи (3 випадки або 2,63%); натомість обидві групи суттєво 

різнилися за сумарним числом випадків перинатальної смертності в анамнезі 

– 7 спостережень (9,21%) у порівнянні з 1 (1,67%), відповідно (p<0,05). 

У жодної з пацієнток основної та контрольної групи та, навпаки, у 2–х 

осіб (3,33%) групи порівняння анамнез був обтяжений народженням дітей із 

вродженими вадами розвитку. В першому випадку у одного з плодів 

діамніотичної діхоріальної двійні виявлені множинні вади розвитку 

(остеохондродистрофія та мезомелічна дисплазія, гіпоплазія правої нирки, 

патологія розвитку статевої системи); в другому випадку – гідроцефалія. Тим 

не менш, подібні розбіжності виявилися статистично недостовірними 

(p>0,05). 

Як видно з табл. 2.12, пацієнтки обстежених груп суттєво не 

розрізнялися за базовими характеристиками гінекологічного анамнезу. 

На початку I триместру вагітні обстежених груп суттєво не 

розрізнялись за вихідними значеннями більшості лабораторних показників, 

що вивчались в нашому дослідженні, за виключенням рівня фібрину (табл. 

2.13). 
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Таблиця 2.12 

Базові характеристики гінекологічного анамнезу пацієнток 

обстежуваних груп, абс. ч. (%) 

Параметр 

Основна 

група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=50) 

Середній вік настання менархе 

(років) 
13,10±0,36 13,37±0,27 12,97±0,44 

Порушення оваріально–

менструального циклу 5 (6,58) 9 (15,00) 2 (4,00) 

Гіпоменструальний синдром – 2 (3,33) 1 (2,00) 

Синдром полікістозних яєчників  5 (6,58) 6 (10,00) 2 (4,00) 

Первинне безпліддя 3 (3,95) 4 (6,67) 1 (2,00) 

Гіперпластичні процеси 3 (3,95) 5 (8,33) 2 (4,00) 

Запальні захворювання органів 

малого тазу 6 (7,89) 4 (6,67) 2 (4,00) 

Кісти яєчників 3 (3,95) 5 (8,33) 2 (4,00) 

Дисгормональні захворювання 

молочних залоз 2 (2,63) 4 (6,67) 2 (4,00) 

 

Таблиця 2.13 

Вихідні значення лабораторних показників  

у вагітних обстежених груп 

Показник 
Основна 

група (n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=50) 

1 2 3 4 

Креатинін (мкмоль/л) 73,68±4,05 69,04±7,98 67,08±6,13 

Сечовина (ммоль/л) 4,69±0,28 4,00±0,34 4,1±0,32 

Азот сечовини (мг%) 12,82±1,04 11,20±0,96 10,57±0,87 

Співвідношення «азот 

сечовини/креатинін» 
16,74±1,44 : 1 15,79±1,66:1 15,3±1,26:1 

Аспартатамінотрансфераза 

(ОД/л) 
12,98±4,11 14,09±1,90 13,57±2,1 



87 
 

 

Продовження таблиці 2.13 

1 2 3 4 

Аланінамінотрансфераза (ОД/л) 12,71±3,8 13,85±2,3 13,01±2,6 

Загальний білірубін (мкмоль/л) 9,97±0,83 11,91±1,09 10,78±1,1 

Загальний холестерин (ммоль/л) 4,70±0,37 3,92±0,39 4,01±0,32 

Загальний білок (г/л) 68,17±2,05 67,74±1,00 66,78±1,03 

Гематокрит (максимальне 

значення, %) 
37,41±2,20 35,05±1,12 34,93±1,16 

Кольоровий показник 0,90±0,02 0,90±0,04 0,88±0,06 

Кількість тромбоцитів (×109/л) 250,31±13,6 242,49±23,44 236,76±16,8 

Активований частковий 

тромбопластиновий час (сек) 
32,03±2,58 32,40±2,65 31,96±2,38 

Протромбіновий індекс (%) 88,43±4,13 87,18±5,49 86,42±3,42 

Фібриноген (г/л) 4,05±0,32 3,36±0,60 3,87±0,61 

Фібрин (мг) 20,11±1,24* 14,33±1,47 13,27±1,34 

Час рекальцифікації (сек) 86,60±3,63 92,50±3,63 96,68±3,66 

Примітка. * – Різниця є статистично достовірною у порівнянні із 

пацієнтками групи порівняння та здоровими вагітними жінками (p<0,05); 

 

Враховуючи високу частоту ДН серед пацієнток основної групи, 

вивчення вихідного функціонального стану нирок викликає особливий 

інтерес. При цьому не встановлено суттєвої різниці у вихідних значеннях 

швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) та кліренсу креатиніну. Разом з 

тим, через вищу поширеність ДН серед пацієнток основної групи 

визначалось статистично достовірне зростання числа осіб із ураженням 

функціонального стану нирок, наявністю вихідної протеїнурії та її вищим 

рівнем, що, в свою чергу, вплинуло на їх перерозподіл за більш 

несприятливими категоріями класифікації KDIGO2020 (табл. 2.14).  

Перебіг вагітності у пацієнток з ЦД1 характеризувався високою 

частотою ускладнень; таких, як загроза переривання, передчасні пологи та 

плацентарна дисфункція, що більшою мірою зростала у пацієнток, вагітність 

яких в подальшому ускладнилась розвитком ПЕ (табл. 2.15). 
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Таблиця 2.14 

Вихідна оцінка стану нирок у пацієнток з ЦД1 та їх розподіл за 

категоріями класифікації KDIGO2020 

Показник 
Основна група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

p 

ШКФ за формулою CKD–EPI 

(мл/хв/1,73 м2) 
105,00±4,07 107,82±3,44 >0,05 

ШКФ за формулою MDRD 

(мл/хв/1,73 м2) 
97,15±4,81 99,27±4,39 >0,05 

Кліренс креатиніну за 

формулою Кокрофта–Голта 

(мл/хв) 

116,77±6,48 114,45±5,33 >0,05 

Частка осіб із наявністю 

вихідної протеїнурії абс.ч (%) 
38 (50,00) 2(4,00) <0,05 

Середній рівень вихідної 

протеїнурії (г/добу) 
0,98±0,40 0,10±0,00 <0,05 

Розподіл вагітних за категоріями класифікації KDIGO2020  

в I триместрі вагітності, абс.ч (M±m, %)  

G1 41 (53,95±5,72) 55 (91,67±3,57) <0,05 

G2 35 (46,05±5,72) 5 (8,33±3,57) <0,05 

А1 38 (50,00±5,74) 58 (96,67±2,32) <0,05 

A2 23 (30,26±5,27) 2 (3,33±2,32) <0,05 

A3 15(19,74±4,57) – <0,05 

 

Таблиця 2.15 

Частота ускладнень вагітності у пацієнток обстежених груп, абс. ч (%) 

Показник 
Основна 

група (n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група 

(n=50) 

1 2 3 4 

Токсикоз I половини вагітності – 10 (16,7) 5 (10,0) 

Загроза переривання вагітності 51 (67,1) *# 28 (46,7)* 5 (10,0) 

Передчасні пологи 58 (76,3)*# 33 (55,0)* 4 (8,00) 
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Продовження таблиці 2.15 

1 2 3 4 

Анемія 59 (77,63)* 40 (66,67)* 5 (10,0) 

Багатоводддя 26 (37,14) * 30 (50,0)* 1 (2,00) 

Плацентарна дисфункція 52 (77,61)*# 31 (51,67)* 5 (10,00) 

Дистрес плода 47 (61,8)*# 26 (43,3)* 4 (8,00) 

Примітки:  

1. * – різниця є статистично достовірною у порівнянні із здоровими 

вагітними жінками (p<0,05); 

2. # – різниця є статистично достовірною при зіставленні із 

пацієнтками групи порівняння (p<0,05) 

 

Пацієнтки основної групі розроджувались достовірно в більш ранні 

терміни (34 тиж 0 днів ± 0 тиж 4 дні), ніж в групі порівняння (36 тиж 6 днів ± 

0 тиж 2 дні) та в групі здорових вагітних жінок (39 тиж 1 день ± 0 тиж 6 днів) 

(p<0,05). Вищезазначені відмінності пов'язані із суттєво більшим числом 

жінок основної групи, які народили в терміні до 34 тижнів вагітності (табл. 

2.16).  

Таблиця 2.16 

Розподіл пацієнток обстежених груп за термінами розродження,  

абс.ч (%) 

Терміни розродження  
Основна група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=50) 

До 34 тиж. 31 (40,79)*# 1 (1,67) – 

34–35 тиж. 19 (25,00)* 11 (18,33)* 3 (6,00) 

36–37 тиж. 16 (21,05)#  22 (36,67)* 10 (20,00) 

Більше 37 тиж. 10 (13,16)*#  26 (43,33)* 37 (74,00) 

Примітки:  

1. * – різниця є статистично достовірною у порівнянні із здоровими 

вагітними жінками (p<0,05); 

2. # – різниця є статистично достовірною при зіставленні із 

пацієнтками групи порівняння (p<0,05) 

 

Оперативне розродження значно частіше застосовувалось в основній 

групі – 73 (96,05%) пацієнтки та в групі порівняння – 44 (73,33%) особи 
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порівняно із вагітними контрольної групи –10 (20,00%) випадків (p<0,05 для 

всіх порівнянь). В основній групі найпоширенішим показанням для 

розродження, цілком очікувано, стала ПЕ – у 56 (73,68%) пацієнток, в той 

час, як у вагітних групи порівняння – тяжкий перебіг основного 

захворювання – у 22 (36,67%) осіб. 

ЦД1 характеризувався лабільним перебігом під час вагітності, який 

найвиразніше проявився у пацієнток основної групи. Зокрема, в I–й половині 

вагітності в основній групі суттєво частіше виникали епізоди гіпоглікемії – у 

37 (48,68±5,73%) пацієнток, ніж в групі порівняння – у 19 (31,67±6,01%) 

вагітних (p<0,05). Протягом II–ої половини вагітності, навпаки, у вагітних із 

ЦД1 та ПЕ значно частіше реєструвались епізоди кетоацидозу – у  

28 (36,84%) пацієнток, ніж в групі порівняння –у 12 (20,00%) осіб (p<0,05). 

На всіх етапах спостереження пацієнтки основної групи 

характеризувались суттєво вищими максимальними та мінімальними 

значеннями САТ, а також максимальними значеннями ДАТ (p<0,05), проте 

зазначені показники значуще не відрізнялися в залежності від термінів 

дебюту ПЕ. Одночасно пацієнтки з ранньою та пізньою ПЕ суттєво не 

відрізнялися за динамікою розвитку гіпертензивного синдрому (табл. 2.17)  

Таблиця 2.17 

Динаміка розвитку гіпертензивного синдрому  

в залежності від дебюту ПЕ 

Показник розвитку 

гіпертензивного синдрому 

Пацієнтки із 

ранньою ПЕ 

Пацієнтки із 

пізньою ПЕ 
р 

Первинна реєстрація 

гіпертензивного синдрому 

25 тиж 4 дні ± 

1 тиж 3 дні 

29 тиж 4 дні ± 

1 тиж 5днів 
>0,05 

Період від моменту виникнення 

АГ до моменту досягнення 

пікового значення АТ 

6 тиж 2 дні ±  

2 тиж 0 днів 

3 тиж 3 дні ±  

1 тиж 4 дні 
>0,05 

Тривалість періоду від моменту 

виникнення АГ до моменту 

розвитку ПЕ 

4 тиж 2 дні ±  

1 тиж 4 дні 

1 тиж 5 днів ± 

1 тиж 0 днів 
>0,05 

Тривалість періоду від моменту 

виникнення АГ до розродження 

8 тиж 1 день ± 

1 тиж 1 день 

6 тиж 2 дні ±  

1 тиж 6 днів 
>0,05 
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Термін первинної реєстрації протеїнурії під час теперішньої вагітності 

серед вагітних із ранньою ПЕ був дещо ранішим ( 20 тиж 2 дні ± 1 тиж 5 

днів), ніж у пацієнток із пізньою ПЕ (24 тиж 2 днів ± 3 тиж 1 день; p>0,05). 

Проте, аналогічно до АГ, тривалість періоду від моменту реєстрації 

протеїнурії та до моменту виникнення ПЕ була, навпаки, дещо довшою у 

жінок із ранньою ПЕ (13 тиж 4 дні ± 1 тиж 6 днів), ніж у вагітних із пізньою 

ПЕ (11 тиж 6 днів ± 3 тиж 2 дні; p>0,05). 

Разом з тим, майже на всіх етапах спостереження (за виключенням I 

триместру) рівень добової протеїнурії був суттєво вищим у пацієнток 

основної групи, ніж у вагітних групи порівняння, а також у пацієнток із 

ранньою ПЕ порівняно із хворими на пізню ПЕ (табл. 2.18).  

 

Таблиця 2.18 

Максимальне значення добової екскреції білку, г/доба 

Період спостереження 

Основна група (n=76) Група 

порівняння 

(n=60) 
з ПЕ (n=76) 

рання ПЕ 

(n=38) 

пізня ПЕ 

(n=38) 

I триместр 0,94±0,50 1,71±0,94 0,18±0,17 0,01±0,01 

II триместр 1,80±0,80* 3,55±1,55# 0,23±0,12 0,04±0,04 

III триместр 1,61±0,62* 3,15±1,15# 0,21±0,09 0,02±0,01 

На момент встановлення 

діагнозу ПЕ 
1,86±0,51 2,80±0,87 0,86±0,40 – 

На момент погіршення 

ПЕ 
3,11±0,73 2,02±0,85 3,93±1,11 – 

На момент розродження 2,17±0,71 2,59±1,36 1,84±0,75 0,01±0,01* 

Примітки:  

1. * – різниця є статистично достовірною при зіставленні із вагітними 

групи порівняння (p<0,05); 

2. # – різниця є статистично достовірною при порівнянні з пацієнтками 

із пізньою ПЕ (p<0,05). 

 

Загалом, у пацієнток основної групи термін виникнення ПЕ в 

середньому склав 30 тиж 2 дні ± 0 тиж 6 днів, у пацієнток із ранньою ПЕ –  

26 тиж 3 дні±1 тиж 1 день, у осіб із пізньою ПЕ – 34 тиж 1 день±0 тиж 3 дні 

(p<0,05 для всіх порівнянь). 
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Особливої уваги заслуговує аналіз ступеню тяжкості ПЕ в залежності 

від термінів розвитку ПЕ та етапів спостереження. 

Як видно з табл. 2.19,  на момент первинної діагностики ПЕ в основній 

групі достовірно вищою виявилася сумарна частка пацієнток із легкою ПЕ та 

ПЕ середнього ступеню тяжкості порівняно із чисельністю жінок із тяжкою 

ПЕ (p<0,05). Серед пацієнток із пізньою ПЕ статистично значущі розбіжності 

встановлені між кількістю пацієнток із легкою ПЕ або ПЕ середньої тяжкості 

та чисельністю осіб із тяжкою ПЕ (р<0,05 для обох порівнянь). Разом з тим, 

підгрупи пацієнток із ранньою та пізньою ПЕ суттєво відрізнялись за числом 

осіб із тяжкою ПЕ (р<0,05). Таким чином, у пацієнток із ЦД1 вже на етапі 

первинної діагностики ПЕ в підгрупі пацієнток із ранньою ПЕ дане 

захворювання достовірно частіше набувало первинно тяжчого перебігу, ніж у 

пацієнток із пізньою ПЕ. 

Таблиця 2.19 

Розподіл пацієнток за ступенем тяжкості ПЕ  

(на момент первинної діагностики ПЕ), абс.ч (M±m,%) 

Ступінь 

важкості ПЕ 

Основна група 

(n=76) 

Пацієнтки із 

ранньою ПЕ (n=38) 

Пацієнтки із 

пізньою ПЕ (n=38) 

Легка ПЕ 30 (39,47±5,61) 10 (26,32±7,14)* 20 (52,63±8,10) 

ПЕ середньої 

тяжкості 
24 (31,58±5,53) 9 (23,68±6,90) 15 (39,47±7,93) 

Тяжка ПЕ 22 (28,95±5,20)* 19 (50,00±8,11)* 3 (7,89±4,37) 

Примітка. * – достовірні відмінності порівняно із пацієнтками із 

пізньою ПЕ, (p<0,05) 

 

Як видно з табл. 2.20, в основній групі, а також в підгрупах пацієнток із 

ранньою та пізньою ПЕ на момент встановлення діагнозу ПЕ кількість осіб, у 

яких тяжкість цього захворювання визначалась рівнем протеїнурії та/або АГ, 

статистично значуще розрізнялась від чисельності пацієнток, у яких важкість 

ПЕ була обумовлена наявністю відповідних клінічних симптомів та 

патологічних значень лабораторних показників (p<0,05 для всіх порівнянь). 
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Таблиця 2.20 

Профіль симптомів, що визначали тяжкість перебігу ПЕ на етапі її 

первинного виявлення у пацієнток основної групи, абс.ч (M±m,%) 

Симптоми, що 

визначали 

тяжкість перебігу 

ПЕ 

Основна група 

(n=76) 

Пацієнтки із 

ранньою ПЕ 

(n=38) 

Пацієнтки із 

пізньою ПЕ 

(n=38) 

Протеїнурія  53 (69,74±5,27) 30 (78,95±6,61) 23 (60,53±7,93) 

Гіпертензія 56 (73,68±5,05) 25 (65,79±7,70) 30 (78,95±6,61) 

Клінічні прояви 5 (6,58±2,84) 3 (7,89±4,37) 3 (7,89±4,37) 

Патологічні зміни 

лабораторних 

показників 

10 (13,16±3,88) 8 (21,05±6,51) 3 (7,89±4,37) 

 

Отже, в когорті пацієнток із ЦД1 вираженість протеїнурії та рівень АТ 

залишаються досить надійними діагностичними критеріями, а також 

симптомами, які визначають тяжкість перебігу ПЕ на момент її первинного 

діагностування. Крім того, відмінності між кількістю осіб в підгрупах 

пацієнток із ранньою та пізньою ПЕ, у яких тяжкість захворювання була 

обумовлена вираженістю протеїнурії та рівнем АГ, виявилися статистично 

недостовірними (p>0,05). Це може свідчити про однакову значущість 

вказаних симптомів у встановленні діагнозу ПЕ, незалежно від термінів 

дебюту даного захворювання. 

Погіршення перебігу ПЕ зареєстровано у 36 осіб основної групи 

(47,37±5,73%) та не залежало від термінів виникнення даного ускладнення 

(p>0,05). Зокрема, поглиблення ступеню тяжкості ПЕ встановлено у  

18 пацієнток із ранньою ПЕ (47,37±8,10%) та у 18 вагітних із пізньою ПЕ 

(47,37±8,10%). Також пацієнтки із ранньою та пізньою ПЕ суттєво не 

відрізнялись за термінами погіршення перебігу даного ускладнення: у 

пацієнток основної групи – в терміні 34 тиж 1 день ± 0 тиж 4 дні, у осіб із 

ранньою ПЕ – 33 тиж 1 день ± 0 тиж 6 днів, а у вагітних із пізньою формою 
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захворювання – 35 тиж 1 день ± 1 тиж 1 день (p>0,05 для всіх порівнянь) 

(табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Структура симптомів, що визначали погіршення перебігу ПЕ,  

абс.ч (M±m,%) 

Симптоми, що 

визначали 

погіршення 

перебігу ПЕ 

Основна група 

(n=36) 

Пацієнтки із 

ранньою ПЕ 

(n=18) 

Пацієнтки із 

пізньою ПЕ 

(n=18) 

Протеїнурія  18 (50,00±8,33) 8 (44,44±11,71) 10 (55,56±11,71) 

Гіпертензія 23 (63,89±8,01) 8 (44,44±11,71) 16 (88,89±7,41) 

Клінічні прояви 10 (27,78±7,47) 5 (27,78±10,56) 5 (27,78±10,56) 

Патологічні 

зміни 

лабораторних 

показників 

3 (8,33±4,61) – 3 (16,67±8,78) 

 

Кількість осіб в підгрупі пацієнток із ранньою ПЕ, у яких погіршення 

перебігу захворювання було обумовлено тим або іншим окремо взятим 

симптомом, суттєво не відрізнялась (p>0,05). Це може свідчити про те, що у 

пацієнток із ЦД1 та ранньою ПЕ погіршення перебігу захворювання може 

відбуватися за рахунок будь–якого з симптомів даного захворювання. 

В підгрупі осіб із пізньою ПЕ кількість пацієнток, у яких погіршення 

перебігу захворювання відбувалося за рахунок АГ було достовірно вище, ніж 

чисельність вагітних, у яких поглиблення ступеню тяжкості ПЕ було 

обумовлено поглибленням протеїнурії, виникненням відповідних клінічних 

симптомів та патологічними значеннями лабораторних показників (p<0,05 

для всіх порівнянь). Виявлені відмінності можуть свідчити про те, що в 

умовах розвитку пізньої форми ПЕ погіршення перебігу захворювання, 

найімовірніше, відбуватиметься за рахунок поглиблення АГ. 

Як видно з табл. 2.22, в групі пацієнток із ранньою ПЕ чисельність осіб, 

у яких на момент розродження реєструвалась тяжка ПЕ, була достовірно 
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вищою, ніж кількість пацієнток, у яких на момент розродження встановлена 

легка та ПЕ середньої важкості (p<0,05 для обох порівнянь). Отримані дані 

дозволяють припустити, що у жінок із ранньою ПЕ та ЦД1 на момент 

виникнення показань до розродження ПЕ буде перебігати у тяжкій формі. 

 

Таблиця 2.22 

Розподіл пацієнток за ступенем тяжкості ПЕ на момент розродження, 

абс.ч (M±m,%) 

Ступінь 

важкості ПЕ 

Основна група 

(n=76) 

Пацієнтки із 

ранньою ПЕ 

(n=38) 

Пацієнтки із 

пізньою ПЕ 

(n=38) 

Легка ПЕ 20 (26,32±5,05) 8 (21,05±6,61) 12 (31,58±7,54) 

ПЕ середньої 

тяжкості 
18 (23,68±4,88) 5 (13,16±5,48)* 13 (34,21±7,70) 

Тяжка ПЕ 38 (50,00±5,74) 25 (65,79±7,70)* 13 (34,21±7,70) 

Примітка. * – Достовірні відмінності (p<0,05) в порівнянні із 

пацієнтками із пізньою ПЕ 

 

В основній групі зареєстровані 2 випадки антенатальної загибелі плода 

(2,63±1,84%) та 2 випадки ранньої неонатальної смертності (2,63±1,84%); в 

групі порівняння – по 1 випадку антенатальної (1,67±1,65%) та ранньої 

неонатальної смертності (1,67±1,65%). Показник перинатальної смертності 

склав 52,6‰ в основній проти 33,3‰ в групі порівняння. Відповідні випадки 

не визначались в контрольній групі. 

Маса дітей при народженні виявилася суттєво нижчою в основній 

групі (2807,00±177,80 г), ніж в групі порівняння (3535,52±116,81 г) та 

контрольній групі (3467,14±132,4 г) (p<0,05 для обох порівнянь). При 

вивченні структури новонароджених за масою тіла при народженні було 

встановлено, що подібні розбіжності обумовлені значущим переважанням 

кількості дітей із масою тіла менше 2500 г  в основній групі на противагу 

групі порівняння та контрольній групі (табл. 2.23). 
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Таблиця 2.23 

Розподіл новонароджених дітей за масою тіла при народженні,  

абс.ч (M±m,%) 

Маса тіла при 

народженні, г 

Основна група 

(n=76) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=50) 

2500–3000  20 (26,32±5,05)# 14 (23,33±5,46) 4 (8,00±3,84) 

3001–3500  20 (26,32±5,05)# 18 (30,00±5,92) 26 (52,00±7,07) 

3501–4000 8 (10,53±3,52)# 14 (23,33±5,46) 18 (36,00±6,79) 

4001–4500  8 (10,53±3,52) 10 (16,67±4,81)# 2 (4,00±2,77) 

> 4500  – 2 (3,33±2,32) – 

< 2500  20 (26,32±5,05)*# 2 (3,33±2,32) – 

Примітки:  

1. * – розбіжності достовірні при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння, (p<0,05); 

2. # – розбіжності значущі при порівняння із пацієнтками контрольної 

групи, (p<0,05) 

 

Крім того, новонароджені групи порівняння характеризувались суттєво 

більшою довжиною тіла при народженні (51,63±0,59 см), ніж новонароджені 

основної групи (47,00±1,40 см; p<0,05). При вивченні структури 

новонароджених дітей досліджуваних груп за довжиною тіла при народженні 

встановлено, що в основній групі значуще (p<0,05) переважали діти із 

довжиною тіла <45 см, а в групі порівняння – немовлята із довжиною тіла 

>50 см (табл. 2.24). Виявлені розбіжності в антропометричних показниках 

значною мірою були обумовлені різницею в термінах розродження. 

Середня оцінка за шкалою Апгар не відрізнялася між 

новонародженими основної групи та групи порівняння ані на 1–й (5,08±0,22 

та 5,30±0,23 балів, відповідно; p>0,05), ані на 5–й хвилині спостереження 

(5,54±0,25 та 5,70±0,25 балів, відповідно; p>0,05) та була достовірно вищою в 

контрольній групі (7,23±0,15 та 8,01±0,09, відповідно, p<0,05 для всіх 

порівнянь). 
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Таблиця 2.24 

Розподіл немовлят обох груп за довжиною тіла при народженні,  

абс.ч (M±m,%) 

Довжина тіла 

при 

народженні, 

см 

Основна група 

(n=76) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна група 

(n=50) 

46–50  33 (43,42±5,69)# 24 (40,00±6,32) 8 (16,00±5,18) 

>50  23 (30,26±5,27)*# 36 (60,00±6,32) 41 (82,00±5,43) 

<45  20 (26,32±5,05)*# – 1 (2,00±1,98) 

Примітки:  

1. * – розбіжності достовірні при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння, (p<0,05); 

2. # – розбіжності значущі при порівняння із пацієнтками контрольної 

групи, (p<0,05) 

 

Разом з тим, немовлята основної групи значно частіше народжувались 

в стані тяжкої асфіксії  (з оцінкою по шкалі Апгар в межах 1 – 4 балів) 

(p<0,05); а в обох групах пацієнток із ЦД1 достовірно переважала сумарна 

частка дітей, які народжувались в стані тяжкої або помірної асфіксії 

порівняно із контрольною групою (p<0,05) (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25 

Розподіл новонароджених обстежених груп за оцінкою за шкалою Апгар 

на 1–й хвилин, абс.ч (M±m,%) 

Оцінка за 

шкалою Апгар 

на 1–й хвилині, 

бал 

Основна група 

(n=76) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна група 

(n=50) 

1 – 4  28 (36,84±5,53)#* 12 (20,00±5,46)# 1 (2,00±1,98) 

5 – 7 47 (61,84±5,57)# 38 (63,33±6,28)# 12 (24,00±6,04) 

>7  1 (1,32±1,31)#* 10 (16,7±4,61)# 38 (76,00±6,04) 

Примітки:  

1. * – розбіжності достовірні при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння, (p<0,05); 

2. # – розбіжності значущі при порівняння із пацієнтками контрольної 

групи, (p<0,05) 
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Новонароджені від матерів із ЦД1 характеризувались достовірно 

вищими показниками розповсюдженості дизадаптаційних синдромів та 

перинатальної захворюваності порівняно із немовлятами контрольної групи. 

Зазначені патологічні стани частіше зустрічались у разі нашарування ПЕ 

(табл. 2.26). 

Таблиця 2.26 

Перинатальна захворюваність серед новонароджених обстежених груп, 

абс.ч (M±m,%) 

Показник 
Основна група 

(n=76) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна група 

(n=50) 

РДС 

новонароджених 
46 (60,53±5,61)*# 18 (30,00±5,92)# 3 (6,00±3,36) 

Ознаки незрілості 48 (63,16±5,53)*# 18 (30,00±5,92)# 6 (12,00±4,60) 

Ознаки 

недоношеності 
40 (52,63±5,73)*# 14 (23,3±5,46)# 3 (6,00±3,36) 

Фетопатія за 

макросомальним 

типом 

48 (63,16±5,53)* 34 (56,67±6,40)* 5 (10,00±4,24) 

Фетопатія за 

мікросомальним 

типом 

16 (21,05±4,68)# 11 (18,33±5,00)# 2 (4,00±2,77) 

Гіпоксично–

ішемічне ураження 

ЦНС 

51 (67,11±5,39)# 36 (59,71±6,09)# 2 (4,00±2,77) 

Затримка 

психомоторного 

розвитку 

25 (32,89±5,39)*# 6 (10,0±3,87) 1 (2,00±1,98) 

Епізоди 

гіпоглікемії 
25 (32,89±5,39)*# 30 (50,0±6,45)# 1 (2,00±1,98) 

Примітки:  

1. * – розбіжності достовірні при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння, (p<0,05); 

2. # – розбіжності значущі при порівняння із пацієнтками контрольної 

групи, (p<0,05) 
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Підсумовуючи, відзначимо, що за результатами клініко–статистичного 

аналізу встановлені клінічно вкрай несприятливі предиктори розвитку ПЕ, а 

саме: наявність діабетичних васкулярних уражень (та, передусім, ДН); 

тривалий стаж захворювання (≥11 років), а також лабільний перебіг ЦД1 (при 

мінімальній добовій глікемії >7,0 ммоль/л та/або максимальній >9,0 ммоль/л 

чи рівні глікозильованого гемоглобіну >11,0%). За наявності зазначених 

чинників у пацієнтки з ЦД1 ризик розвитку ПЕ перевищує 70%. Разом з тим, 

клінічні параметри недостатньо характеризують індивідуальний прогноз 

пацієнтки щодо особливостей перебігу ПЕ, що зумовлює доцільність 

включення значущих клінічних факторів (наявності ДН, ІМТ, давності 

основного захворювання та ін.) до складу можливих мультипараметричних 

моделей ген–факторної та ген–симптоматичної взаємодії з подальшим 

вивченням їх прогностичної цінності у визначенні ризику розвитку ПЕ та 

особливостей її перебігу у пацієнток з ЦД1. 

Також визначено обтяжливий вплив ПЕ на перебіг ЦД1 та вагітності. 

Зокрема, серед пацієнток, у яких в подальшому розвинулась ПЕ, значно 

частіше реєструвався лабільний перебіг діабету із схильністю до гіпоглікемії 

в I триместрі та до кетоацидозу – в II–ій половині вагітності. В зазначеній 

коґорті жінок значно частіше реєструвався ускладнений перебіг вагітності та, 

що найголовніше, – найбільш достовірно розвиток плацента–асоційованих 

станів (загрози переривання вагітності та передчасні пологи; плацентарної 

дисфункції та фетопатії за мікросомальним типом). Отримані дані, свідчать 

про те, що подальша розробка профілактичних заходів у пацієнток із ПЕ при 

ЦД1 має бути передусім направлена на профілактику первинної плацентарної 

дисфункції. 

Звичайно, що висока розповсюдженість ускладнень вагітності та більш 

ранній термін розродження у пацієнток з ПЕ при ЦД1 негативно позначились 

на перинатальних наслідках: серед матерів основної групи реєструвався 

підвищений рівень перинатальних втрат, висока розповсюдженість дистресу 

плода та асфіксії немовлят при народженні, а також достовірно вища частота 
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дизадаптаційних синдромів періоду раннього неонатального періоду та 

перинатальна захворюваність. 

Одночасно аналізом встановлені особливості перебігу ПЕ на тлі ЦД1. 

Так вже на етапі первинної діагностики та на момент розродження у 

пацієнток з ранньою ПЕ захворювання набуває первинно тяжчого перебігу, 

ніж при пізній ПЕ. При цьому незалежно від дебюту ПЕ на момент первинної 

діагностики тяжкість захворювання може бути обумовлена як вираженістю 

протеїнурії, так і рівнем артеріального тиску. Погіршення перебігу ранньої 

ПЕ може відбуватися за рахунок будь–якого з симптомів (протеїнурія, 

артеріальна гіпертензія, клінічні прояви чи лабораторні показники), що може 

свідчити про тяжчий перебіг захворюванням із системним, множинним 

ураженням органів–мішеней. Разом з тим, погіршення перебігу пізньої ПЕ 

буде здійснюватись за рахунок виключно поглиблення артеріальної 

гіпертензії. Тобто гіпертензивний синдром модифікує перебіг вагітності у 

пацієнток з ПЕ та ЦД1, а комплекс заходів по поліпшенню перинатальних 

наслідків в зазначеній коґорті пацієнтів має перебачати перегляд підходів по 

підвищенню ефективності контролю за артеріальним тиском. 

Отже, проведений клініко–статистичний аналіз обстежених груп не 

тільки дозволив встановити особливості перебігу ПЕ при ЦД1, а й окреслити 

напрямки подальшого наукового пошуку.  

За матеріалами даного розділу опубліковано статті: 

1. Авраменко ТВ, Грибанов АВ, Горовенко НГ, Россоха ЗИ. 

Молекулярно-генетический анализ и прогнозирование риска развития 

преэклампсии у беременных с сахарным диабетом 1–го типа. 

Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2015; 5(41):79–88. 

2. Авраменко Т, Грибанов А, Россоха З. Прогнозирование риска 

развития преэклампсии у беременных с сахарным диабетом 1-го типа и 

сопутствующей диабетической нефропатией: роль генетических факторов. 

Международный эндокринологический журнал. 2015; 8(72):14–24 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ З 

ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1-ГО ТИПУ 

 

Останні два десятиріччя в літературних джерелах все частіше 

підтримується думка, що в основі розвитку великих акушерських синдромів 

та, зокрема, ПЕ лежать не тільки процеси аномальної плацентації та 

притаманний їм подальший розвиток біохімічної реакції плацентарного 

«стресу» із дисбалансом ангіоегенних та антиангіогенних факторів, а й зрив 

механізмів адаптації серцево-судинної системи матері у відповідь на 

розвиток вагітності та порушену функцію плаценти [198,231,294,295]. За 

даними досліджень, відповідні зміни материнської центральної гемодинаміки 

можуть передувати виникненню клінічних симптомів ПЕ, а, отже, 

використовуватись в якості ранніх маркерів прогнозування розвитку даного 

ускладнення [124,305]. 

Діабетична васкулопатія, як одне з найбільш розповсюджених 

ускладнень ЦД1, за своєю природою є системним процесом, який з часом 

негативно впливає на еластичні властивості судинної стінки та в подальшому 

провокує порушення роботи серцевого м’язу [133]. З іншого боку, наявні 

діабетичні васкулярні ураження є значущим клінічним предиктором розвитку 

ПЕ під час вагітності [140,306]. Оскільки у більшості пацієнток із тривалим 

стажем захворювання мікро- та макроангіопатії вже мають місце на момент 

настання вагітності, цілком очікувано, що відповідні зміни материнської 

центральної гемодинаміки вже можуть виявлятися з ранніх термінів гестації 

у пацієнток з ЦД1, сприяючи виникненню ПЕ. Наразі відсутні дослідження, 

присвячені зазначеному питанню, що потребує його ретельного вивчення для 

визначення додаткових патофізіологічних механізмів розвитку ПЕ при ЦД1. 

Під час проведення тетраполярної реографії нами були отримані 

наступні показники центральної гемодинаміки у пацієнток обстежених груп 

(табл.3.1). 



 
 

 

Таблиця 3.1 

Показники центральної гемодинаміки у пацієнток обстежених груп 

Показник 
Основна група 

(n=76) 

Рання ПЕ  

(n=38) 

Пізня ПЕ 

(n=38) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна 

група (n=50) 

1 2 3 4 5 6 

ОЦК на початку антенатального 

спостереження (л) 

3,75±0,101,2  3,58±0,021,2,3 3,92±0,04 4,07±0,11 4,20±0,14 

ОЦК у I триместрі вагітності (л) 4,05±0,151,2 3,69±0,071,2,3 4,41±0,061 4,48±0,13 4,70±0,11 

ОЦК у II триместрі вагітності (л) 4,33±0,111,2 3,84±0,041,2,3 4,82±0,111 4,93±0,091 5,29±0,06 

ОЦК на початку антенатального 

спостереження (мл/кг) 

78,24±3,351 75,31±2,061,2,3 81,17±0,991 83,85±1,07 86,34±2,16 

ОЦК у I триместрі вагітності 

(мл/кг) 

84,5±2,261,2 77,64±1,641,2,3 91,36±1,011 92,24±1,56 96,7±2,29 

ОЦК у II триместрі (мл/кг) 90,42±2,541,2 80,82±1,861,2,3 100,02±1,681 101,46±2,341 110,24±1,56                                     

УО на початку антенатального 

спостереження (мл) 

42,31±1,011,2 40,45±1,061,2,3 44,17±1,45 45,48±1,13 46,18±1,64 

УО у I триместрі вагітності (мл) 40,62±1,061,2 38,02±1,041,2,3 43,11±1,091,2 46,84±1,071 51,26±1,32 

УО у II триместрі вагітності (мл) 37,78±1,091,2 34,6±1,071,2,3 40,96±1,221,2 48,71±1,451 57,92±1,27 

УІ на початку антенатального 

спостереження (мл/м2) 

25,82±1,321 24,01±1,151,2,3 27,69±1,16 27,37±1,22 29,67±1,17 

УІ у I триместрі вагітності (мл/м2) 24,84±1,151,2 22,57±1,121,2,3 27,11±1,131 27,92±1,041 33,11±1,01 

УІ у II триместрі вагітності (мл/м2) 23,03±1,171,2 20,27±1,061,2,3 25,79±1,081 28,65±1,111 37,55±1,12 

ХОК на початку антенатального 

спостереження (л/хв) 

3,37±0,111,2 3,28±0,061,2,3 3,46±0,041,2 3,75±0,12 3,78±0,15 

ХОК у I триместрі вагітності (л/хв) 3,20±0,141,2 2,97±0,071,2,3 3,43±0,081,2 3,98±0,191 4,46±0,13 



 
 

 

Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 

ХОК у II триместрі вагітності 

(л/хв) 

3,00±0,091,2,3 2,61±0,091,2,3 3,39±0,061,2 4,33±0,061 5,49±0,11 

ЗПСО на початку антенатального 

спостереження (дин×см-5×с-1) 

1997,6±101,61,2,3 2258,6±27,91,2,3 1736,6±45,11 1672,4±109,3  1459,3±86,3 

ЗПСО у I триместрі вагітності 

(дин×см-5×с-1) 

2113,8±85,11,2 2376,9±97,21,2,3 1890,7±106,21 1701,5±97,21 1315,7±69,8 

ЗПСО у II триместрі вагітності 

(дин×см-5×с-1) 

3895,4±86,71,2,3 4882,5±103,11,2,3 3008,8±97,511,2 1745,3±89,31 1276,3±87,6 

ІЗПСО на початку антенатального 

спостереження 

1677,8±71,81,2 1805,8±40,71,2,3 1549,6±91,31,2 1302,8±63,4  1113,9±99,5 

ІЗПСО у I триместрі вагітності 1892,6±77,51,2  2097,8±89,21,2,3  1687,4±94,81,2  1386,7±58,11  1060,4±85,1 

ІЗПСО у II триместрі вагітності 3045,2±89,31,2,3 3521,6±100,11,2,3 2568,8±89,11,2  1405,8±55,31  997,5±90,3 

СІ на початку антенатального 

спостереження (л/хв×м2) 

1,93±0,011,2 1,86±0,021,2,3 2,00±0,06 2,15±0,08 2,18±0,09 

СІ у I триместрі вагітності 

(л/хв×м2) 

1,83±0,091,2 1,68±0,041,2,3 1,98±0,051,2 2,19±0,031 2,43±0,04 

СІ у II триместрі вагітності 

(л/хв×м2) 

1,69±0,041,2,3 1,36±0,031,2,3 2,01±0,101 2,23±0,071 2,69±0,06 

Примітки:  

1 – достовірні відмінності (p<0,05) у порівнянні з контрольною групою; 

2 – статистично значущі розбіжності (p<0,05) при зіставленні із групою порівняння; 

3 – достовірні відмінності (p<0,05) у порівнянні із пацієнтками із пізньою ПЕ;
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Як видно з отриманих даних, на момент початку антенатального 

спостереження у пацієнток основної групи спостерігались достовірно нижчі 

вихідні показники об’єму циркулюючої крові (далі – ОЦК) (3,75±0,10 л, або 

78,24±3,35 мл/кг) на противагу вагітним групи порівняння (4,07±0,11 л, або 

83,85±1,07 мл/кг) та контрольної групи (4,20±0,14 л або 86,34±2,16 л) 

(p<0,05). При цьому значення цього показника виявилося мінімальним серед 

жінок, у яких в подальшому розвинулась рання ПЕ (3,58±0,02 л, або 

75,31±2,06 мл/кг) та достовірно відрізнялось від встановленого у пацієнток із 

пізньою ПЕ (3,92±0,04 л, або 81,17±0,99 мл/кг). 

Особливої уваги заслуговує вивчення динаміки змін даного показника 

протягом перших двох триместрів вагітності. Відповідно до літературних 

даних, фізіологічний перебіг вагітності характеризується поступовим 

збільшенням ОЦК, яке розпочинається з перших тижнів вагітності, триває до 

36 тижнів вагітності, та складає, за різними даними, від 20 до 100% (в 

середньому 35–45%) [20,268]. Подібні зміни в жіночому організмі необхідні 

для забезпечення адекватного рівня перфузії в новоствореній системі 

кровообігу - в судинах плаценти та плода. 

Зазначені процеси знайшли відображення у здорових вагітних жінок 

контрольної групи та у пацієнток групи порівняння, у яких показник ОЦК 

достовірно зростав: в I триместрі – на 12,0% (до  4,70±0,11 л, або  

96,7±2,29 мл/кг; p<0,05) та 10,0% (до 4,48±0,13 л, або 92,24±1,56 мл/кг);  в II 

триместрі – на 14,0% (до 5,29±0,06 л, або 110,24±1,56; p<0,05) та 10% (до 

4,93±0,09 л, або 101,46±2,34 мл/кг), відповідно. Звертає на себе увагу менш 

інтенсивне наростання ОЦК у пацієнток із ЦД1 порівняно із здоровими 

вагітними жінками контрольної групи, які досягають достовірних 

відмінностей (p<0,05) наприкінці II-го триместру вагітності. Подібні 

розбіжності можна пов’язати із розвитком явищ діабетичної васкулопатії, які 

в подальшому знижують еластичні властивості судинної стінки та, як 

наслідок, зменшують спроможність судинного русла до нарощування ОЦК. 
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У пацієнток основної групи перебіг вагітності характеризувався ще 

менш вираженими темпами зростання ОЦК: в I триместрі - на 8,0% (до 

4,05±0,15 л, або 84,5±2,26 мл/кг);  в II триместрі – на 7,0 та 7,7%  

(до 4,33±0,11 л, або 90,42±2,54 мл/кг). Разом з тим, значення даного 

показника у пацієнток із ЦД1 та ПЕ, зареєстровані протягом перших двох 

триместрів вагітності, були достовірно нижчими, ніж зазначені параметри у 

вагітних групи порівняння та контрольної групи (p<0,05 для обох порівнянь).  

Слід зазначити, що мінімальні темпи зростання ОЦК спостерігались у 

вагітних із ранньою ПЕ: в I триместрі – на 3,1% (до 3,69±0,07 л, або 

77,64±1,64 мл/кг); в II триместрі – на 4,1% (до 3,84±0,04 л, або  

80,82±1,86 мл/кг). В зв’язку з цим у пацієнток з ранньою ПЕ значення даного 

показника протягом всього періоду спостереження було достовірно 

найнижчими у порівнянні з пацієнтками всіх трьох обстежуваних груп 

(p<0,05 для всіх порівнянь). Примітно, що у пацієнток із пізньою ПЕ рівень 

ОЦК був достовірно вищим за значення цього параметру у вагітних з 

ранньою ПЕ, що пов’язано із більш інтенсивними темпами його зростання: в 

I триместрі – на 12,5% (до 4,41±0,06 л, або 91,36±1,0 мл/кг), в II триместрі – 

на 9,3 – 9,48% (до 4,82±0,11 л, або 100,02±1,68 мл/кг). У вагітних із пізньою 

ПЕ темпи зростання ОЦК в I триместрі були навіть інтенсивнішими, ніж у 

здорових вагітних жінок контрольної групи. Крім того, показники ОЦК у 

вагітних з ПЕ практично не відрізнялись від його значень в групі порівняння. 

Виявлені нами розбіжності свідчать про те, що при ЦД1 реалізація ранньої та 

пізньої ПЕ відбувається за різних гемодинамічних умов: рання ПЕ 

розвивається в умовах постійно зростаючої гіповолемії (що підтверджує 

обмежений приріст ОЦК), а пізня ПЕ – на тлі звичного або навіть 

інтенсивного зростання ОЦК. 

Оскільки процеси зростання ОЦК безпосередньо залежать від ємності 

судинного русла, логічним є вивчення таких показників, як загальний 

периферичний судинний опір (ЗПСО) та індекс загального периферичного 
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судинного опору (ІЗПСО). Згідно з результатами раніше проведених 

досліджень, показник ЗПСО прогресивно знижується, досягаючи 

мінімальних значень на момент завершення II триместру вагітності, після 

чого дещо зростає. Зазначені зміни пов’язані із утворенням додаткового 

маткового кругу кровообігу, що характеризується низьким судинним опором, 

а також дією естрогенів, прогестерону та релаксину фето-плацентарного 

комплексу на судинну стінку [219,268]. Дійсно, у здорових вагітних жінок 

контрольної групи реєструвались найнижчі вихідні значення ЗПСО 

(1459,3±86,3 дин×см-5×с-1) та ІЗПСО (1113,9±99,5), досягаючи статистичної 

достовірності при порівнянні із пацієнтками основної групи (p<0,05). В 

подальшому у здорових вагітних ЗПСО демонстрував тенденцію до 

зниження: в I триместрі – на 9,8% (до 1315,7±69,8 дин×см-5×с-1), в II 

триместрі - на 3,0% (до 1276,3±87,6 дин×см-5×с-1). Аналогічна тенденція 

спостерігалась також з показником ІЗПСО: в I триместрі він зменшився на 

4,8% (до 1060,4±85,1), а в II триместрі - на 5,9% (до 997,5±90,3). При цьому 

на всіх етапах спостереження значення обох показників (ЗПСО та ІЗПСО) у 

здорових вагітних були значуще нижчими, ніж у пацієнток із ЦД1 (p<0,05). 

На початку антенатального спостереження у вагітних групи порівняння 

реєструвались вищі вихідні значення ЗПСО (1672,4±109,3 дин×см-5×с-1) та 

ІЗПСО (1302,8±63,4), а у пацієнток основної групи – достовірно вищі 

значення зазначених показників (1997,6±101,6 дин×см-5×с-1 та 1677,8±71,8, 

відповідно; p<0,05) порівняно із вагітними контрольної групи. Максимальні 

значення показників встановлені для пацієнток із ранньою ПЕ  

(2258,6±27,9 дин×см-5×с-1 та 1805,8±40,7; p<0,05).  

В подальшому  показники ЗПСО та ІЗПСО демонстрували стійку 

тенденцію до зростання. Так, в I-ому триместрі зазначені параметри 

збільшувались: в групі порівняння на 1,7% (до 1701,5±97,2 дин×см-5×с-1) та 

6,4% (1386,7±58,1); в основній групі – на 5,8% (до 2113,8±85,1 дин×см-5×с-1) 
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та 12,8% (до 1892,6±77,5; p<0,05); у пацієнток із ранньою ПЕ -  на 5,2%  (до 

2376,9±97,2 дин×см-5×с-1) та 16,2% (до 2097,8±89,2; p<0,05), відповідно.  

В II-ому триместрі збільшення ЗПСО та ІЗПСО було достовірно 

інтенсивнішим в групах пацієнток із ЦД1: на противагу групі порівняння, в 

якій темпи зростання вищезазначених показників були несуттєвими та 

склали всього 2,6% (до 1745,3±89,3 дин×см-5×с-1; p>0,05) та 1,4% (до 

1405,8±55,3; p>0,05);  в основній групі темпи наростання параметрів сягали 

84% (до 3895,4±86,7 дин×см-5×с-1; p<0,05) та 60,9% (до 3045,2±89,3; p<0,05); 

а в групі пацієнток із ранньою ПЕ були максимальними – 105,4% 

(4882,5±103,1 дин×см-5×с-1; p<0,05) та 67,9% (3521,6±100,1; p<0,05), 

відповідно. 

Слід зазначити, що на всіх етапах спостереження значення ЗПСО та 

ІЗПСО були значуще нижчими у пацієнток із пізньою ПЕ в порівнянні із 

вагітними, у яких в подальшому виникала рання ПЕ (p<0,05 для всіх 

порівнянь). Це можна було б пояснити пізнішим розгортанням клінічної 

картини в зазначеній коґорті пацієнток із відтермінованими змінами 

показників, що характеризують тонус судин. 

Окрім цього, у пацієнток обстежених груп реєструвались суттєві зміни 

функціональних параметрів роботи міокарду. Адже навіть в умовах 

фізіологічного перебігу вагітності міокард працює із підвищеним 

навантаженням внаслідок формування додаткового матково-плацентарного 

кола кровообігу, а також в результаті дії плацентарних гормонів. В результаті 

показник УО серця демонструє постійну тенденцію до зростання аж до 

моменту пологів, досягаючи найбільших темпів (31%)  на початку III-ого 

триместру [20,200,268]. Паралельно із зазначеними змінами на початку I-го 

триместру вагітності стрімко збільшується показник ХОК, зазначена 

тенденція простежується також в II-ому триместрі; при цьому темпи 

зростання досягають 45% к 24-ому тижню гестації [20,215,268]. 
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В представленому дослідженні здорові вагітні жінки контрольної групи 

демонстрували найвищі вихідні значення УО  (46,18±1,64 мл), УІ (29,67±1,17 

мл/м2), ХОК (3,78±0,15 л) та СІ (2,18±0,09 л/хв×м2) порівняно із пацієнтками 

інших обстежених груп (p<0,05 для всіх порівнянь). В подальшому зазначені 

показники функціональної активності міокарду постійно підвищувались в 

даній коґорті пацієнток протягом I-го та II-го триместрів вагітності: УО – на 

11% (до 51,26±1,32 мл; p<0,05) та 13% (до 57,92±1,27 мл; p<0,05); УІ – на 

11,6% (33,11±1,01 мл/м2; p<0,05) та 13,4% (37,55±1,12 мл/м2; p<0,05); ХОК – 

на 18% (4,46±0,13 л; p<0,05) та 23% (5,49±0,11 л; p<0,05); СІ - на 11,5% 

(2,43±0,04 л/хв×м2) та 10,7% (2,69±0,06 л/хв×м2), відповідно.  

В групі порівняння у пацієнток визначались дещо нижчі вихідні 

значення показників УО (45,48±1,13 мл), УІ (27,37±1,22 мл/м2), ХОК 

(3,75±0,12 л) та СІ (2,15±0,08 л/хв×м2) при зіставленні із здоровими 

вагітними жінками (p>0,05). Крім того, в зазначеній групі пацієнток 

реєструвався менш інтенсивний приріст вищеперелічених параметрів в I-ому 

та II-ому триместрах вагітності: УО – на 3% (до 46,84±1,07 мл; p>0,05) та 4% 

(до 48,71±1,45 мл; p>0,05); УІ – на 2% (27,92±1,04 мл/м2; p>0,05) та 2,6% 

(28,65±1,11 мл/м2; p>0,05); ХОК – на 6% (3,98±0,19 л; p>0,05) та 9% 

(4,33±0,06 л; p>0,05); СІ - на 1,9% (2,19±0,03 л/хв×м2; p>0,05) та 1,8% 

(2,23±0,07 л/хв×м2; p>0,05), відповідно. На нашу думку, виявлені зміни 

функціональних параметрів роботи міокарда у вагітних групи порівняння 

можна було б пов’язати із притаманним для ЦД1 зростанням жорсткості 

судинної стінки, що призводить до збільшення постнавантаження на міокард, 

закономірних змін будови та функціональної здатності міокарду. Подібні 

порушення призводить до зриву адаптаційних процесів серцево-судинної 

системи матері під час вагітності, що виражається недостатнім приростом 

показників УО, УI, ХОК та СІ порівняно із здоровими вагітними жінками.  

Слід зауважити, що найбільш відчутні зміни функціональних 

показників роботи міокарду були зареєстровані в основній групі. Так, у 
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пацієнток із ПЕ при ЦД1 реєструвались достовірно нижчі вихідні значення 

зазначених параметрів при зіставленні із вагітними групи порівняння та 

контрольної групи: УО (42,31±1,01 мл), УІ (25,82±1,32 мл/м2), ХОК 

(3,37±0,11 л) та СІ (1,93±0,01 л/хв×м2) (p<0,05 для всіх порівнянь). Примітно, 

що мінімальні вихідні значення показників визначались саме у жінок із ЦД1, 

у яких в подальшому реєструвалась рання ПЕ: УО (40,45±1,06 мл), УІ 

(24,01±1,15 мл/м2), ХОК (3,28±0,06 л) та СІ (1,86±0,02 л/хв×м2) (p<0,05 для 

всіх порівнянь). 

Якщо у вагітних групи порівняння та контрольної групи 

вищеперелічені показники демонстрували схильність до зростання протягом 

перших двох триместрів вагітності, то у пацієнток із поєднаною ПЕ при ЦД1, 

навпаки, простежувалось тенденція до їх зменшення: УО -  на 4,2% (до 

40,62±1,06 мл; p>0,05) та 7,5% (до 37,78±1,09; p>0,05); УІ – на 3,8% (до 

24,84±1,15 мл/м2; p>0,05)  та 7,3% (до 23,03±1,17 мл/м2; p>0,05); ХОК – на 

5,3% (до 3,20±0,14 л; p>0,05) та 6,7% (до 3,00±0,09 л; p>0,05); СІ – на 5,2% 

(до 1,83±0,09 л/хв×м2; р>0,05)  та 7,7% (1,69±0,04 л/хв×м2; р>0,05), 

відповідно. 

Разом з тим, функціональні резерви міокарду найбільш інтенсивно 

виснажувались саме у пацієнток із ранньою ПЕ із достовірним зниженням 

відповідних показників в I-ому та II-ому триместрах вагітності: УО – на 6,4% 

(до 38,02±1,04 мл; p>0,05) та 9,9% (до 34,6±1,07 мл; p<0,05); УІ – на 6,0% (до 

22,57±1,12 мл/м2; p>0,05) та 10,2% (до 20,27±1,06 мл/м2; p>0,05); ХОК – на 

10,4% (до 2,97±0,07 л; p<0,05) та 13,8% (до 2,61±0,09 л; p<0,05); СІ – на 9,7% 

(1,68±0,04 л/хв×м2; p<0,05) та на 19,0% (1,36±0,03 л/хв×м2; p<0,05). 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що у вагітних з ЦД1 та ПЕ вже з 

ранніх термінів гестації формується особливий гіпокінетичний варіант 

центральної гемодинаміки матері, що підтверджується обмеженим 

нарощуванням ОЦК (тобто гіповолемією), підвищеним ЗПСО та зниженими 

показниками функціональної активності міокарду (УО, УІ, ХОК, СІ). 
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Найбільш виражені відхилення зазначених параметрів реєструвались у 

пацієнток, у яких в подальшому розвинулась рання ПЕ. Протягом наступних 

термінів вагітності (в I-ому та II-ому триместрах) виявлені зміни лише 

поглиблюються, створюючи передумови для формування дезадаптаційних 

реакцій серцево-судинної системи матері, які набувають системного 

характеру (із розвитком ПЕ) та охоплюють всі її ланки, у тому числі матково-

плацентарно-плодовий кровообіг.    

За матеріалами даного розділу опубліковано статті: 

1. Грибанов А В. Параметры центральной гемодинамики у беременных 

с сахарным диабетом 1-го типа и преэклампсией: взаимосвязь с 

полиморфными вариантами генов. Перинатология и педиатрия. 2015; 

4(64):19-24 
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РОЗДІЛ 4 

СТАН ФЕТОПАЛЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ 

ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ 

 

Оскільки за сучасними уявленнями в основі розвитку ПЕ лежать 

порушення механізму плацентації в ранні терміни гестації, виникає 

необхідність вивчення параметрів гемодинаміки в системі «мати–плацента–

плід» для з’ясування причин виявлених перинатальних ускладнень у 

пацієнток з ПЕ при ЦД1. 

Для цього в терміні 23–25 тижнів вагітності була проведена 

ультразвукова доплерометрія з метою визначення показників матково–

плацентарного та фетального кровообігу у вагітних, хворих на ЦД1, залежно 

від наявності поєднаної ПЕ; отримані дані порівнювали із показниками, 

зареєстрованими у здорових вагітних жінок контрольної групи.  

При аналізі параметрів материнського та фетального кровообігу 

встановлено, що порівняно із здоровими вагітними жінками без ЦД1 у 

пацієнток досліджуваних груп в зазначені терміни вже реєструються 

порушення кровообігу в системі «мати–плацента–плід» різного ступеню 

вираженості: від переважно ізольованих змін із підвищенням резистентності 

в артеріях матки та плаценти у пацієнток із ЦД1 без супутньої ПЕ до 

глибоких порушень із нашаруванням змін плодової гемодинаміки та 

відповідними змінами доплерометричних параметрів в судинах плода у 

вагітних із поєднаною ПЕ на тлі ЦД1 (табл. 4.1). 

Так при порівнянні показників матково–плацентарної гемодинаміки 

виявлено статистично достовірне прогресивне наростання змін значень кут–

незалежних доплерометричних індексів в маткових, аркуатних артеріях, а 

також в судинах плаценти (спіральних артеріях), що може свідчити про 

зростання резистентності цих судин у пацієнток із ЦД1 із подальшим 

поглибленням зазначених змін у разі нашарування ПЕ. 
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Таблиця 4.1 

Показники матково–плацентарного та плодового кровообігу  

у вагітних з ЦД1 та ПЕ, (M±m) 

Показник 
Основна  

група (n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна  

група (n=50) 

1 2 3 4 

ПІ в матковій артерії 1,79±0,01*# 1,48±0,02* 1,31±0,03 

ІР в матковій артерії 0,77±0,02*# 0,722±0,01* 0,62±0,05 

Наявність вирізки в фазу 

ранньої діастоли, % 
64,4*# 26,6* 6,0 

ПІ в аркуатних артеріях 

матки 
0,76±0,01*# 0,53±0,04* 0,42±0,03 

ІР в аркуатних артеріях 

матки 
0,55±0,03*# 0,45±0,02* 0,31±0,02 

ПІ в спіральних артеріях 

матки 
0,81±0,05*# 0,58±0,01* 0,47±0,05 

ІР в спіральних артеріях 

матки 
0,57±0,06*# 0,44±0,01* 0,35±0,03 

ПІ в пуповинній артерії 1,33±0,09*# 1,1±0,03 0,91±0,12 

ІР в пуповинній артерії 0,89±0,02*# 0,68±0,01* 0,60±0,02 

ПІ в аорті плода 1,88±0,12* 1,44±0,23 1,38±0,06 

ІР в аорті плода 0,97±0,05*# 0,76±0,07 0,73±0,03 

ПІ в середній мозковій 

артерії плода 
1,45±0,02*# 1,54±0,04 1,56±0,01 

ІР в середній мозковій 

артерії плода 
0,65±0,02*# 0,71±0,01 0,73±0,03 

Церебро–плацентарне 

співвідношення 
1,09±0,01*# 1,5±0,03 1,71±0,08 

Усереднена за часом 

швидкість кровотоку в 

пуповинній вені, см/сек 

12,07±0,11*# 17,84±0,04 18,18±0,18 

Об’ємна швидкість 

кровотоку в пуповинній 

вені, мл/хв 

138,0±8,7*# 275,0±1,9 293,5±9,2 

Випадки реєстрації 

пульсуючого кровотоку 

із дикротичною 

вирізкою в пуповинній 

вені, абс.ч (%) 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

Випадки реєстрації 

пульсуючого кровотоку 

із дикротичною 

вирізкою в пуповинній 

вені, абс.ч (%) 

5  (6,58) 2  (3,33) 1 (2,00) 

Випадки реєстрації 

пульсуючого кровотоку 

із нульовим та 

реверсним діастолічним 

потоком, абс.ч (%) 

3 (3,95) 1  (1,67) – 

Максимальна систолічна 

швидкість кровотоку у 

венозній протоці, см/с 

37,1±0,6*# 34,6±0,2 33,8±0,4 

Максимальна 

діастолічна швидкість 

кровотоку у венозній 

протоці, см/с 

33,8±0,5*# 31,2±0,1 30,9±0,7 

Мінімальна швидкість 

кровотоку у венозній 

протоці впродовж 

передсердного 

скорочення, см/с   

14,9±0,3*# 17,2±0,09 18,9±0,03 

ПІ у вені венозної 

протоки 
0,69±0,05*# 0,56±0,04 0,53±0,02 

Примітки:  

1. * – різниця є статистично достовірною у порівнянні із здоровими 

вагітними жінками (p<0,05); 

2. # – різниця є статистично достовірною при зіставленні із 

пацієнтками групи порівняння (p<0,05). 

 

Отже, як видно з отриманих даних, у пацієнток з ЦД1 реєструвалися 

вищі значення показників ПІ та ІР в маткових артеріях (1,48±0,02 та 

0,722±0,01, відповідно) у порівнянні із здоровими вагітними жінками 

(1,31±0,03 та 0,62±0,05; p<0,05 для всіх порівнянь). У пацієнток із ПЕ при 

ЦД1 зазначені показники зростали ще більшою мірою (1,79±0,01 та 

0,77±0,02), що, найвірогідніше, пов’язано із поєднанням передіснуючих 



114 

 

 

діабетичних васкулярних уражень із додатковим патогенетичним механізмом 

– розвитком  гіпертензивного синдрому. Аналогічні зміни спостерігались при 

вимірюванні  ПІ та ІР в аркуатних артеріях стінки матки (0,42±0,03 та 

0,31±0,02 – у здорових вагітних жінок контрольної групи; 0,53±0,04 та 

0,45±0,02 – у пацієнток із ЦД1 без ПЕ та 0,76±0,01 та 0,55±0,03 – у вагітних із 

ЦД1 та ПЕ, відповідно; p<0,05). 

Особливої уваги заслуговує вивчення кровоплину в спіральних 

артеріях матки, оскільки саме порушення процесів ремоделювання кінцевих 

гілок маткових артерій лежать в основі розвитку ПЕ. Як і в попередніх 

спостереженнях, на противагу жінкам контрольної групи спостерігалось 

зростання значень ПІ та ІР в спіральних артеріях у пацієнток групи 

порівняння (0,47±0,05 та 0,35±0,03 в контрольній групі; 0,81±0,05 та 

0,57±0,06 – в групі порівняння; p<0,05 для всіх порівнянь), відображаючи 

загальний ризик розвитку ПЕ у жінок з ЦД1 через наявність передіснуючих 

діабетичних уражень спіральних судин. Але найбільш значуще зростання 

значень індексів зареєстровано у пацієнток основної групи (0,81±0,05 та 

0,57±0,06, відповідно), що може бути пов’язаним із формуванням 

несприятливих патологоанатомічних змін в спіральних артеріях в ранні 

терміни гестації, завдяки яким останні набули більш резистентних 

властивостей із закономірними формуванням відповідних гемодинамічних 

порушень. 

Як видно з таблиці 4.1, показники плодової гемодинаміки (а саме, ПІ та 

ІР в пуповинній/середній мозковій артеріях та в аорті плода) у пацієнток 

групи порівняння мали тенденцію до патологічних змін, але суттєво не 

відрізнялись від здорових вагітних жінок. Натомість при нашаруванні ПЕ 

вони достовірно відрізнялись від значень відповідних показників, 

зареєстрованих в групі порівняння та серед жінок контрольної групи.  

Так, порушення фетального кровообігу передусім виявлялись у 

збільшенні значень ПІ та ІР в пуповинній артерій пацієнток із ЦД1 та ПЕ 

(1,33±0,09 та 0,89±0,02, відповідно), які статистично достовірно відрізнялись 
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у порівнянні з пацієнтками із ЦД1 без ПЕ (1,1±0,03 та 0,68±0,01) та 

здоровими вагітними жінками (0,91±0,12 та 0,60±0,02) (p<0,05 для всіх 

порівнянь). 

Як відомо, через намагання компенсувати наявні гемодинамічні 

порушення в організмі плода відбуваються процеси централізації 

гемодинаміки, які супроводжуються зростанням діастолічного компоненту в 

середній мозковій артерії та його зниженням в аорті (brain sparing ефект). Всі 

ці зміни знайшли своє відображення в значеннях доплерометричних індексів 

у відповідних судинах. Так, у пацієнток із ПЕ та ЦД1 реєструвалися 

достовірно нижчі значення ПІ та ІР в середній мозковій артерії плода 

(1,45±0,02 та 0,65±0,02, відповідно), ніж у вагітних групи порівняння 

(1,54±0,04 та 0,71±0,01) або контрольної групи (1,56±0,01та 0,73±0,03) 

(p<0,05 для обох порівнянь). Зазначені доплерометричні індекси в аорті 

плода, навпаки, значуще зростали у пацієнток із ПЕ та ЦД1, відображаючи 

глибину наявних у них порушень плодової гемодинаміки, та склали 1,88±0,12 

та 0,97±0,05 (в групі порівняння – 1,44±0,23 та 0,76±0,07 та у здорових 

вагітних жінок контрольної групи – 1,38±0,06 та 0,73±0,03, відповідно) 

(p<0,05 для обох порівнянь).  

Зміни ПІ в спіральних артеріях матки та середній мозковій артерії 

плода впливали на значення церебро–плацентарного співвідношення, 

зниження якого відображає глибину централізації кровообігу плода. Даний 

показник, який розраховувався як відношення ПІ в середній мозковій артерії 

та ПІ в артерії пуповини, виявився найнижчим у пацієнток основної групи 

(1,09±0,01) на противагу вагітним групи порівняння (1,5±0,03) та контрольної 

групи (1,71±0,08) (p<0,05 для всіх порівнянь). 

Одночасно про напруження механізмів компенсації гемодинаміки 

плода у пацієнток із ЦД1 та ПЕ свідчить зміни параметрів кровотоку в 

судинах венозного русла. Зокрема, в зазначеній когорті пацієнток 

спостерігалось зменшення показників усередненої за часом та об’ємної 

швидкості кровотоку в пуповинній вені (12,07±0,11 см/с та 138,0±8,7 мл/хв.), 
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які були достовірно нижчими ніж у пацієнток групи порівняння  

(17,84±0,04 см/с та 275,0±1,9 мл/хв.) та у здорових вагітних жінок 

контрольної групи  (18,18±0,18 см/с та 293,5±9,2 мл/хв., відповідно) (p<0,05 

для усіх порівнянь). Оскільки веною пуповини від плаценти оксигенована 

кров надходить до плода, зменшення швидкісних характеристик кровотоку в 

пуповинній вені опосередковано відображають зростання резистентності 

судин плаценти. Також, у більшого числа пацієнток основної групи 

реєструвалися патологічні типи кровотоку в пуповинній вені. 

Одночасно, оскільки венозний проток задіяний в транспортуванні та 

розподіленні артеріальної крові плода, нами були вивчені особливості 

гемодинаміки і в ньому. При цьому, у пацієнток із ЦД1 та ПЕ спостерігалось 

достовірне вищі значення показників максимальної систолічної та 

діастолічної швидкостей кровотоку у венозній протоці плода, ніж у пацієнток 

групи порівняння та здорових вагітних контрольної групи (p<0,05 для всіх 

порівнянь). Також у цих пацієнток реєструвалися найнижчі значення 

показника мінімальної швидкості кровотоку у венозній протоці впродовж 

передсердного скорочення та вищий показник ПІ у вені венозної протоки 

(p<0,05 для всіх порівнянь). Все це підтверджує виникнення явищ 

централізації кровотоку плода вагітних з ЦД1 та ПЕ, за яких венозна протока 

відіграє центральну роль в перерозподілі оксигенованої крові до життєво 

важливих органів плода, минуючи печінкову перфузію. Крім того, поєднання 

порушень артеріальної та венозної гемодинаміки плода є прогностично вкрай 

несприятливим з точки зору перинатальних наслідків. 

Також, нами досліджені значення СДС у різних ланках матково–

плацентарного та плодового кровотоку (табл. 4.2). За отриманими нами 

даними, у вагітних із ЦД1 без ПЕ спостерігалось достовірне зростання 

значення СДС в судинах матки та пуповинній артерії (p<0,05). В основній 

групі окрім цього приєднувалися зміни, що свідчать про поглиблення явищ 

гіпоксії плода та централізацію кровотоку, а саме: значуще збільшення СДС 

в аорті паралельно із його суттєвим зниженням в середній мозковій артерії. 
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Таблиця 4.2 

Систоло–діастолічне співвідношення (СДС) у різних ланках матково–

плацентарного та плодового кровотоку у пацієнток із ЦД1 та ПЕ, (M±m) 

Показник 
Основна група 

(n=76) 

Група порівняння 

(n=60) 

Контрольна  

група (n=50) 

СДС в матковій 

артерії 
2,78±0,06*# 2,42±0,05* 2,02±0,06 

СДС в артерії 

пуповини 
3,98±0,04*# 3,78±0,06* 3,23±0,07 

СДС в аорті 

плода 
8,41±0,09*# 7,84±0,11 7,79±0,04 

СДС в середній 

мозковій артерії 

плода 

2,66±0,06*# 3,99±0,07 4,11±0,09 

Примітки:  

1. * – різниця є статистично достовірною у порівнянні із здоровими 

вагітними жінками (p<0,05); 

2. # – різниця є статистично достовірною при зіставленні із 

пацієнтками групи порівняння. 

 

При вивченні доплерометричних показників було виявлено 9 пацієнток 

(11,8%) основної групи та 3 пацієнтки (5,0%) групи порівняння із 

критичними (нульовими та реверсними) значеннями діастолічного 

компоненту в пуповинній артерії. Нами було проведено додатковий аналіз 

значень доплерометричних показників у пацієнток основної групи та групи 

порівняння, у яких були зареєстровані критичні (група 1) та некритичні 

(група 2) зміни діастолічного компоненту в пуповинній артерії. Як видно з 

табл. 4.3, в порівняні з пацієнтками групи 2 у пацієнток групи 1 

реєструвались достовірно вищі показники ІР, ПІ та СДС в аорті плода 

одночасно із значуще зниженими значеннями відповідних індексів в середній 

мозковій артерії плода та патологічними змінами в венозній ланці 

фетальногокровообігу. 
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Таблиця 4.3 

Порівняння значень доплерометрчних індексів у пацієнток обстежених груп, у яких реєструвались критичні та 

некритичні значення діастолічного компоненту в пуповинній артерії, (M±m) 

Показник, що вивчався 
Основна група Група порівняння 

Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 

СДС в аорті плода 9,06±0,13*^ 7,76±0,06 8,69±0,07# 6,99±0,05 

ПІ в аорті плода 1,93±0,02*^ 1,83±0,02 1,50±0,04# 1,38±0,02 

ІР в аорті плода 0,99±0,01*^ 0,95±0,01 0,79±0,01# 0,75±0,01 

СДС в середній мозковій артерії плода 2,49±0,02*^ 2,83±0,04 3,54±0,11# 4,44±0,05 

ПІ в середній мозковій артерії плода 1,41±0,01* 1,49±0,02 1,48±0,03# 1,60±0,02 

ІР в середній мозковій артерії плода 0,62±0,02* 0,68±0,01 0,67±0,02# 0,75±0,01 

Усереднена за часом швидкість кровотоку в пуповинній вені, 

см/сек 
10,96±0,07*^ 13,18±0,09 17,89±0,90 18,47±0,8 

Об’ємна швидкість кровотоку в пуповинній вені, мл/хв 132,5±1,3*^ 143,5±4,0 290,5±2,7 296,5±1,6 

Максимальна систолічна швидкість кровотоку у венозній 

протоці, см/с 
39,6±0,4*^ 34,6±0,2 34,0±0,4 33,6±0,1 

Максимальна діастолічна швидкість кровотоку у венозній 

протоці, см/с 
35,9±0,2*^ 31,7±0,4 31,6±0,6 30,2±0,5 

Мінімальна швидкість кровотоку у венозній протоці впродовж 

передсердного скорочення, см/с   
12,3±0,1*^ 17,5±0,4 18,5±0,3 19,3±0,3 

ПІ у вені венозної протоки 0,73±0,01*^ 0,65±0,03 0,55±0,02 0,51±0,01 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності у порівнянні з групою 2 основної групи (p<0,05); 

2. # – достовірні відмінності у порівнянні з групою 2 групи порівняння (p<0,05);  

3. ^ – достовірні відмінності у порівнянні з групою 1 групи порівняння (p<0,05). 
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Відповідно до результатів проведеного додаткового аналізу, у 

пацієнток обстежених груп, у яких реєструвалися критичні показники 

кровообігу в пуповинній артерії, спостерігалося достовірні зміни СДС, ІР та 

ПІ в артеріальному руслі плода, які відображали процеси централізації 

кровотоку плода. Зокрема, встановлено значуще підвищення індексів в аорті 

плода та їх зниження середній мозковій артерії; при цьому зазначені зміни 

були достовірно більш вираженими у пацієнток основної групи.  

Разом з тим, виявлено суттєві розбіжності в реакції венозної ланки 

кровообігу плода на критичні зміни кровообігу в пуповинній артерії у 

пацієнток обох груп в зазначені терміни гестації. Якщо в групі порівняння 

показники венозного кровообігу мали тенденцію до погіршення, але 

статистично достовірно не відрізнялись від жінок з компенсованим 

кровотоком в пуповинній артерії, то у пацієнток з ЦД1 та ПЕ такі зміни 

виявилися значущими. Подібні розбіжності свідчать про наступне: по–перше, 

зміни в венозному руслі плода, найімовірніше, є пізнім механізмом в 

багатоетапному процесі централізації кровотоку плода у пацієнток з ЦД1; 

по–друге, на момент реєстрації критичних змін кровообігу в пуповинній 

артерії у пацієнток з ЦД1 та ПЕ спостерігається повне виснаження 

механізмів компенсації кровотоку плода, тоді як у вагітних з ЦД1 без ПЕ 

вони ще не повністю вичерпані (тобто навіть в умовах виникнення 

критичних змін кровотоку  в пуповинній артерії у них наявний ресурс для 

компенсації, у тому числі часовий); по–третє, в зазначеній когорті пацієнток 

із ЦД1 саме вивчення кровообігу в венозному руслі плода визначає терміни 

розродження. 

Зазначені критичні зміни  в плодово–плацентарному кровообігу 

супроводжувались несприятливими перинатальними наслідками: в основній 

групі реєструвались по 2 випадки антенатальної загибелі плода та ранньої 

неонатальної смертності; в групі порівняння – по 1 випадку, відповідно. 
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Суттєвий негативний вплив ПЕ на стан фето–плацентарного комплексу 

також підтверджено вивченням біофізичного профілю плода в 28 тижнів 

гестації. Як видно з табл. 4.4, у пацієнток основної групи спостерігалось 

суттєве зменшення фетальної біофізичної активності як по окремих 

показниках профілю, так і по його загальній інтегральній оцінці в балах за 

шкалою A.M. Vintzileos. 

 

Таблиця 4.4 

Показники фетальної біофізичної активності  

у пацієнток обстежених груп, (M±m) 

Показник 
Основна група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна  

група (n=50) 

Кількість генералізованих 

рухів плода (епізодів за 30 

хвилин спостереження) 

1,8±0,5* 3,7±1,2* 7,9±1,6 

Кількість дихальних рухів 

плода (епізодів за 30 

хвилин спостереження) 

1,2±0,02*# 1,6±0,01* 3,2±0,8 

Кількість епізодів 

згинання та розгинання 

кінцівок та хребта плода 

(за 30 хвилин 

спостереження) 

0,8±0,03*# 1,4±0,02* 3,9±0,06 

Інтегральна оцінка (в 

балах за шкалою A. M. 

Vintzileos) 

5,13±0,10*# 6,42±0,16* 9,10±0,31 

Примітки:  

1. * – достовірні розбіжності у порівнянні із здоровими вагітними 

контрольної групи (р<0,05); 

2. # – значущі розбіжності при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння (р<0,05). 
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Значно у більшого числа пацієнток основної групи (23,7%) оцінка БПП 

склала менше 4 балів на противагу пацієнткам групи порівняння (8,3%) та 

здоровим вагітним контрольної групи (2,0%) (p<0,05 для обох порівнянь).   

Суттєві порушення стану плода у пацієнток із ЦД1 та ПЕ були також 

підтверджені проведеним в 30 тиж гестації кардіотокографічним 

дослідженням, під час якого в зазначеній когорті пацієнток реєструвались 

знижені оцінки по окремих показниках міокардіального рефлексу, а також 

інтегральної оцінки в балах за шкалою Fischer (табл.4.5). 

Таблиця 4.5 

Параметри кардіотокографічного дослідження  

у пацієнток обстежених груп, (M±m) 

Показник 

Основна 

група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Контрольна  

група 

(n=50) 

Амплітуда миттєвих осциляцій 

(уд./хв.) 4,7±0,02*# 8,38±0,06* 17,36±0,06 

Частота миттєвих осциляцій  3,9±0,07*# 5,8±0,11* 9,7±0,08 

Амплітуда спорадичних 

акцелерацій (уд./хв.) 15,8±0,11*# 19,4±0,09* 23,7±0,06 

Тривалість спорадичних 

акцелерацій (сек.) 16,7±0,12*# 18,6±0,13* 22,8±0,07 

Кількість спорадичних акцелерацій 

(за 20 хвилин реєстрації КТГ) 1,8±0,01*# 2,8±0,09* 6,1±0,06 

Інтегральна оцінка (в балах за 

шкалою Fischer) 5,97±0,11*# 6,38±0,09* 7,23±0,14 

Показник короткотривалої 

варіабельності STV 2,86±0,07*# 3,57±0,11* 5,96±0,09 

Примітки:  

1. * – достовірні розбіжності при порівнянні із здоровими вагітними 

жінками контрольної групи (p<0,05); 

2. # – значущі розбіжності при зіставленні із пацієнтками групи 

порівняння (p<0,05).  
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Крім того, у пацієнток із ЦД1 та ПЕ виявлено мінімальне значення 

показника короткотривалої варіабельності (STV), яке свідчить про критичний 

стан плода із вираженою гіпоксією та розвитком метаболічного ацидозу. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що поєднання ПЕ у вагітних 

із ЦД1 суттєво погіршує внутрішньоутробний стан плода, що 

підтверджується результатами комплексної функціональної діагностики. 

Встановлено, що у вагітних з ЦД1 несприятливий вплив ПЕ на стан 

плода реалізується через порушення кровотоку в системі «мати–плацента–

плід». Так, вже наприкінці II–го триместру у пацієнток із ЦД1 без супутньої 

ПЕ реєструються ізольовані зміни в матково–плацентарному компартменті із 

підвищенням резистентності в маткових, аркуатних та спіральних артеріях. 

Подібні зміни пов’язані із передіснуючими діабетичними ураженнями 

артерій та відображають ризик виникнення ПЕ в зазначеній коґорті 

пацієнток. 

У разі поєднання ПЕ при ЦД1 спостерігається поглиблення 

вищеперелічених порушень матково–плацентарного кровообігу та 

нашарування патологічних змін плодової гемодинаміки із ознаками 

централізації та відповідними відхиленнями доплерометричних параметрів в 

судинах артеріального та венозного русла плода. Поглиблення змін в 

матково–плацентарному кровообігу пов’язано з тим, що, окрім діабетичних 

уражень, у пацієнток із ПЕ на стан маткових судин починає справляти свій 

вплив додатковий фактор – артеріальна гіпертензія. 

У пацієнток з ПЕ та ЦД1 процес централізації кровотоку плода має 

багатоступеневий характер та на ранніх етапах охоплює судини його 

артеріального русла із зниженням діастолічного компоненту в аорті та його 

зростанням в середній мозковій артерії. В подальшому із прогресуванням 

явищ централізації кровотоку приєднувалися патологічні зміни в венозному 

руслі плода (зменшення швидкісних характеристик та поява патологічних 
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типів кровотоку в пуповинній вені; зростання максимальної систолічної та 

діастолічної швидкостей кровотоку у венозній протоці плода). Саме тому 

поєднання порушень артеріальної та венозної гемодинаміки плода у 

пацієнток з ЦД1 та ПЕ є прогностично вкрай несприятливим з точки зору 

перинатальних наслідків та визначає необхідність термінового розродження. 

Отже, застосування комплексної функціональної діагностики у 

вагітних з ЦД1 та ПЕ дозволяє провести ранню діагностику порушень 

внутрішньоутробного стану плода, визначити пацієнток високого ризику по 

розвитку плацента–асоційованих синдромів та ускладнень вагітності, а також 

обрати оптимальну тактику ведення вагітності та терміни розродження, 

позитивно впливаючи на характер акушерських та перинатальних 

ускладнень. 

Оскільки ПЕ за своєю природою є системним процесом, цілком 

очікувано, що спричинені її виникненням зміни центральної гемодинаміки 

матері теж впливатимуть на функціональний стан фетоплацентарного 

комплексу. Тому особливий інтерес являє вивчення параметрів центральної 

гемодинаміки, оскільки врахування їх патологічних змін при ЦД1 та ПЕ 

допоможе розробити патогенетично обґрунтовані підходи для корекції 

судинних порушень, що безумовно матиме позитивний вплив на 

внутрішньоутробний стан плода.  

За матеріалами даного розділу опубліковано статті: 

1. Авраменко Т, Грибанов А, Россоха З. Генетические маркеры в 

прогнозировании ранних и поздних форм преэклампсии у беременных с 

сахарным диабетом 1-го типа. Репродуктивна ендокринологія. 2015; 

6(26):56–65 
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РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ, ГЕН–ГЕННИХ ТА  

ГЕН–ФАКТОРНИХ ВЗАЄМОДІЙ У ВИЗНАЧЕННІ РИЗИКУ 

РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇЇ ПЕРЕБІГУ  

У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1–ГО ТИПУ 

 

5.1 Оцінка ролі клінічних, генетичних факторів, міжгенних та ген–

факторних взаємодій у ризику розвитку ПЕ у пацієнток з ЦД1 

 

В групах жінок з ЦД1 проаналізовані базові характеристики з метою 

оцінки можливості їх використання в якості прогностичних маркерів ПЕ та 

подальшого включення до складу прогностичних моделей ген–факторної 

взаємодії. 

Як свідчать отримані дані, пацієнтки обох груп значуще розрізнялись за 

рівнем глікозильованого гемоглобіну та концентрацією глюкози натщесерце; 

разом з тим, в подальших моделях ген–факторної взаємодії зазначені 

показники не підтвердили своєї прогностичної значущості. Разом з тим, як 

видно з рис. 5.1, пацієнтки основної групи та вагітні групи порівняння 

достовірно різнилися за поширеністю ДН (76,3% та 36,7%, відповідно;  

χ2 = 21,762, р <0,001, ВШ = 5,56, 95% ДІ: 2,642–11,726). Відмінностей у 

розповсюдженості інших діабетичних ускладнень у пацієнток обстежених 

груп виявлено не було (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Частота діабетичних васкулярних ускладнень у пацієнток 

обстежених груп 
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Оцінка прогностичної цінності поліморфних варіантів обраних для 

вивчення генів проводилася з використанням методу бінарної логістичної 

регресії. На рисунку 5.2 представлено частоту розповсюдження поліморфних 

варіантів генів у пацієнток досліджених груп, що відповідала закону Харді–

Вайнберга для кожного гену. 

 

 

 

Рис. 5.2 Частота генотипів за поліморфними варіантами досліджених 

генів в основній групі та групі порівняння, % 

 

Було проаналізовано понад 10 різноманітних генетичних 

прогностичних моделей ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 серед яких 

найкраща значуща модель (табл. 5.1) мала прогностичну цінність 75%. 

Частоти розповсюдження генотипів за геном АСЕ достовірно 

відрізнялися в основній та групі порівняння (генотип II – 15,79% та 56,67%; 

ID – 53,95% та 26,67%; DD – 30,26% та 16,67%, відповідно). Інформаційний 

критерій Айкайке був найнижчим для домінантної моделі успадкування – 

13,83 (р<0,001). Таким чином, наявність генотипів ID та DD у вагітних з ЦД1 

асоційована із ризиком розвитку ПЕ. 
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Таблиця 5.1 

Генетичні прогностичні моделі ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 

Модель 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

PON1_C108T 

(CT) 
0,790 0,724 0,275 2,204 0,53–9,11 

PON1_C108T 

(TT) 
–0,204 0,827 0,805 0,815 0,16–4,13 

eNOS(4b/4a) –0,700 0,697 0,316 0,497 0,13–1,95 

eNOS(4a/4a) 2,155 1,417 0,128 8,626 0,54–138,6 

ACE(ID) 2,260 0,815 0,006 9,58 1,94–47,31 

ACE(DD) 2,403 0,904 0,008 11,06 1,88–65,04 

Константа –1,700 0,748 0,023 0,183  
 

При вивченні поєднаного впливу клініко–лабораторних показників та 

генетичного поліморфізму на розвиток ПЕ у вагітних з ЦД1 методом 

бінарної логістичної регресії були проаналізовані всі можливі комбінації 

імовірних прогностичних факторів. Встановлено, що найкраща значуща 

статистична модель містила поєднання ДН та поліморфізм гена  ACE (I/D) 

(табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Аналіз впливу комбінації чинників на ризик розвитку ПЕ  

у вагітних з ЦД1 

Комбінація 

факторів 

Коефіціент 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

ACE (ID,DD)/ДН 1,289 0,438 0,003 3,630 1,539–8,564 

Константа –0,644 0,337 0,056 0,525  

 

Прогностична цінність цієї моделі становила 75%. Комбінація 

зазначених несприятливих достовірних маркерів ризику ПЕ значуще частіше 

зустрічалась в основній групі – у 48 (63,16%), ніж в групі порівняння  –  

у 14 (23,33%) (p<0,05).     



127 
 

 

З метою вивчення впливу інших генів на ризик та механізми розвитку 

ПЕ, нами було проведено аналіз міжгенної взаємодії (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Аналіз міжгенної взаємодії у ризику розвитку ПЕ  

Кільіксть 

показників 

в моделі 

Комбінації показників у 

прогностичній моделі 

Відтворюваність 

моделі 

Точність 

моделі, % 

1 ACE (I/D) 10/10 70,00 

2 PON1 (C108T)/eNOS (G894T) 7/10 58,33 

3 ACE (I/D) / PON1 (C108T) / 

eNOS (G894T) 
10/10 76,67 

4 ACE_ID / АT2R1_A1166С / 

PON1_С108Т / MGP_T138C 
5/10 70,00 

5 ACE_ID / АT2R1_A1166С / 

PON1_С108Т / MGP_T138C / 

eNOS_G894T 

5/10 68,33 

6 ACE_ID / АT2R1_A1166С / 

PON1_С108Т / MGP_Thr83Ala 

/ MGP_T138C / eNOS_G894T 

8/10 56,67 

7 ACE_ID / АT2R1_A1166С / 

PON1_С108Т / MGP_Thr83Ala 

/ MGP_T138C/eNOS_4b_4a / 

eNOS_G894T 

10/10 53,33 

 

Найкращою статистичною моделлю міжгенної взаємодії у ризику 

розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 була трилокусна: ACE (I/D)/PON1 

(C108T)/eNOS (G894T). Виявлена значуща взаємодія поліморфізму генів ACE, 

PON1, eNOS у зростанні ризику розвитку ПЕ вказала на необхідність 

порівняльного аналізу різноманітних комбінацій генотипів за вказаними 

генами в обох групах. Для цього порівняли розподіл 27 комбінацій генотипів 

в групах дослідження. В таблиці 5.4 наводяться значущі відмінності у 

розповсюдженості окремих комбінацій генотипів досліджуваних генів у 

пацієнток обох груп. Комбінації ACЕ(II)/PON1(108CC) та 

АСЕ(II)/eNOS(4b/4a) знижували ризик розвитку ПЕ у обстежених нами 

вагітних з ЦД1, а комбінація генотипів ACE(ID)/eNOS(894GT) — навпаки, 

підвищувала ризик в 4,4 рази. 
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Таблиця  5.4 

Комбінації генотипів, що асоціюються із ризиком розвитку ПЕ у 

вагітних з ЦД1, абс.ч (%) 

Комбінація 

генотипів 

Основна 

група 

(n=76) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Результати статистичного 

аналізу 

χ² ВШ p 95%ДІ 

ACE (I/D) + PON1 (С108Т) 

АСЕ(II)/ 

PON1 (108CC) 
3  (3,33) 26  (43,33) 31,00 0,05 0,001 0,01– 0,19 

ACE (I/D) + eN0S (4b/4a) 

АСЕ(II)/ 

eNOS (4b/4a) 
– 14  (23,33) 19,77  0,001  

ACE (I/D) + eN0S (G894T)  

ACE(ID)/ 

eNOS(894GT) 
25  (32,89) 6  (10,00) 9,987 4,41 0,002 1,67–11,64 

 

Представлені результати вкотре підтверджують вагомий внесок 

поліморфізму гена АСЕ у розвиток ПЕ у вагітних з ЦД1, особливо за 

наявності ДН. 

У зв'язку з отриманими результатами постало питання про можливість 

взаємозв'язку між наявною у вагітних з ЦД1 ДН та I/D поліморфізмом гена 

АСЕ. Для цього проналізовано розподіл генотипів за геном АСЕ у  

136 вагітних з ЦД1 обох груп залежно від наявної або відсутньої ДН до 

початку вагітності (рис. 5.3).  

23,53%

53,68%
46,32%

30,15% 30,15%

14,71%

II ID DD

Діабетична нефропатія була Діабетичної нефропатії не було
 

Рис. 5.3 Розподіл генотипів за I/D поліморфізмом гену АСЕ у пацієнток 

з ЦД1 залежно від наявності до початку вагітності ДН, % 
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Як видно з наведених даних, серед носіїв II–генотипу за геном ACE 

значуще переважали пацієнтки без вихідної ДН, в той час, як у вагітних з 

DD–генотипом, навпаки, ДН діагностувалось достовірно частіше. 

Дослідження стадії вихідної ДН в групах порівняння показало, що 

серед вагітних основної групи було виявлено значно менше випадків 

нефропатії III стадії (34,21% на відміну від 81,67% у вагітних групи 

порівняння, p<0,05), але більше – нефропатії IV стадії (26,32% на противагу 

8,33% у вагітних групи порівняння; p<0,05). Стадія ДН за результатами 

статистичного аналізу не була пов'язана з дослідженим поліморфізмом гена 

АСЕ. Отримані дані свідчать про те, що ризик ПЕ зростає при поєднанні обох 

факторів – в присутності несприятливих варіантів гена АСЕ (зокрема, DD–

генотип) та ДН, незалежно від стадії останньої. 

Зважаючи на важливість ролі передіснуючої ДН у розвитку ПЕ, у 

обстежених вагітних з ЦД1 було проаналізовано вплив поліморфізму інших 

досліджених генів на ризик розвитку ДН. При цьому виявлено достовірні 

відмінності (p<0,05) у розповсюдженні генотипу –108СТ за геном PON1 

серед пацієнток із ЦД1 та вихідною ДН (47,50%) у порівнянні з вагітними із 

ЦД1, у яких зазначене ускладнення не реєструвалось (30,36%) (рис. 5.4).  

 

 

Рис. 5.4 Частота генотипів за поліморфними варіантами досліджених 

генів у пацієнток з ЦД 1 залежно від наявності ДН, % 
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При аналізі міжгенної взаємодії не було побудовано достовірних 

прогностичних моделей ризику розвитку ДН у жінок з ЦД1. Одночасно була 

з’ясована міжгенна синергічна взаємодія між окремими поліморфними 

варіантами генів у розвитку ДН (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5 Аналіз міжгенної взаємодії у ризику розвитку ДН у пацієнток з 

ЦД 1 

 

Показник ентропії був найвищим для поліморфізму гена АСЕ (I/D), для 

якого було виявлено синергічний зв'язок з поліморфізмом гена eNOS(4b/4a). 

Поліморфізм гена  eNOS(4b/4a) мав синергічний зв'язок з поліморфізмом гена 

PON1(С108Т), який синергічно взаємодіяв з поліморфізмом гена 

eNOS(G894T), але показники взаємного зростання ентропії були малими.  

Для поліморфних варіантів генів eNOS та PON1 було проаналізовано 

сукупний вплив на ризик розвитку ПЕ у поєднанні з ДН та іншими 

чинниками для з’ясування питання, чи не підсилюють зазначені 

поліморфізми генів вплив ДН на зростання ризику розвитку ПЕ. Як видно з 

таблиці 5.5, було визначено, що поєднання вихідної ДН та генотипу –108СТ 

за поліморфізмом гена PON1(108СТ) асоціюється із зростанням ризику 

розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 у 8 разів. Прогностична цінність представленої 

моделі складала 68,3%. Виявлені відмінності були обумовлені різною 

розповсюдженістю генотипів за геном PON1(C108T) у пацієнток з ДН в обох 

групах, яка  найбільш значуще (p<0,05) відрізнялася саме по носійству 
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гетерозиготного генотипу –108СТ. Зокрема, з 58 вагітних із ДН, які належали 

до основної групи, генотип –108СС було виявлено у 15 (25,86%), генотип –

108CT – у 33 (56,90%) та генотип –108TT – у 10 (17,24%) пацієнток. Розподіл 

проаналізованих генотипів у 22 пацієнток з ДН групи порівняння відрізнявся: 

генотип –108СС був у 10 (45,45%) пацієнток, генотип –108СТ – у 6 (27,27%) 

та генотип –108ТТ –  також у 6 (27,27%) пацієнток. 

 

Таблиця 5.5 

Аналіз впливу комбінації чинників на ризик розвитку ПЕ у вагітних з 

ЦД 1 

Комбінація 

факторів 

Коефіціент 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95%ДІ 

PON1 (C108T)/ДН   0,015   

PON1 (108CT)/ДН 2,079 0,727 0,004 8,000 1,923–33,274 

PON1 (108ТТ)/ДН 0,901 0,838 0,282 2,462 0,476–12,716 

Константа –0,613 0,344 0,075 0,542  

 

Враховуючи значущу роль I/D поліморфізму гена АСЕ в комбінації з 

ДН у зростанні ризику розвитку ПЕ під час вагітності у пацієнток з ЦД1, 

нами проаналізовано I/D поліморфізм гена АСЕ у пацієнток з ДН з 

урахуванням особливостей генотипу за геном PON1(C–108T).  

Як видно з рис. 5.6, у жодної з пацієнток із ДН з обох груп не було 

виявлено комбінації генотипів ACE(II)/PON1(108ТТ). У 8 (100%) пацієнток 

групи порівняння було виявлено комбінацію генотипів  

ACE(II)/PON1(108СС), а у основній групі ця комбінація була у 3 (27,3%) 

пацієнток, на відміну від комбінації генотипів ACE(II)/PON1(108СТ), яка 

зустрічалася у 8 (72,7%) пацієнток. Отримані відмінності не були значущими, 

завдячуючи числу залучених до цього субаналізу пацієнтів, але вказали на те, 

що у пацієнток з ЦД1 та ДН за наявності II–генотипу за I/D поліморфізмом 

гену ACE розвиток ПЕ може бути пов’язаним саме з несприятливим –108СТ 

генотипом за геном PON1. Тому аналіз поліморфізму гена PON1 є 
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перспективним для обстеження жінок, у яких відсутні прогностично 

несприятливі поліморфні варіанти гена АСЕ. 

100%

27,3%

72,7%

Основна група Група порівняння

II+CС II+CТ  

 

Рис. 5.6  Частота комбінацій генотипів ACE(II)/PON1(108СС) та  

ACE(II)/PON1(108СТ) у пацієнток з ЦД 1 та ДН, %  

 

Враховуючи результати раніше проведених досліджень щодо наявності 

взаємозв’язку між поліморфізмами гену MGP, хронічними захворюваннями 

нирок, у тому числі діабетичного ґенезу, а також отримані нами дані щодо 

вагомого внеску передіснуючої ДН у розвиток ПЕ у вагітних з ЦД1, на 

даному етапі було проведено додатковий аналіз сукупного з дослідженими 

генами ренін–ангіотензин–альдостеронової системи впливу поліморфних 

варіантів гена MGP (Thr83Ala, T138C) на ризик розвитку ПЕ. 

Як видно з рис. 5.7, досліджені поліморфні варіанти гена MGP 

самостійно не мали значущого впливу на ризик розвитку ПЕ. Значущою 

залишалась попередня трилокусна комбінація прогностичних чинників: ACE 

(I/D)/PON1(C108T)/eNOS(G894T). Синергічна взаємодія була виявлена для 

поліморфних варіантів генів eNOS(G894T) та PON1 (C108T) із зростанням 

сумарного показника їх ентропії на 17,39%. Одночасно синергічна взаємодія 

була виявлена для поліморфних варіантів генів eNOS(G894T) та MGP 

(Thr83Ala), але з меншим зростанням сумарної ентропії – 4,42%.  
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Рис. 5.7  Аналіз міжгенної взаємодії у ризику розвитку ПЕ у вагітних з 

ЦД1 з урахуванням поліморфізму гена MGP (Thr83Ala, –T138C) 

 

В основній групі виявлено суттєве підвищення сумарної частоти 

розповсюдження комбінацій несприятливих генотипів за генами АСЕ та MGP 

(χ2=6,79; p=0,018; ВШ=4,13; 95%ДІ 1,39–12,27): в основній групі – 

Thr83Ala/DD (13,35%), Thr83Ala/ID (23,34%), –138TC/DD (6,7%), –138TC/ID 

(30%); в групі порівняння – Thr83Ala/DD (6,7%), Thr83Ala/ID (13,35%), –

138TC/DD (10%), –138TC/ID (10%). Визначені відмінності вказують на те, 

що у пацієнток з ЦД1 – носіїв генотипів ID та DD за геном ACE порушення 

кальцієвого гомеостазу в судинній стінці можуть бути додатковим 

патогенетичним механізмом розвитку ПЕ. 

 

 

5.2 Аналіз впливу діабетичної нефропатії у визначенні ризику 

виникнення ПЕ у пацієнток з ЦД1 з урахуванням генетичного 

поліморфізму 

 

З метою більш глибокого аналізу впливу ДН на ризик розвитку ПЕ 

були проаналізовані відмінності у базовій клінічній характеристиці пацієнток 

основної групи залежно від її наявності в I триместрі (табл. 5.6).  
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Таблиця 5.6 

Клінічна характеристика вагітних з ПЕ та ЦД 1 залежно від наявної або 

відсутньої ДН в I триместрі вагітності 

Показники 
Основна група (n=76) 

р 
з ДН (n=58) без ДН (n=18) 

Вік (роки) 25,22±0,68 28,86±2,46 >0,05 

ІМТ, (кг/м2) 24,69±0,73 29,55±2,35 >0,05 

Вік діагнозу діабету (роки) 11±0,98 19,33±4,58 >0,05 

Стаж діабету, (роки) 14,17±0,93 8,33±2,69 <0,05 

Глікозильований гемоглобін (%) 10,52±0,67 9,42±0,46 >0,05 

Рівень глюкози в крові 

натщесерце (ммоль/л) 
9,05±1,39 8,23±0,67 >0,05 

Вихідний САТ (мм рт.ст.) 114,50±2,57 115±6,46 >0,05 

Вихідний ДАТ (мм рт.ст.) 72,86±2,39 70±4,08 >0,05 

Вихідний пульсовий тиск  

(мм рт.ст.) 
40,44±2,12 48,33±1,67 >0,05 

Ангіопатія, абс.ч (%) 43 (74,14) 10 (55,56) >0,05 

Ретинопатія,  абс.ч (%) 48 (82,76) 3 (16,67) <0,05 

Невропатія,  абс.ч (%) 33 (56,90 10 (55,56) >0,05 

Енцефалопатія,  абс.ч (%) 10 (17,24) 8 (44,44) >0,05 

 

Виявлено достовірні розбіжності за стажем захворювання на ЦД1: 

серед вагітних основної групи з ДН стаж був значно тривалішим  

(14,17±0,93 років) порівняно з вагітними без ДН (8,33±2,69 років, р<0,05). 

Крім того, у вагітних основної групи з ДН спостерігалося достовірне 

підвищення частоти ретинопатії (82,61%) порівняно з вагітними основної 

групи без ДН (14,28%) (χ2=8,41, p=0,004 OR= 28,50 95%CI (2,65–306,64). 

Отже, необхідними чинниками розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 на тлі 

передіснуючої ДН був тривалий стаж захворювання (понад 14 років) та 

поєднання з наявною в I триместрі вагітності ретинопатією. 

Для з’ясування впливу генетичних чинників було проаналізовано 

досліджені поліморфні варіанти генів залежно від існуючої до початку 

вагітності ДН (табл. 5.7). 
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Таблиця 5.7 

Генетична характеристика вагітних з ПЕ та ЦД 1 залежно від наявної 

або відсутньої ДН в I триместрі вагітності, абс.ч (%) 

Ген / 

Поліморфіз

м 

Генотип 
Основна група  

Група 

порівняння 

з ДН (n=58) без ДН (n=18) без ДН (n=38) 

ACE 

 (I/D) 

II 10 (17,24) 3 (16,67) 26 (68,42) 

ID 30 (51,72) 10 (55,55) 8 (21,05) 

DD 18 (31,04) 5 (27,78) 4 (10,53) 

AT2R1 

(А1166С) 

AA 30 (51,72) 13 (72,22) 16 (42,11) 

AC 25 (43,11) 3 (16,67) 22 (57,89) 

CC 3 (5,17) 2 (11,11) – 

PON 1  

(С108Т) 

CC 15 (25,86) 5 (27,78) 20 (52,63) 

CT 33 (56,90) 8 (44,44) 10 (26,32) 

TT 10 (17,24) 5 (27,78) 8 (21,05) 

MGP  

(Thr83Ala) 

Thr/Thr 33 (56,90) 10 (55,56) 18 (47,37) 

Thr/Ala 23 (39,66) 8 (44,44) 14 (36,84) 

Ala/Ala 2 (3,44) – 6 (15,79) 

MGP 

(T–138C) 

TT 35 (60,34) 3 (16,67) 22 (57,89) 

TC 23 (39,66) 13 (72,22) 10 (26,32) 

CC – 2 (11,11) 6 (15,79) 

eN0S 

(4b/4a) 

4b/4b 35 (60,34) 18 (100,00) 22 (57,89) 

4b/4a 18 (31,04) – 14 (36,84) 

4a/4a 5 (8,62) – 2 (5,26) 

eN0S 

(G894T) 

GG 40 (68,97) 13 (72,22) 20 (52,63) 

GT 15 (25,86) 5 (27,78) 18 (47,37) 

TT 3 (5,17) – – 

 

У вагітних з передіснуючою ДН спостерігалася тенденція до зниження 

частоти більш розповсюджених у загальній популяції генотипів за 

поліморфними варіантами генів AT2R1 (А1166С) та eNOS (4b/4a та G894T).  

При дослідженні частоти поліморфних варіантів гена MGP нами було 

встановлено, що генотип –138ТТ частіше виявлявся у жінок з ДН, частота 

розповсюдження гетерозиготного варіанту цього гена –138ТС за наявності  

ДН була зниженою порівняно з жінками без ДН, а генотипу –138СС у 

вагітних з ДН, взагалі, виявлено не було. Частоти розповсюдження згаданих 
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генотипів –138ТС та –138СС (домінантна модель) значуще розрізнялися у 

вагітних основної групи з ДН та без неї (χ2=10,483, p=0,002, ВШ=0,131 

95%CI (0,034–0,505) за рахунок зростання їх розповсюдженості у вагітних 

без ДН.  

Після встановлення цих особливостей нами було проведено аналіз 

розповсюдження поліморфних варіантів досліджених генів у жінок основної 

групи та групи порівняння без вихідної ДН (див. табл. 5.7) для з’ясування 

питання, чи не є згадані поліморфні варіанти MGP та інших генів факторами 

ризику по виникненню ПЕ у вагітних з ЦД1 без передіснуючої ДН. 

Як і у пацієнток з ЦД1 та передіснуючою ДН, у вагітних з ЦД1 без ДН 

значущим маркером ризику виникнення ПЕ були генотипи ID та DD за I/D 

поліморфімом гену ACE (домінантна модель успадкування; χ2=13,10; 

p<0,001; ВШ=10,833; 95%ДІ 2,63 – 44,632), а генотип II значуще знижував 

ризик розвитку даного ускладнення (χ2=4,05; p=0,044; ВШ=0,08; 95%ДІ 0,01–

0,79). 

Достовірне підвищення (χ2=3,89, p=0,046; ВШ =7,00; 95% CI (2,01–

48,31)) розповсюдженості генотипу –138TC за геном MGP(T–138C) 

спостерігалося у вагітних без ДН в основній групі (71,43%) на відміну від 

вагітних без ДН групи порівняння (26,32%), а частота розповсюдження 

генотипів –138СС була майже однаковою. За допомогою критерію Айкайке 

(AIC=11,12) встановили, що значущою моделлю у ризику розвитку ПЕ у 

вагітних з ЦД1 була наддомінантна, за якою наявність генотипу –138TC 

порівняно з генотипами –138ТТ та –138СС в 7 раз підвищувала ризик 

розвитку ПЕ (χ2=10,635; p=0,002; ВШ=7,28; 95%ДІ: 2,067–25,641) в групі 

жінок без ДН.  

У зв’язку з виявленими закономірностями нами було досліджено 

міжгенну взаємодію у зростанні ризику розвитку ПЕ у вагітних основної 

групи з існуючою до початку вагітності ДН та без неї. Як видно з рис. 5.8, у 

розвитку ПЕ у згаданих вагітних було виявлено взаємодію між генами ACE 

та PON, а також MGP(Thr83Ala) та eNOS(G894T). Показники ентропії для 
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генів ACE та PON були вкрай невисокими, але за наявної взаємодії зростали 

на 19,14%, так само як і для генів MGP(Thr83Ala) та eNOS(G894T), для яких 

було виявлено зростання на 7,51% при аналізі міжгенної взаємодії. 

 

 

Рис. 5.8 Аналіз міжгенної взаємодії у розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 

залежно від існуючої до початку вагітності ДН 

 

 

У дослідженні ген–факторної взаємодії було проаналізовано понад  

65 клініко–лабораторних показників та поліморфізм досліджених генів. На 

рисунку 5.9 представлено чинники, для яких було виявлено позитивну 

взаємодію.  

 

Рис. 5.9 Аналіз ген–факторної взаємодії у розвитку ПЕ у вагітних з 

ЦД1 залежно від існуючої до початку вагітності ДН 
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У ген–факторній взаємодії провідне місце належить віку встановлення 

діагнозу ЦД1 у вагітних та віку вагітних у поєднанні з показником САТ. 

Модифікація вказаного ризику відбувалася також за рахунок адитивного 

впливу наявної невропатії та рівня креатиніну в сироватці крові. Для 

показника ДАТ у ризику розвитку ПЕ спостерігали адитивний ефект з віком 

встановлення діагнозу ЦД1 та поліморфними варіантами генів 

MGP(Thr86Ala), ACE, PON. 

 

5.3 Аналіз впливу показника індексу маси тіла у визначенні ризику 

виникнення ПЕ у пацієнток з ЦД1 з урахуванням генетичного 

поліморфізму 

 

Оскільки ІМТ понад 24,0 кг/м2 виявився важливим клінічним маркером, 

асоційованим із зростанням ризику ПЕ у вагітних з ЦД1 (див. табл. 2.8), з 

метою більш глибокого аналізу внеску даного фактору були детально 

проаналізовані клініко–лабораторні показники у пацієнток основної групи із 

ІМТ<24,0 кг/м2 в порівняні з аналогічними параметрами у вагітних тієї ж 

групи, але з ІМТ≥24 кг/м2.  

20 вагітних основної групи мали ІМТ<24,0 кг/м2
, стаж захворювання на 

ЦД1 у них складав 16,75±1,62 років, а початок захворювання припадав на 

8,63±1,75 років; 56 вагітних цієї самої групи із ІМТ≥24 кг/м2 мали значуще 

(p<0,05) коротший стаж (12±1,13 років) та пізніший початок захворювання 

(14,28±1,61 років). Всі 20 жінок із ІМТ<24,0 кг/м2 та тривалим стажем 

захворювання мали ретинопатію, в той час, як серед інших жінок це 

ускладнення ЦД1 було виявлено у 30 (53,57±6,66%) жінок із ІМТ≥24 кг/м2 

(p<0,05). За іншими клініко–лабораторними показниками ці групи вагітних з 

ЦД1 та ПЕ статистично не відрізнялися між собою. 

Надалі нами було досліджено зв'язок між генетичним поліморфізмом 

досліджених генів та значеннями показника ІМТ в обох досліджених групах 

(табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Аналіз показників ІМТ в загальній групі та групах порівняння залежно 

від генетичного поліморфізму, (кг/м2) 

Ген 

(поліморфізм) 
Генотип 

Загальна 

група 

Основна  

група 

Група 

порівняння 
р 

ACE (I/D) II  23,69±0,71 23,95±0,78 23,11±0,59 >0,05 

ID  25,49±1,11 27,47±1,44* 22,02±0,83* <0,05 

DD  24,29±0,91 24,52±1,35 23,89±1,06 >0,05 

PON1 (C108T) CC  24,62±0,85 26,27±1,21 23,58±1,09 >0,05 

CT  24,73±1,07 25,84±1,45* 22,34±0,83* <0,05 

TT  24,34±0,91 26,12±1,48 23,16±0,97 >0,05 

AT2R1 

(A1166C) 

AA  24,96±0,60 26,18±0,82* 23,46±0,70* <0,05 

AC  24,09±1,24 25,99±2,56 22,70±1,02 >0,05 

CC  24,61±0,78 24,61±0,78 22,57±1,46 >0,05 

MGP 

(Thr83Ala) 

TT  25,32±0,87 26,83±1,44* 23,43±0,51* <0,05 

TA  23,77±0,71 25,25±0,90 22,30±0,91 >0,05 

AA  23,88±3,64 21±0,00 25,32±5,79 >0,05 

MGP (T138C) TT  23,49±0,64 24,11±0,92 22,95±0,90 >0,05 

TC 25,32±0,76 26,52±0,89* 23,09±1,01* <0,05 

CC  28,39±4,47 41,79±0,00* 23,92±0,23* <0,05 

eN0S (4b4a) 4b4b 24,80±0,81 26,49±1,13* 22,53±0,86* <0,05 

4b4a 24,12±0,60 24,33±1,32 24,0±0,68 >0,05 

4a4a 24,43±0,33 24,39±0,56 24,51±0,00 >0,05 

eNOS (G894T) GG 24,96±0,82 26,19±1,19* 23,05±0,98* <0,05 

GT 24,44±0,78 25,96±1,07 23,61±1,00 >0,05 

TT 20,70±1,79 22,49±0,00 18,90±0,00 >0,05 

 

Як видно з отриманих даних, в присутності окремих генотипів (ID за 

геном АСЕ; –108СТ за геном PON1; 1166АА за геном AT2R1; 83Thr/Thr, а 

також –138ТС та –138СС за геном MGP; 4b/4b та –894GG за геном eNOS)  у 

пацієнток основної групи значення ІМТ було достовірно  підвищеним на 

відміну від вагітних групи порівняння (р<0,05). Отже, у формуванні ризику 

розвитку ПЕ значення ІМТ набувало прогностичних властивостей лише при 

поєднанні з певними генотипами досліджених генів. 
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5.4 Аналіз впливу показника тривалості стажу основного 

захворювання у визначенні ризику виникнення ПЕ у пацієнток з ЦД1  

з урахуванням генетичного поліморфізму 

 

Проведено також аналіз впливу тривалості стажу ЦД1 у визначенні 

ризику виникнення ПЕ з урахуванням генетичного поліморфізму. Тривалість 

стажу захворювання була досліджена в загальній групі та серед пацієнток 

основної групи та групи порівняння (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Аналіз показників стажу захворювання на ЦД1 в загальній групі та 

групах порівняння залежно від генетичного поліморфізму, (M±m, роки) 

Ген_генотип 
Генотип 

Загальна 

група 

Основна  

група 

Група 

порівняння 
р 

ACE(I/D) II  10,12±1,53 14,8±2,08* 8,66±1,77* <0,05 

ID  13,04±1,37 11,87±1,51 15,25±2,69 >0,05 

DD  11,93±1,47 13,56±1,52 9,00±2,83 >0,05 

PON1(C108T) CC  13,30±1,56 16,00±1,02 11,75±2,31 >0,05 

CT  10,57±1,23 11,81±1,50* 6,88±1,68* <0,05 

TT  11,92±1,64 11,40±1,83 12,29±2,62 >0,05 

AТ2R1(A1166C) AA  11,39±1,08 13,44±1,22 9,2±1,66 <0,05 

AC  11,90±1,47 11,80±1,83 11,96±2,26 >0,05 

CC  14,5±3,5 14,50±3,5 12,50±2,98 >0,05 

MGP_Thr83Ala TT  12,07±1,13 13,24±1,32 10,54±1,95 >0,05 

TA  11,88±1,37 11,73±1,46 12,00±2,27 >0,05 

AA  8,13±4,11 20,00±0,00* 4,17±1,59* <0,05 

MGP_T138C TT  12,00±4,93 13,93±1,10 9,50±1,55 >0,05 

TC 12,17±1,49 12,69±1,46 11,55±2,83 >0,05 

CC  9±4,60 11,23±2,04 12,07±2,09 >0,05 

eN0S_4b4a 4b/4b 12,43±0,93 12,85±1,29 10,44±1,98 >0,05 

4b/4a 9,18±1,60 12,86±1,55 10,64±2,14 >0,05 

4a4a 22,5±3,5 13,50±4,50 11,00±0,00 >0,05 

eNOS_G894T GG 12,43±0,93 13,29±1,12 11,31±1,56 >0,05 

GT 9,18±1,60 10,86±2,04 8,21±2,25 >0,05 

TT 22,5±3,5 19,00±0,00 26,00±0,00 >0,05 

 

У загальній групі не було виявлено відмінностей в тривалості стажу 

захворювання залежно від генотипу. Спостерігалося значуще подовження 
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тривалості стажу захворювання за наявності окремих генотипів (II за геном 

ACE; –108СТ за геном PON1, 1166АА за геном AT2R1 та 83Ala/Ala  за геном 

MGP) в основній групі (р<0,05) на відміну від групи порівняння. Тобто для 

перерахованих генотипів був необхідний триваліший час перебігу 

захворювання, щоб збільшити ризик розвитку ПЕ під час вагітності. 

 

 

5.5 Аналіз впливу вихідних параметрів центральної гемодинаміки 

у визначенні ризику виникнення ПЕ у пацієнток з ЦД1 з урахуванням 

генетичного поліморфізму 

 

Також був ретельно досліджений взаємозв’язок між відповідними 

вихідними значеннями параметрів центральної гемодинаміки матері, 

зареєстрованими на початку антенатального спостереження, та 

поліморфними варіантами генів. Встановлено, що  поліморфізм гену  MGP 

(Thr83Ala) справляв значущий вплив на показники ОЦК у загальній  групі 

вагітних з ЦД1 (n=136) та основній групі пацієнток із ЦД1 та ПЕ (n=76). Так, 

в загальній групі пацієнток середній показник ОЦК був найнижчим у 

вагітних з генотипом 83Ala/Ala (75,09±1,69 мл/кг) та значуще (р<0,05)  

відрізнявся від показника, визначеного у носіїв генотипу 83Thr/Thr 

(81,34±0,77 мл/кг) та 83Thr/Ala (79,81±0,77 мл/кг). Відповідна тенденція 

також спостерігалась в основній групі: зазначений параметр у носіїв 

83Ala/Ala–генотипу (71,25±0,33 мл/кг) виявився достовірно нижчим у 

порівнянні з носіями 83Thr/Ala– (76,87±0,64 мл/кг, р<0,05) та 83Thr/Thr– 

генотипів (77,83±0,42 мл/кг, р<0,05) (рис. 5.10). 

На момент початку антенатального спостереження УО у обстежених 

вагітних з ЦД1 також був пов’язаним із генетичними особливостями 

пацієнток (рис. 5.11). За наявності DD–генотипу у вагітних загальної групи  

середній показник УО був найменшим (37,46±3,29 мл) та достовірно 

відрізнявся від аналогічного показника у пацієнток з генотипами  ID 



142 
 

 

(45,08±1,53 мл) та II (46,15±1,55 мл) (р<0,05 для обох порівнянь). В основній 

групі DD–генотип також асоціювався із найнижчим значенням показника 

(35,26±1,11 мл) в порівнянні із ID– (42,31±1,16 мл) та II–генотипами 

(49,36±0,98 мл) (р<0,05 для всіх порівнянь). 
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Рис. 5.10 Об’єм циркулюючої крові у вагітних з ЦД1 на момент 

початку антенатального догляду залежно від поліморфізму гена MGP 
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Рис. 5.11 Ударний об’єм на момент початку антенатального 

спостереження залежно від I/D поліморфізму гену ACE 



143 
 

 

На ударний індекс (УІ) значущий вплив, з поміж усіх досліджених 

генів, мав також поліморфізм гена АСЕ. Як видно з рис. 5.12, в основній 

групі достовірно найменшим середній показник УІ був у носіїв генотипу DD 

(20,63±1,46 мл/м2) порівняно з носіями генотипів ID (26,31±0,90 мл/м2) та II 

(28,68±1,28 мл/м2) (р<0,05 для обох порівнянь).  
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Рис. 5.12 Ударний індекс у вагітних з ЦД1 на момент початку 

антенатального спостереження залежно від поліморфізму гена АСЕ 

 

Аналогічний вплив на показник УI зазначений поліморфізм справляв і 

в основній групі пацієнток: у носіїв DD генотипу він складав 18,81±1,32 

мл/м2  та був значуще меншим при порівнянні із носіями ID– (22,57±1,16 

мл/м2) та II–генотипів (26,33±1,12 мл/м2) (p<0,05 для всіх порівнянь). 

Таким чином, у жінок з ЦД1 та найбільш достовірно у пацієнток, у 

яких в подальшому розвинулась ПЕ, починаючи з I триместру вагітності, на 

параметри центральної гемодинаміки матері достовірно впливав поліморфізм 

генів ACE (I/D) та MGP (Thr83Ala). В загальній групі пацієнток із ЦД1 у 

порівнянні з II– та ID–генотипами, DD–генотип за геном ACE 

супроводжувався найнижчими значеннями УО та УІ; в основній групі 
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несприятливий D–алель демонстрував алель–дозозалежний ефект на 

значення відповідних гемодинамічних параметрів. Одночасно 83Ala/Ala 

генотип за геном MGP корелював із найнижчими значеннями показника 

ОЦК, в той час як в основній групі Ala–алель справляв алель–дозозалежний 

вплив на даний параметр. Одночасність та однонаправленість змін 

показників центральної гемодинаміки в загальній та основній групах 

пацієнтів свідчать про незалежний вплив поліморфізмів генів на відповідні 

параметри. Крім того, як зазначалось в розділі 3, найбільш достовірні зміні 

вищеперелічених показників, реєструвались у пацієнток із ранньою ПЕ. 

Отже, поліморфні варіанти генів ACE (I/D) та MGP (Thr83Ala) вже з ранніх 

термінів вагітності формують патологічний патерн центральної 

гемодинаміки у пацієнток з ЦД1, який, в свою чергу, в подальшому сприяє 

розвитку ранніх форм ПЕ.  

 

5.6 Аналіз впливу генетичного поліморфізму на стан матково–

плацентарної та плодової гемодинаміки у пацієнток з ПЕ при ЦД1 

 

Враховуючи системний характер порушень кровообігу при ПЕ, в 

подальшому нами вивчено вплив поліморфних варіантів генів ACE (I/D) та 

MGP (Thr83Ala) на стан матково–плацентарної та плодової гемодинаміки у 

пацієнток із ПЕ при ЦД1 (табл. 5.10, 5.11). 

Як видно з отриманих даних, D–алель за геном ACE та Ala–алель за 

геном MGP (Thr83Ala) демонструє достовірний алель–дозозалежний вплив 

на зростання резистентності в судинах матково–плацентарного комплексу у 

пацієнток групи порівняння. 

В основній групі, окрім зазначених змін, несприятливі алелі також 

лінійно корелювали із значеннями доплерометричних параметрів в судинах 

артеріального та венозного русла плода, які відображають процеси 

централізації кровотоку. Вплив зазначених поліморфізмів на показники 

гемодинаміки можна було б пояснити тим, що обидва контролюють 

патофізіологічні процеси, які визначають тонус судин. 
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Таблиця 5.10 

Вплив поліморфних варіантів гену ACE (II, ID, DD) на параметри матково–плацентарної та плодової гемодинаміки 

в групах обстежених жінок 

Параметр 
Основна група Група порівняння 

II ID DD II ID DD 

1 2 3 4 5 6 7 

CДС в матковій артерії 2,17±0,091,2,3 2,86±0,112,3 3,36±0,063 1,89±0,071,2 2,46±0,082 2,93±0,06 

ПІ в матковій артерії 1,40±0,021,2,3 1,86±0,072,3 2,10±0,093 1,15±0,091,2 1,48±0,062 1,75±0,03 

ІР в матковій артерії 0,60±0,041,2 0,78±0,042 0,90±0,023 0,56±0,031,2 0,73±0,06 0,84±0,02 

СДС в пуповинній артерії 3,10±0,061,2,3 4,06±0,122 4,81±0,053 2,95±0,031,2 3,89±0,072 4,57±0,06 

ПІ в пуповинній артерії 1,04±0,071,2,3 1,35±0,062,3 1,56±0,073 0,86±0,021,2 1,12±0,042 1,29±0,06 

ІР в пуповинній артерії 0,69±0,091,2 0,90±0,042,3 1,04±0,023 0,53±0,061,2 0,70±0,06 0,80±0,04 

СДС в аорті плода 6,56±0,161,2,3 8,53±0,092,3 9,84±0,073 7,47±0,132 7,92±0,19 8,14±0,21 

ПІ в аорті плода 1,47±0,061,2 1,91±0,052,3 2,21±0,083 1,37±0,07 1,45±0,06 1,49±0,02 

ІР в аорті плода 0,76±0,041,2 0,99±0,062,3 1,14±0,023 0,72±0,09 0,76±0,06 0,78±0,09 

СДС в середній мозковій 

артерії плода 
3,17±0,031,2,3  2,71±0,102,3 2,07±0,083 4,14±0,08 4,03±0,04 3,80±0,15 

ПІ в середній мозковій 

артерії плода 
1,70±0,031,2  1,47±0,062 1,13±0,113 1,60±1,13 1,56±0,05 1,47±0,11 

ІР в середній мозковій 

артерії плода 
0,77±0,082 0,66±0,042 0,51±0,023 0,74±0,11 0,72±0,07 0,68±0,08 

Церебро–плацентарне 

співвідношення 
1,28±0,061,2,3  1,11±0,042,3 0,85±0,073 1,56±0,09 1,52±0,15 1,43±0,09 
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Продовження таблиці 5.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Усереднена за часом 

швидкість кровотоку в 

пуповинній вені, см/сек 

14,12±0,061,2,3 12,23±0,062,3 9,41±0,053 18,52±0,19 18,06±0,19 17,99±0,19 

Об’ємна швидкість 

кровотоку в пуповинній 

вені, мл/хв 

161,46±0,091,2,3  139,93±0,112,3 107,64±0,053 285,47±8,29 277,61±3,20 261,9±8,37 

Максимальна систолічна 

швидкість кровотоку у 

венозній протоці, см/с 

28,94±0,041,2 37,62±0,072 43,41±0,053 32,95±3,07 34,93±4,11 35,92±3,13 

Максимальна діастолічна 

швидкість кровотоку у 

венозній протоці, см/с 

26,36±0,081,2,3 34,27±0,082,3 39,55±0,113 29,71±1,11 31,49±1,09 32,38±1,11 

ПІ у венозній протоці 0,54±0,021,2 0,71±0,022 0,80±0,013 0,53±0,09 0,56±0,11 0,58±0,05 

Примітки:  

1 – значущі (p<0,05) відмінності у порівнянні із носіями ID–генотипу відповідної групи пацієнток; 

2 – достовірні (p<0,05) відмінності у порівнянні із носіями DD–генотипу відповідної групи пацієнток;  

3 – достовірні (p<0,05) відмінності при зіставленні із носіями відповідного генотипу групи порівняння 
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Таблиця 5.11 

Вплив поліморфних варіантів гену MGP (Thr/Thr, Thr/Ala, Ala/Ala ) на параметри матково–плацентарної та 

плодової гемодинаміки в групах обстежених жінок 

Параметри 
Основна група Група порівняння 

Thr/Thr Thr/Ala Ala/Ala Thr/Thr Thr/Ala Ala/Ala 

1 2 3 4 5 6 7 

CДС в матковій артерії 2,00±0,061,2,3 2,80±0,112,3 3,56±0,073 1,74±0,051,2 2,44±0,092 3,10±0,07 

ПІ в матковій артерії 1,29±0,041,2,3 1,81±0,052,3 2,30±0,043 1,07±0,061,2 1,50±0,072 1,90±0,04 

ІР в матковій артерії 0,55±0,021,2 0,77±0,032 0,98±0,04 0,52±0,031,2 0,73±0,042 0,93±0,05 

СДС в пуповинній артерії 2,87±0,071,2 4,02±0,052,3 5,11±0,093 2,72±0,061,2 3,81±0,042 4,84±0,06 

ПІ в пуповинній артерії 0,96±0,071,2,3 1,34±0,062,3 1,71±0,063 0,79±0,031,2 1,11±0,022 1,41±0,04 

ІР в пуповинній артерії 0,64±0,021,2,3 0,90±0,032,3 1,14±0,063 0,49±0,031,2 0,69±0,012 0,87±0,03 

СДС в аорті плода 6,06±0,061,2,3 8,48±0,022,3 10,79±0,083 7,54±0,11 7,92±0,19 8,00±0,21 

ПІ в аорті плода 1,35±0,121,2 1,89±0,062,3 2,40±0,043 1,38±0,09 1,45±0,09 1,48±0,16 

ІР в аорті плода 0,70±0,031,2 0,98±0,062,3 1,25±0,053 0,73±0,11 0,77±0,08 0,78±0,09 

СДС в середній мозковій 

артерії плода 
3,42±0,051,2,3 2,69±0,082,3 1,92±0,053 4,11±0,11 4,03±0,09 3,84±0,16 

ПІ в середній мозковій 

артерії плода 
1,85±0,081,2,3 1,46±0,032 1,04±0,023 1,58±0,09 1,55±0,10 1,48±0,14 

ІР в середній мозковій 

артерії плода 
0,84±0,051,2 0,66±0,072 0,47±0,033 0,73±0,15 0,71±0,12 0,68±0,09 

Церебро–плацентарне 

співвідношення 
1,39±0,061,2 1,09±0,042,3 0,78±0,053 1,44±0,12 1,47±0,10 1,54±0,2 
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Продовження таблиці 5.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Усереднена за часом 

швидкість кровотоку в 

пуповинній вені, см/сек 

15,47±0,051,2,3 12,17±0,032,3 8,69±0,043 18,35±0,09 18,01±0,162 17,15±0,14 

Об’ємна швидкість 

кровотоку в пуповинній 

вені, мл/хв 

176,86±0,021,2,3 139,1±0,052,3 99,36±0,013 264,42±11,3 277,64±9,80 282,93±7,05 

Максимальна систолічна 

швидкість кровотоку у 

венозній протоці, см/с 

26,71±0,041,2,3 37,39±0,052,3 47,54±0,053 33,27±1,15 34,93±1,12 35,60±0,09 

Максимальна діастолічна 

швидкість кровотоку у 

венозній протоці, см/с 

24,34±0,021,2,3 34,07±0,082,3 43,32±0,063 30,00±0,98 31,50±0,16 32,10±0,44 

ПІ у венозній протоці 0,50±0,021,2 0,70±0,042,3 0,89±0,073 0,54±0,05 0,57±0,04 0,58±0,08 

Примітки:  

1 – значущі (p<0,05) відмінності у порівнянні із носіями ID–генотипу відповідної групи пацієнток; 

2 – достовірні (p<0,05) відмінності у порівнянні із носіями DD–генотипу відповідної групи пацієнток;  

3 – достовірні (p<0,05) відмінності при зіставленні із носіями відповідного генотипу групи порівняння
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5.7 Вивчення ролі поліморфних варіантів генів у прогнозуванні 

ступеню тяжкості ПЕ у пацієнток з ЦД1  

 

В подальшому в дослідженні встановлювались прогностичні фактори, 

які визначають ступінь тяжкості ПЕ. Для цього 30 (39,47%) пацієнток 

основної групи із ПЕ легкого ступеню було залучено до групи 1, а  

24 (31,58%) вагітних із ПЕ середнього та 22 (28,95%) жінки з тяжким 

ступенем ПЕ – до групи 2. При цьому відмінностей у клініко–лабораторних 

показниках I триместру вагітності у пацієнток групи 1, групи 2 та групи 

порівняння здебільшого виявлено не було (табл. 5.12), за виключенням 

частоти передіснуючих ускладнень ЦД1 (рис. 5.13).  

Таблиця 5.12 

Клініко–лабораторні показники пацієнток основної групи та групи 

порівняння в I триместрі вагітності залежно від ступеню тяжкості ПЕ 

Показник 
Група 1 

(легка ПЕ) 

Група 2 

(середньо–

тяжка ПЕ) 

Група 

порівняння 
р 

Вік (роки) 25,27±1,00 26,87±1,26 26,67±0,89 >0,05 

ІМТ, (кг/м2) 26,72±1,46 25,16±0,99 23,77±0,81 >0,05 

Вік діагнозу діабету 

(роки) 
12,86±2,26 12,6±1,58 13,75±1,89 >0,05 

Стаж діабету, (роки) 11,5±1,52 14,2±1,19 13,34±1,00 >0,05 

Глікозильований 

гемоглобін (%) 
9,66±1,56 10,28±1,23 7,76±0,48 >0,05 

Рівень глюкози  

натщесерце (ммоль/л) 
8,64±1,14 9,36±1,12 7,59±1,17 >0,05 

Вихідний САТ  

(мм рт.ст.) 
112±2,62 116,67±3,73 107,88±2,67 >0,05 

Вихідний ДАТ 

 (мм рт.ст.) 
70,56±2,94 73,89±2,86 69,18±1,69 >0,05 

Вихідний пульсовий тиск  42,8±2,08 42,14±3,06 40,66±2,16 >0,05 

 

Як видно з отриманих даних, у вагітних групи 2 значуще переважали 

наявні до початку вагітності ускладнення ЦД1 у вигляді ДН (χ2=27,123; 
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p<0,001; ВШ=11,515; 95%ДІ 4,211–31,490), макроангіопатії нижніх кінцівок 

(χ2=25,799; p<0,001; ВШ=16,381; 95% ДІ: 4,575–58,657) та ретинопатії 

(χ2=18,856; p<0,001; ВШ=6,667; 95% ДІ: 2,462–18,053) порівняно з вагітними 

групи порівняння. 

 

Рис. 5.13 Частота наявних ускладнень ЦД1 в I триместрі вагітності 

залежно від ступеня тяжкості ПЕ, % 

 

Розповсюдженість невропатії була підвищеною у групі 2 порівняно з 

іншими групами, але не достовірно. Суттєвих відмінностей по частоті 

розповсюдження енцефалопатії у вагітних досліджуваних груп виявлено не 

було, хоча спостерігалося її зростання у групі 1 та групі 2 на противагу групі 

порівняння. Також встановлено, що у вагітних групи 2 вірогідно частіше 

діагностувались прояви ангіопатії (χ2=21,221; p<0,001; ВШ=16,381; 95%ДІ 

4,151–64,641) та ретинопатії (χ2=14,331; p<0,001; ВШ=7,619; 95%ДІ 2,490–

23,314) у порівнянні з вагітними групи 1.  

Передбачувальна цінність наявної в I триместрі вихідної ДН у вагітних 

для прогнозування ПЕ легкого ступеня тяжкості склала 78%, а для 

попередження середньо–тяжкого перебігу ПЕ даний чинник мав достовірний 

вплив та найкращу передбачувальну цінність (73,3%) з поміж усіх 

досліджених клініко–лабораторних показників (табл. 5.13). 
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Таблиця 5.13 

Клінічний прогностичний чинник ПЕ cередньо–тяжкого ступеня у 

вагітних з ЦД 1 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

ДН 2,356 1,173 0,045 10,545 1,06 – 15,03 

Константа –0,969 0,354 0,006 0,379  
 

В табл. 5.14 наведено частоту реєстрації комбінацій одночасно кількох 

діабетичних ускладнень на початку вагітності у пацієнток групи 1 та 2.  

 

Таблиця 5.14 

Частота поєднання діабетичних ускладнень у вагітних основної групи 

залежно від тяжкості перебігу ПЕ, абс.ч (%) 

Поєднання ускладнень 

ЦД 1 у вагітних з ПЕ 

Група 1 

(легка 

ПЕ) 

Група 2 

(середньо–

тяжка ПЕ) 

Результати статистичного аналізу   

χ2 p ВШ 95%ДІ  

Нефро/ретинопатії 12 (40,00) 40 (86,96) 22,6 0,001 10,0 3,24–30,860  

Нефро/невропатії 10 (33,33) 25 (54,35) 3,22 0,073 2,38 0,916–6,190  

Нефро/ 

енцефалопатії 
6 (20,00) 3 (6,52) 3,16 0,076 0,28 0,064–1,218 

 

Нефро/ 

макроангіопатії 
10 (33,33) 37 (80,43) 17,1 0,001 8,22 2,871–23,546 

 

Нефро/ретино/ 

невропатії 
10 (33,33) 25 (54,35) 3,23 0,073 2,38 0,916–6,190 

 

Нефро/ретино/ 

невро/енцефалопатії 
2 (6,67) 3 (6,52) 0,001 0,981 0,98 0,153–6,221 

 

Нефро/ретино/невро/е

нцефало/ангіопатія 
2 (6,67) 3 (6,52) 0,001 0,981 0,98 0,153–6,221 

 

 

В групі 2 достовірно частіше спостерігали поєднання ДН та 

ретинопатії, а також ДН та макроангіопатії нижніх кінцівок порівняно з їх 

частотою у групі 1. Отже, розвиток середньо–тяжких форм ПЕ був 

асоційованим із наявністю у вагітних з ЦД1 поєднань кількох судинних 

ускладнень до початку вагітності. 
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За відсутності діабетичних ускладнень іншим важливим чинником в 

прогнозуванні тяжкості перебігу ПЕ у вагітних був ІМТ (табл. 5.15), але його 

значущий вплив було виявлено лише для ПЕ легкого ступеню.  

Таблиця 5.15 

Антропометричний прогностичний чинник ПЕ легкого ступеня  

у вагітних з ЦД1 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

ІМТ 0,265 0,124 0,033 1,304 1,02 – 1,66 

Константа –7,048 3,059 0,021 0,001  

 

Передбачувальна цінність представленої прогностичної моделі 

складала 73,7%, а оптимальний поріг відсікання для ІМТ – 23,7 кг/м2, але 

вказаний показник відрізнявся невисокою чутливістю та специфічністю. Для 

прогнозування середньо–тяжкого перебігу ПЕ даний показник виявився не 

достовірним, при цьому оптимальним виглядав поріг відсікання на рівні  

24,9 кг/м2, який також, завдячуючи низькій чутливості та специфічності, мав 

обмежену інформативну цінність.  

Отримані результати вказали на необхідність пошуку додаткових 

прогностичних маркерів, серед яких нами було розглянуто генетичний 

поліморфізм та його взаємодію з іншими показниками.  

При аналізі особливостей розподілу поліморфних варіантів генів у 

пацієнток з різним ступенем тяжкості ПЕ та у групі порівняння (табл. 5.16) 

значущі відмінності були виявлені лише для I/D поліморфізму гену ACE із 

достовірним підвищенням частоти генотипу ID в групі 1 (χ2=8,741; p=0,004; 

ВШ=4,25; 95%ДІ 1,59–11,360) та генотипу DD в групі 2 (χ2=8,52; p=0,004; 

CШ=4,278; 95%ДІ 1,569–11,660). У жінок групи порівняння значуще 

переважав генотип II (χ2=6,02; p=0,014; ВШ=0,12; 95%ДІ 0,02–0,62) 

порівняно з жінками групи 1 та групи 2.  
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Таблиця 5.16 

Тяжкість перебігу ПЕ у вагітних з ЦД1 залежно від генетичного 

поліморфізму, абс.ч (%)  

Поліморфні 

варіанти 

генів 

Генотип 
Група 1 

(легка ПЕ) 

Група 2 

(середньо–тяжка 

ПЕ) 

Група 

порівняння 

ACE (I/D) 

II 4 (13,33) 6 (13,04) 34 (56,67) 

ID 18 (60,00) 12 (26,09) 16 (26,67) 

DD 8 (26,67) 28 (60,87) 10 (16,67) 

AT2R1 

(А1166С) 

AA 20 (66,67) 22 (47,83) 30 (50,00) 

AC 10 (33,33) 18 (39,13) 30 (50,00) 

CC – 6 (13,04) – 

PON 1 

(С108Т) 

CC 4 (13,33) 18 (39,13) 30 (50,00) 

CT 20 (66,67) 19 (41,30) 16 (26,67) 

TT 6 (20,00) 9 (19,57) 14 (23,33) 

MGP 

(Thr83Ala) 

Thr/Thr 14 (46,67) 31 (67,39) 28 (46,67) 

Thr/Ala 14 (46,67) 15 (32,61) 26 (43,33) 

Ala/Ala 2 (6,67) – 6 (10,00) 

MGP  

(T–138C) 

TT 18 (60,00) 18 (39,13) 32 (53,33) 

TC 10 (33,33) 28 (60,87) 22 (36,67) 

CC 2 (6,67) – 6 (10,00) 

eN0S  

(4b/4a) 

4b/4b 22 (73,33) 31 (67,39) 34 (56,67) 

4b/4a 8 (26,67) 9 (19,57) 24 (40,00) 

4a/4a – 6 (13,04) 2 (3,33) 

eN0S  

(G894T) 

GG 18 (60,00) 37 (80,43) 32 (53,33) 

GT 12 (40,00) 6 (13,04) 26 (43,33) 

TT – 3 (6,52) 2 (3,33) 
 

При аналізі усіх можливих комбінацій генотипів нами було 

встановлено, що розповсюдження комбінації II/CC за генами ACE (I/D) та 

PON1 (C108T) достовірно частіше переважало в групі порівняння (χ2=4,68, 

p=0,031; ВШ=0,09; 95%ДІ 0,01–0,80), аніж в групі 2, а поєднання генотипів 

ID/CT за цими самими генами значуще переважало в групі 1 на противагу 

групі порівняння (χ2=3,91; p=0,048; ВШ=6,00; 95%ДІ 1,24–29,07).  

З метою підтвердження впливу досліджених поліморфних варіантів 

генів на ступінь тяжкості ПЕ нами було побудовано ROC криві, оцінено 

AUC, показники чутливості та специфічності.  



154 
 

 

  

        а)       б) 

Рис. 5.14  ROC–криві з передбаченням генетичного впливу на ступінь 

тяжкості ПЕ у вагітних з ЦД1: а) легка ПЕ; б) середньо–тяжка ПЕ 

 

Як видно з рис. 5.14, значущий вплив на ризик розвитку ПЕ легкого 

ступеню мали поліморфізм генів ACE та PON1, площа під кривими складала 

0,702 та 0,632, чутливість перевищувала 80%, а специфічність була 70% та 

60%, відповідно (рис. 5.14 а). На ризик розвитку ПЕ з середньо–тяжким 

перебігом впливав ген АСЕ, площа під кривою 0,773, чутливість – 85%, а 

специфічність – 73% (рис. 5.14 б). 

Методом бінарної логістичної регресії було проаналізовано понад  

30 статистичних моделей, у яких розглядали різні комбінації поліморфних 

варіантів досліджених генів для прогнозування тяжкості перебігу ПЕ у 

вагітних з ЦД1. Легкий перебіг ПЕ у вагітних з ЦД1 виявився асоційованим з 

генотипом ID за геном ACE (табл. 5.17) та генотипом 108СТ за геном  PON1 

(табл. 5.22), передбачувана цінність отриманих прогностичних моделей 

складала 68,9% та 71,1%, відповідно. 
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Таблиця 5.17 

Прогностична модель ризику розвитку ПЕ легкого ступеню тяжкості 

залежно від поліморфізму гена АСЕ 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

ACE    0,037   

ACE(ID) 2,258 0,892 0,011 9,562 1,66–54,89 

ACE(DD) 1,917 1,004 0,056 6,800 0,95–48,69 

Константа –2,140 0,748 0,004 0,118  

 

Таблиця 5.18 

Прогностична модель ризику розвитку ПЕ легкого ступеню тяжкості 

залежно від поліморфізму гена PON 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

PON   0,036   

PON(CT) 2,238 0,890 0,012 9,375 1,64–53,62 

PON(TT) 1,168 1,021 0,253 3,214 0,43–23,79 

Константа –2,015 0,753 0,007 0,133  
 

Сукупний аналізі значущих маркерів розвитку ПЕ легкого ступеню з 

іншими клінічними показниками з’ясував достовірний вплив поєднання ДН 

та гетерозиготного варіанту гена PON1 (табл. 5.19).  

Таблиця 5.19 

Прогностична модель ризику розвитку ПЕ легкого ступеня тяжкості 

залежно від поєднаного впливу поліморфізму гена PON та наявної ДН 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95% ДІ 

PON (C108T)/ДН   0,025   

PON (108CT)/ДН 2,234 0,827 0,007 9,333 1,84–47,28 

PON (108ТТ)/ДН 0,981 1,021 0,337 2,667 0,36–19,71 

Константа –1,386 0,456 0,002 0,250  
 

Прогностична цінність даної математичної моделі дещо зросла 

порівняно з попередніми (див. табл. 5.17 та 5.18) до 75,6%; разом з тим, 

показник ВШ залишився тим самим. У таблицях 5.20 та 5.21 наведено 

математичні моделі із більшою прогностичною цінністю, з яких видно, що 
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значущий вплив на ризик розвитку ПЕ легкого ступеню мали поєднання 

гетерозиготного варіанта гена PON1 із ІМТ (прогностична цінність 76,3%), 

або стажем захворювання ЦД1 (прогностична цінність 79,1%).  

Таблиця 5.20 

Прогностична модель ризику розвитку ПЕ легкого ступеню тяжкості 

залежно від поєднаного впливу поліморфізму гена PON та стажу 

захворювання ЦД1 

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95%ДІ 

PON1/стаж   0,023   

PON1(108СТ)/стаж 0,182 0,069 0,009 1,199 1,047 

PON1(108ТТ)/стаж 0,004 0,074 0,961 1,004 0,868 

Константа –1,512 0,531 0,004 0,221  

 

Таблиця 5.21 

Прогностична модель ризику розвитку ПЕ легкого ступеню тяжкості 

залежно від поєднаного впливу поліморфізму гена PON та ІМТ  

Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 
р ВШ 95%ДІ 

PON1/ ІМТ   0,026   

PON1(108СТ)/ІМТ 0,104 0,040 0,009 1,110 1,03–1,20 

PON1(108ТТ)/ІМТ 0,048 0,047 0,305 1,049 0,96–1,15 

Константа –2,116 0,851 0,013 0,120  
 

Оптимальний поріг відсікання складав: для стажу захворювання –  

8,5 років, для ІМТ– та 23,8 кг/м2. Тобто у вагітних з ЦД1, які мали менший 

стаж захворювання та ІМТ, порівняно з представленими, частіше виникала 

ПЕ легкого ступеню за наявності гетерозиготного варіанта гена PON1.  

Ризик розвитку середньо–тяжкої ПЕ у вагітних з ЦД1 також залежав 

від генотипу 108СТ за геном PON, але при розрахунку порогу відсікання 

нами було з’ясовано, що даний ризик був модифікованим впливом інших 

значень клініко–лабораторних показників. За наявності вказаного 

гетерозиготного генотипу середньо–тяжка ПЕ виникала при стажі 

захворювання на ЦД1 понад 13,5 років та ІМТ вагітної жінки понад  

25,17 кг/м2. 
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5.8 Вивчення ролі поліморфних варіантів генів у прогнозуванні 

виникнення ранніх та пізніх форм ПЕ у пацієнток з ЦД1 

 

В подальшому в дослідженні вивчалась роль поліморфних варіантів 

генів у прогнозуванні виникнення ранніх та пізніх форм ПЕ. У 38 (50%) 

пацієнток основної групи ПЕ виникала в ранні терміни (до 32 тижня 

гестації), ще у 38 (50%) пацієнток – в пізні терміни (після 32 тижня гестації). 

Відповідно, пацієнток основної групи було розподілено на дві підгрупи: 

група 1 – пацієнтки з ранньою ПЕ та група 2 – пацієнтки з пізньою ПЕ  

(табл. 5.22).     

Таблиця 5.22 

Базова клінічна характеристика пацієнток з ЦД1 в основній групі 

залежно від терміну виникнення ПЕ 

Показник 

Група 1 

(рання ПЕ) 

(n=38) 

Група 2  

(пізня ПЕ) 

(n=38) 

р 

Вік (роки) 25,2±0,93 27,93±1,31 >0,05 

ІМТ, (кг/м2) 24,74±0,95 28,25±1,50 >0,05 

Вік дебюту ЦД1   (роки) 10,4±1,07* 15,21±2,38* <0,05 

Стаж ЦД1, (роки) 14,80±1,11* 9,71±1,63* <0,05 

Глікозильований гемоглобін (%) 10,94±1,12 9,00±0,83 >0,05 

Глюкоза в крові  натщесерце (ммоль/л) 9,05±1,48 8,23±0,59 >0,05 

Систолічний тиск (мм рт.ст.) 111,75±3,51 117,5±3,13 >0,05 

Діастолічний тиск (мм рт.ст.) 72±2,81 72,5±3,13 >0,05 

Пульсовий тиск 42,33±2,54 42,5±3,09 >0,05 

Нефропатія, абс.ч (%)  35 (92,11) 23 (60,53) <0,05 

Ангіопатія нижніх кінцівок, абс.ч (%)  35 (92,11) 18 (47,37) <0,05 

Ретинопатія, абс.ч (%)  29 (76,32) 21 (55,26) >0,05 

Невропатія, абс.ч (%)  25 (65,79) 18 (47,37) >0,05 

Енцефалопатія, абс.ч (%) 8 (21,05) 7 (18,42) >0,05 
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При аналізі базової клінічної характеристики встановлено, що у 

пацієнток групи 1 стаж захворювання на ЦД1 був значуще тривалішим 

порівняно з пацієнтками групи 2, і, відповідно, у пацієнток групи з ранньою 

ПЕ захворювання виникало в більш молодому віці. При цьому пороговим 

значенням показника давності захворювання, яке асоціювалось із розвитком 

ранньої ПЕ, стало ≥11 років. Достовірна різниця також встановлена у частоті 

ускладнень, а саме: ДН та макроангіопатія нижніх кінцівок були значуще 

(р<0,05) поширенішими серед пацієнток групи 1 порівняно з пацієнтками 

групи 2 та майже в 13 разів підвищували ризик розвитку ранньої ПЕ 

(χ2=18,018; p<0,001; ВШ=12,963; 95%ДІ 3,394–49,510 для кожного із 

зазначених ускладнень). 

З огляду на те, що генетичний поліморфізм пацієнток модифікує ризик 

розвитку та перебіг ПЕ у вагітних з ЦД1, нами було оцінено його внесок у 

термін виникнення ПЕ (табл. 5.23).   

Таблиця 5.23 

Генетична характеристика пацієнток з ЦД1 в основній групі залежно від  

терміну виникнення ПЕ, абс.ч (%) 

Поліморфні 

варіанти генів 

Генотип 

Група 1 

(рання ПЕ) 

(n=38) 

Група 2  

(пізня ПЕ) 

(n=38) 

Група порівняння 

1 2 3 4 5 

ACE (I/D) 

II 7 (18,42) 5 (13,16) 34 (56,67) 

ID 23 (60,53) 18 (47,37) 16 (26,67) 

DD 8 (21,05) 15 (39,47) 10 (16,67) 

AT2R1 

(A1166C) 

AA 18 (47,37) 25 (65,79) 30 (50,00) 

AC 18 (47,37) 10 (26,32) 30 (50,00) 

CC 2 (5,26) 3 (7,89)  

PON1  

(С108Т) 

CC 10 (26,32) 10 (26,32) 30 (50,00) 

CT 20 (52,63) 20 (52,63) 16 (26,67) 

TT 8 (21,05) 8 (21,05) 14 (23,33) 

MGP 

(Thr83Ala) 

Thr/Thr 25 (65,79) 18 (47,37) 28 (46,67) 

Thr/Ala 10 (26,32) 20 (52,63) 26 (43,33) 

Ala/Ala 3 (7,89) – 6 (10,00) 

MGP 

(T–138C) 
 

TT 23 (60,53) 15 (39,47) 32 (53,33) 

TC 15 (39,47) 20 (52,63) 22 (36,67) 

CC – 3 (7,89) 6 (10,00) 
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Продовження таблиці 5.23 

1 2 3 4 5 

eN0S 

(4b/4a) 
 

4b/4b 30 (78,95) 23 (60,53) 34 (56,67) 

4b/4a 5 (13,16) 13 (34,21) 24 (40,00) 

4a/4a 3 (7,89) 2 (5,26) 2 (3,33) 

NOS 

(G894T) 
 

GG 30 (78,95) 23 (60,53) 32 (53,33) 

GT 5 (13,16) 15 (39,47) 26 (43,33) 

TT 3 (7,89) – 2 (3,33) 

 

Як з’ясувалося, ризик розвитку ранньої ПЕ у вагітних з ЦД1 

асоціювався із генотипом ID за геном ACE (χ2=11,938; p<0,001; ВШ=4,217; 

95%ДІ: 1,779–10,028), розповсюдженість якого була найбільшою у групі 1. 

Частота розповсюдження генотипу II була значуще меншою як у групі з 

ранньою ПЕ (χ2=13,985; p<0,001; ВШ=0,173; 95%ДІ: 0,066–0,454), так і у 

групі з пізньою ПЕ (χ2=18,382, p<0,001; ВШ=0,116; 95%ДІ: 0,040–0,338) на 

противагу групі порівняння. Отже, наявність генотипу II знижувала ризик 

розвитку ПЕ у вагітних із ЦД1 у будь–якому терміні гестації. Достовірних 

відмінностей у розповсюдженні інших генотипів нами виявлено не було. 

При аналізі міжгенної взаємодії (табл. 5.24) з’ясовано, що найкращою 

достовірною прогностичною моделлю ризику розвитку ранньої ПЕ, яка 

відрізнялася високою відтворюваністю та точністю, виявилася 

трикомпонентна – PON1(C108T)/eNOS(G894T)/ACE(ID).  

 Таблиця 5.24 

Аналіз математичних моделей міжгенної взаємодії у прогнозуванні 

ризику розвитку ПЕ до 32 тижня гестації 

Кільіксть 

показників 

у моделі 

Комбінації показників в прогностичній моделі 

Відтворю

–ваність 

моделі 

Точність 

моделі,% 

1 ACE 9/10 55,00 

2 PON1+G894T 8/10 54,00 

3 PON1+G894T+ACE 10/10 88,33 

4 PON1+T138C+G894T+ACE 7/10 71,67 

5 AGTR1+PON+Thr83Ala+T138C+ACE 2/10 53,33 

6 AGTR1+PON+Thr83Ala+T138C+G894T+ACE 7/10 60,00 

7 AGTR1+PON+Thr83Ala+T138C+4a4b+G894T+

ACE 

10/10 53,53 
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Комбінація генотипів ACE(II)/PON1(108CC) достовірно знижувала 

ризик розвитку ПЕ в перші 32 тижні гестації (табл. 5.25); у пацієнток групи 1 

цієї комбінації генотипів виявлено не було, вона зустрічалася у 7,89% 

пацієнток групи 2 та у 43,33% вагітних групи порівняння (табл. 5.26). Отже, 

для цієї комбінації було встановлено асоціацію зі зниженням ризику 

розвитку ПЕ як у пізні, так і у ранні терміни гестації (χ2=14,024, p<0,001; 

ВШ=0,112 95%ДІ: 0,031–0,405).   

Таблиця 5.25 

Значимі комбінації генотипів у прогнозуванні ризику розвитку 

ранньої ПЕ (в терміні до 32 тиж гестації) 

Комбінація 

генотипів 

Група 1 

(рання ПЕ) 

(n=38) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Результати  статистичного аналізу 

χ² ВШ p 95%ДІ 

ACE(I/D) + PON1 (С108Т) 

II/CC – 26 (43,33) 22,4  0,001  

ACE(I/D) + AT2R1 (A1166C) 

ID/AA 15 (39,47) 6 (10,00) 12,0 5,87 0,001 2,023–17,029 

ID/AC  8 (21,05) – 13,8  0,001  

ACE(I/D) + eN0S (4b/4a) 

ID/4b/4b 20 (52,63) 10 (16,67) 14,2 5,56 0,001 2,190–14,093 

ACE(I/D) + eN0S (G894T) 

ID/GG 18 (47,37) 6 (10,00) 17,6 8,1 0,001 2,815–23,306 

 

Таблиця 5.26 

Значимі комбінації генотипів  у прогнозуванні ризику розвитку ПЕ 

понад 32 тижня гестації 

Комбінація 

генотипів 

Група 2 

(пізня ПЕ) 

(n=38) 

Група 

порівняння 

(n=60) 

Результати  статистичного аналізу 

χ² ВШ p 95%ДІ 

ACE(I/D) + MGP (T138C) 

ID/TC 13 (34,21) 6 (10,00) 8,73 4,68 0,004 1,59–13,74 

ACE(I/D) + PON1 (С108Т) 

II/CC 3 (7,89)  26 (43,33) 14,0 0,11 0,001 0,031–0,41 
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При аналізі міжгенної та ген–факторної взаємодії достовірних 

прогностичних моделей ризику розвитку ПЕ із пізнім дебютом виявлено не 

було; предиктивну цінність мали окремі комбінації генотипів.  

 

 

5.9 Фармакогенетичні особливості контролю рівня артеріального 

тиску та ефективності антигіпертензивної терапії у пацієнток з 

поєднаною ПЕ при ЦД1 

 

В подальшому в дослідженні була проведена оцінка впливу 

генетичного поліморфізму на ефективність призначеної за стандартними 

схемами симптоматичної антигіпертензивної терапії у пацієнток із ПЕ та 

ЦД1. 

При цьому визначався достовірний вплив інcерційно–делеційного (I/D) 

поліморфізму за геном ACE на вихідні значення АТ до початку лікування 

препаратом першої лінії (в переважній більшості випадків — агоністом 

центральних α–2–адренорецепторів метилдофою). При цьому у пацієнток 

основної групи спостерігався достовірно підвищений середній рівень САТ та 

ДАТ (р<0,05) за наявності ID– (148,80±4,00/94,89±1,69 мм рт. ст.) та DD–

генотипів (152,50±6,01/100,00±5,77 мм рт. ст.) порівняно з II–генотипом 

(139,50±0,50/87,50±2,50 мм рт. ст.).  

Середній термін призначення препарату 1–ої лінії також достовірно 

коливався в залежності від генотипу. Пацієнткам, які мали II–генотип, 

метилдофа призначалась достовірно пізніше (на 209,5±19,62 день вагітності), 

ніж при генотипах ID (201,56±13,74 день) та DD (148,12±21,15 день) (р<0,05 

для всіх порівнянь). 

Крім того, середня тривалість прийому метилдофи до моменту 

нормалізації показника АТ (до безпечного рівня під час вагітності) у 
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обстежених пацієнток значуще (р<0,05) відрізнялася залежно від генотипу за 

геном АСЕ. За наявності II–генотипу середня тривалість прийому метилдофи 

до моменту нормалізації показника АТ була достовірно найкоротшою 

(1,50±0,50 днів), а DD–генотипу – найдовшою (13,67±1,33 днів). Для 

генотипу ID нами було визначено проміжну середню тривалість прийому 

препарату  порівняно з гомозиготними варіантами генотипів (4,60±2,46 днів) 

за геном АСЕ (р<0,05 для всіх порівнянь).  

Аналогічним чином достовірно різнилася (р<0,05) середня тривалість 

прийому метилдофи до моменту розродження (у днях) залежно від генотипу 

за геном АСЕ: за наявності II–генотипу – 23,25±10,56 днів; ID–генотипу – 

34,56±11,06 днів; DD–генотипу – 78,5±17,5 днів.  

Тобто за наявності генотипів DD та ID вихідні середні показники рівня 

САТ та ДАТ були вищими, а терапія препаратом першої лінії (метилдофою) 

характеризувалась більш раннім призначенням та тривалішим періодом часу, 

необхідним для досягнення терапевтичного ефекту. 

Поліморфні варіанти гена АСЕ також достовірно (р<0,05) впливали на 

середній термін призначення препарату другої лінії у пацієнток з ЦД1 (в 

переважній більшості спостережень — селективного блокатора кальцієвих 

каналів із групи дигідропіридинів ніфедипіну). У пацієнток з DD–генотипом 

препарат 2–ої лінії було призначено через достовірно найкоротший середній 

термін після початку прийому препаратів 1–ої лінії (через 12,33±1,86 днів), у 

пацієнток з ID–генотипом – через значуще триваліший проміжок часу (через 

24,57±6,82 днів), а у пацієнток з II–генотипом – через статистично 

найдовший проміжок часу (через 77,00±16,00 днів) (p<0,05 для всіх 

порівнянь). 

Крім того, особливої уваги заслуговують результати аналізу динаміки 

середнього показника АТ під час прийому метилдофи, як препарату 1–ої 

лінії, а саме достовірне зниження САТ у пацієнток з II–генотипом (з 
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139,50±0,50 до 120±2,50 мм рт.ст.; р<0,05) на противагу його зростанню у 

пацієнток з ID–  (з 148,80±4,00 до 159,29±4,93 та мм рт.ст.) та DD–генотипом 

(з 152,50±6,01 до 160±5,06 та мм рт.ст., відповідно). Подібна тенденція 

спостерігалася також за середніми показниками ДАТ: у носіїв II–генотиу – з 

87,50±2,50 до 80,00±5,00 мм рт.ст.; ID–генотипу – з 94,89±1,65 до 

101,43±4,04 мм рт.ст.; DD–генотипу - зі 100,00±5,77 до 103,00±7,00 мм рт.ст., 

відповідно. 

Слід зауважити, що на фоні додавання препарату 2–ої лінії показники 

середнього САТ та ДАТ у пацієнток з ЦД1 достовірно знижувалися 

незалежно від генетичних особливостей. Але спостерігалися суттєві 

відмінності у тривалості періоду до нормалізації середніх показників АТ. У 

пацієнток з генотипом II терапевтичний ефект було досягнуто за 1 день після 

початку застосування препаратів другої лінії. Суттєво (р<0,05) довший 

період до досягнення терапевтичного ефекту нами було визначено для 

пацієнток з генотипами ID (3,67±1,36 днів) та DD (8,5±2,5 днів). 

Відповідно, було визначено достовірні (p<0,05) розбіжності у 

тривалості прийому препарату 2–ої лінії до моменту розродження, з 

найкоротшим терміном для генотипу II (12±9 днів), а найдовшим для 

генотипу DD (36,5±6,5 днів). Для генотипу ID вказаний показник мав 

проміжний характер (16,86±7,48 днів). 

Іншим генетичним маркером, для якого було визначено вплив на 

показники АТ та особливості лікування, був ген MGP. Як з’ясувалося, 

поліморфний варіант T138C за цим геном не мав ніякого впливу на 

показники АТ та їх динаміку впродовж лікування. На противагу цьому, нами 

було визначено суттєвий вплив для поліморфних варіантів Thr83Ala на 

показники АТ до початку лікування метилдофою. Достовірно суттєвим 

(р<0,05) був вплив даного поліморфізму на показники САТ. Найвищим САТ 

до початку лікування був за наявності генотипу Ala83Ala (154,6±5,96 мм рт 
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ст). А за наявності генотипів Thr83Ala (140±4,00 мм рт ст) та Thr83Thr 

(135,75±3,38 мм рт ст) показники САТ були значуще меншими.  

Це мало відповідний значущий (p<0,05) вплив на середній термін 

призначення метилдофи, як препарату 1–ої лінії: у носіїв Ala83Ala–генотипу 

– на 186,4±17,48 день вагітності; в присутності Thr83Ala–генотипу – на 

208,3±3,16 день; Thr83Thr–генотипу – на 219,7±5,43 день. 

Одночасно достовірно різнилася середня тривалість періоду прийому 

метилдофи до досягнення терапевтичного ефекту (р<0,05) для пацієнток з 

генотипами Thr83Thr (1,0±0,00 день) та Ala83Ala (9,2±3,3 день), а також при 

генотипі Thr83Ala (2,33±1,33 день) порівняно з генотипом Ala83Ala.  

Вказані генотипи мали також достовірний вплив на тривалість прийому 

препарату (р<0,05) до моменту розродження: значущі відмінності 

реєструвалися при порівнянні пацієнток з генотипами Thr83Thr  

(8,0±0,00 днів) та Thr83Ala (24±6,15 днів), а також генотипами Thr83Thr та 

Ala83Ala (48,4±17,02 днів).  

Разом з тим, перераховані генотипи не були пов’язані із середнім 

терміном призначення препарату 2–ої лінії у пацієнток.  

На фоні прийому препарату 2–ої лінії спостерігали зміни показників 

АТ залежно від досліджених генотипів. Середній показник САТ достовірно 

знижувався (р<0,05) за наявності у пацієнток генотипу Thr83Thr  

(до 110±0,00 мм рт. ст.) порівняно з пацієнтками з генотипами  Ala83Ala (до 

156,67±8,05 мм рт ст) та генотипами Thr83Ala (до 154,29±3,33 мм рт ст). 

Одночасно достовірно (р<0,05) знижувався середній показник ДАТ у 

пацієнток з генотипами Thr83Thr (до 70±0,00 мм рт ст) порівняно з 

пацієнтками з генотипами  Ala83Ala (до 103,33±3,33 мм рт ст). 

Вказані генотипи також достовірно впливали (р<0,05) на тривалість 

періоду до моменту нормалізації рівня АТ на фоні прийому препарату 2–ої 

лінії: за наявності генотипу Thr83Thr АТ нормалізувався в коротший термін 
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(1,35±0,47 днів) порівняно з пацієнтками з Ala83Ala генотипом  

(6,67±2,59 днів).  

Відповідно значуще (p<0,05) різнилися терміни прийому препарату  

2–ої лінії до моменту розродження. Достовірні відмінності було встановлено 

при порівнянні тривалості застосування препаратів для пацієнток з 

генотипами Thr83Thr (3,00±0,00 дні), Thr83Ala (7,67±0,88 днів) та Ala83Ala 

(27±9,37 днів).  

Іншим впливовим генетичним чинником був поліморфізм гена  

PON(C–108T). Для поліморфних варіантів гена PON (C–108T) було 

визначено асоціацію з терміном призначення препарату 2–ої лінії та 

тривалістю терапії ними до нормалізації АТ.  

Встановлено, що у пацієнток з генотипами –108СТ (21,86±7,22 день) та 

–108ТТ (18,12±8,24 день) блокатор кальцієвих каналів призначався 

достовірно (р<0,05) раніше порівняно з пацієнтками з генотипом –108СС 

(81,5±16,5 день). Окрім того, за наявності у пацієнток генотипів –108СТ 

(3,6±1,4 днів) та –108ТТ (13,2±2,05 днів) період до нормалізації АТ на фоні 

прийому препарату 2–ої лінії був достовірно (p<0,05) тривалішим порівняно 

з пацієнтками з генотипом –108СС (1,08±0,47день)  

Інші поліморфні варіанти досліджених генів не мали достовірного 

впливу на показники АТ у пацієнток та терміни призначення терапії 

препаратами першої і другої лінії, а також тривалість лікування до 

нормалізації показників АТ.  

Як вже зазначалось, у зв’язку з уповільненим покращенням показників 

АТ окремим пацієнткам було призначено (як препарат другої лінії терапії) 

блокатор кальцієвих каналів. Як з’ясувалося, причиною неефективності 

лікування  препаратами першої лінії терапії у цих пацієнток було стійке 

підвищення середнього показника САТ (160±2,35 мм рт ст) за наявного DD 

генотипу за геном АСЕ. А у пацієнток з генотипом II за геном АСЕ середній 
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показник САТ (140±5,77 мм рт ст) на фоні лікування препаратами першої 

лінії був достовірно нижчим (p<0,05). У пацієнток з генотипом DD був також 

і тривалішим прийом препаратів першої лінії, що було пов’язано із раннім 

початком лікування, тривалішою терапією до досягнення ефекту, а також 

відсутністю достатнього терапевтичного ефекту, що й зумовило раннє 

призначення препарату другої лінії. Незважаючи на прийом ніфедипіну у 

пацієнток з генотипом DD спостерігали достовірне стійке (р<0,05) 

збереження підвищеного середнього показника САТ (165±5,00 мм рт ст) 

порівняно з пацієнтками з  генотипом II за геном АСЕ, у яких середній 

показник САТ був меншим (143,33±3,33 мм рт ст). Отже, у пацієнток з DD–

генотипом констатували відсутність вираженого клінічного ефекту при 

застосуванні ніфедипіну в якості  препарату другої лінії. 

Як було зазначено вище, у пацієнток з генотипом DD за геном АСЕ, 

потреба у призначенні препаратів першої лінії виникала раніше, а розвиток 

ПЕ характеризувався більш раннім дебютом, що зумовило потребу у 

проведенні аналізу ген–факторної взаємодії щодо чинників ризику раннього 

розвитку ПЕ та неефективного лікування.   

Найкращою статистичною моделлю ген–факторної взаємодії була 

чотирилокусна, до якої було залучено наступні показники: ACE (I/D) / PON1 

(C108T) / діабетична нефропатія /MGP (Thr83Ala). Зазначений факт 

підтверджує достовірність встановлених нами фармакогенетичних 

особливостей ефективності проведення антигіпертензивної терапії у 

пацієнток із ПЕ та ЦД1 (табл. 5.27). 

Узагальнюючи зазначимо, що, на противагу традиційним підходам, 

вивчення генетичного фактору – а саме, індивідуального профілю носійства 

поліморфних варіантів генів, ген–генних та ген–факторних взаємодій – 

надало додаткові переваги. 
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Таблиця 5.27 

Аналіз ген–факторної взаємодії у ризику розвитку ПЕ впродовж  

32 тижнів гестації та неефективності проводимої антигіпертензивної 

терапії 

Кількість 

показників 

в моделі 

Комбінації показників у 

прогностичній моделі 

Відтворюваність 

моделі 

Точність 

моделі, % 

1 ACE (I/D) 10/10 70,00 

2 PON1 (C108T)/стаж діабету 7/10 54,35 

3 ACE (I/D) / PON1 (C108T) / 

діабетична нефропатія 
8/10 72,27 

4 ACE (I/D) / PON1 (C108T) / 

діабетична нефропатія 

/MGP (Thr83Ala) 

9/10 78,56 

 

Так, отримані дані дозволили розширити уявлення про патогенез ПЕ 

при ЦД1. Зокрема, залученість поліморфізму гену MGP до складу моделей 

прогнозування ПЕ, а також доведений його вплив на показники материнської 

центральної гемодинаміки дозволили припустити участь матриксного Gla–

протеїну (MGP) у зміні еластичних властивостей судин, що сприяє розвитку 

ПЕ. Крім того, визначено, що поліморфні варіанти генів MGP та ACE 

сприяють формуванню вже в I–ому триместрі вагітності вкрай 

несприятливого гіпокінетичного варіанту материнської центральної 

гемодинаміки (із обмеженим зростанням показника ОЦК та вираженим 

зниженням функціональних показників роботи міокарду – УО та УІ), який в 

подальшому реалізується у розвиток ПЕ. 

Крім того, вивчення генетичного фактору дозволило встановити 

клініко–патогенетичний взаємозв’язок між окремими симптомами ПЕ при 

ЦД1. Як зазначалось в розділі 2, перебіг ПЕ при ЦД1 характеризується 

суттєвою поширеністю плацента–асоційованих ускладнень (дистресу плода, 

плацентарної дисфункції та фетопатії за мікросомальним типом). В 
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подальшому було встановлено, що причиною подібних асоціацій є 

одночасний системний несприятливий вплив поліморфних варіантів генів 

ACE та MGP на різні ланки серцево–судинної системи матері, у тому числі на 

матково–плацентарно–плодовий кровообіг. 

Одночасно за допомогою генетичних маркерів вдалося визначити 

значущі предиктори та прогностичні моделі розвитку ПЕ у різних категорій 

пацієнток із ЦД1. Отже, збільшення ІМТ (> 24,00 кг/м2), наявність ДН та/або 

поліморфізм гена АСЕ були прогностичними маркерами ризику розвитку ПЕ 

при ЦД1. Вперше було виявлено асоціацію генотипів ID та DD за геном АСЕ 

із ризиком розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 (що було підтверджено найнижчим 

значенням інформаційного критерію Айкайке для домінантної моделі 

успадкування). Найкращою статистичною моделлю міжгенної взаємодії у 

ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 була трилокусна: 

ACE(ID)/PON1(С108Т)/eNOS(G894T) з прогностичною цінністю 76,67%. 

Комбінації генотипів ACЕ(II)/PON1(108CC) та АСЕ(II)/eNOS(4b/4a) у 

обстежених нами вагітних з ЦД1 знижували ризик розвитку ПЕ, а комбінація 

генотипів ACE(ID)/eNOS (894TG) підвищувала ризик розвитку ПЕ. 

Комбінація передіснуючої ДН з генотипами ID та DD за геном АСЕ у 

вагітних з ЦД1 значуще збільшувала ризик розвитку ПЕ, так само, як і 

комбінація ДН з генотипом  108СТ за геном PON1. За відсутності ДН 

розвиток ПЕ був асоційованим із генотипом –138ТС за геном MGP. 

Особливістю впливу даного гена було те, що незалежно від наявності ДН 

генотипи Thr83Ala та –138TC у поєднанні з генотипами DD та ID за геном 

АСЕ підвищували ризик розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1. 

Значущими клінічними прогностичними маркерами тяжчого перебігу 

ПЕ у обстежених вагітних з ЦД1 були наявні на початку вагітності 

ускладнення та їх поєднання (ДН та ретинопатія, ДН та ангіопатія нижніх 
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кінцівок); за відсутності судинних ускладнень прогностичним чинником ПЕ 

легкого ступеня був показник ІМТ<23,7 кг/м2.  

I/D поліморфізм гену ACE демонстрував  чіткий алель–дозозалежний 

ефект: DD–генотип корелював із середньо–тяжким перебігом ПЕ; генотип ID 

(у тому числі в поєднанні з генотипом 108СТ за поліморфним варіантом 

PON1(C108T) – з легким перебігом ПЕ, а генотип II разом з генотипом 

108СС за поліморфним варіантом PON1(C108T) – взагалі, демонстрував 

протективні властивості, знижуючи ризик розвитку ПЕ протягом всієї 

вагітності. 

У носіїв гетерозиготного варіанту 108СТ за геном PON1 тяжкість 

перебігу ПЕ модифікувалась іншими факторами: його поєднання із ДН, 

меншою давністю ЦД1 (<8,5 років) та нижчим значенням ІМТ (<23,8 кг/м2) 

асоціювалось із розвитком ПЕ легкого ступеню, а в присутності вищих 

значень показників стажу захворювання (>13,5 років) та ІМТ (>25,17 кг/м2) 

підвищувався ризик розвитку тяжчого перебігу ПЕ. 

Вагомими чинниками виникнення ранньої ПЕ (до 32 тижня вагітності) 

були: тривалість захворювання (≥11 років), наявні перед початком вагітності 

ускладнення – ангіопатія та ДН, а також генотип ID за геном АСЕ. Розвиток 

ранньої ПЕ асоціювався із комбінаціями генотипів ACE(ID)/AT2R1(1166AC), 

ACE(ID)/eN0S(4b/4b), ACE(ID)/eN0S(894GG),  пізньої ПЕ — із поєднанням 

генотипів ACE(I/D)/MGP(138TC). 

Ізольований та поєднаний аналіз перерахованих інформативних 

чинників ризику є важливим підґрунтям до розробки алгоритму, який 

дозволив би визначити індивідуальний прогнозований ризик розвитку ПЕ та 

особливості її перебігу у жінок з ЦД1. 

Крім того, за результатами проведеного фармакогенетичного аналізу 

встановлено, що D–алель за геном ACE, Ala–алель за геном MGP (Thr83Ala), 
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T–алель за геном PON1 створюють несприятливий фармакотерапевтичний 

профіль та знижують ефективність антигіпертензивної терапії. Для всіх 

зазначених генів із зростанням числа несприятливих алелів в генотипі 

вагітної спостерігався алель–дозозалежний ефект із більш раннім 

виникненням показань для призначення антигіпертензивної терапії 

препаратами 1–ої та 2–ої лінії, значно довшим періодом нормалізації 

показника АТ на фоні прийому цих препаратів. 

Виявлені особливості потребують врахування у подальшій розробці 

персоніфікованого комплексу лікувально–профілактичних заходів. 
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РОЗДІЛ 6 

КОМПЛЕКС ПРОГНОСТИЧНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНО–

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВАГІТНИХ ІЗ ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 1–ГО ТИПУ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОГНОЗУВАННЯ, 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ 

 

Відповідно до сучасних рекомендацій провідних професійних асоціацій 

(SOGC, 2014; ISSHP, 2018 [78]; RCOG, NICE, 2019 [156]; ACOG, 2020 [38]; 

ADIPS, 2020 [259]), на сьогодні лишаються лише два підходи, які здатні 

покращити перинатальний прогноз у пацієнток із ПЕ (у тому числі на тлі 

ЦД1), а саме: ідентифікація підвищеного ризику розвитку випадків ПЕ та 

своєчасне розродження. 

Можливість прогнозування ПЕ, особливо у вагітних групи високого 

ризику, є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє не тільки призначити 

ретельніший моніторинг та  ідентифікувати ранні симптоми захворювання, а 

й допомагає у виборі подальшої тактики ведення вагітності (проведення 

профілактики РДС, призначення антигіпертензивної терапії та ін.) [188].  

Але найголовнішим є те, що прогнозування дозволяє застосувати 

профілактичні технології задовго до появи симптомів захворювання 

[98,235,253,327]. Проведені мета–аналізи результатів відповідних досліджень 

по превентивному вживанню аспірину дозволили встановити, що рання та 

адекватна за дозою препарату профілактика дозволяє запобігти розвитку 

двох форм ПЕ – ранньої та тяжкої, які супроводжуються найбільш 

несприятливими наслідками для матері та плоду [93,253,257,302]. Разом з 

тим, слід зазначити, що всі ці дослідження проводилися в об’єднаній групі 

пацієнток без їх стратифікації за ступенем ризику та, до того ж, без 

додаткового аналізу результатів у відокремленій коґорті пацієнток із ЦД1. 

Результати окремих досліджень, проведених виключно серед вагітних 

із ЦД1, продемонстрували контраверсійні результати [16,121]. Garner et al. 

(1995) встановили, що застосування низьких доз аспірину під час вагітності у 
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жінок з ЦД1 дозволяє знизити ризик розвитку ПЕ. З іншого боку, Cartis et al. 

(1998) в дослідженні, до участі в якому було залучено 462 пацієнтки із ЦД1, 

які протягом вагітності приймали аспірин, не вдалося встановити подібні 

закономірності. Крім того, на сьогодні не завершене жодне та триває лише 

одне рандомізоване дослідження по вивченню ефективності застосування 

аспірину у вагітних із ЦД1 [121]. Одночасно, незважаючи на наявні 

розбіжності в результатах проведених раніше досліджень, більшість 

авторитетних професійних організацій все ж таки рекомендують 

застосування аспірину для профілактики ПЕ у жінок з передіснуючим ЦД1 

(табл. 6.1) 

Таблиця 6.1 

Сучасні рекомендації міжнародних професійних організацій щодо 

призначення аспірину для профілактики ПЕ у вагітних з ЦД1 

Найменування 

професійної організації, 

яка надає відповідні 

рекомендації 

Особливості застосування ацетилсаліцилової 

кислоти для профілактики ПЕ у вагітних з ЦД1 

Дозування 

(мг на добу) 
Терміни призначення 

ACOG, SMFM (2018) 

[37] 
81 

З 12 до 28–го тижня гестації 

(оптимально до 16 тижнів); 

продовжувати до моменту 

розродження 

ISSHP (2018) [78] 75 – 162  Бажано до 16 тиж гестації 

RCOG, NICE (2019) 

[156] 
75 – 150 З 12 тиж до моменту розродження 

ADIPS (2020) 

[259] 
100 – 150 

Розпочати в 12 тиж та завершити 

прийом в 36 тиж 

ADA (2020)  

[50] 
60 – 150 

Розпочати наприкінці I триместру 

вагітності (з 12 до 16 тижнів) 

  

В Україні наказом МОЗ від 15.07.2011 №417 «Про організацію 

амбулаторної акушерсько–гінекологічної допомоги в Україні» також 

рекомендовано призначення аспірину пацієнткам з ЦД1 (в добовій дозі 75 мг 

з 16–го тижня вагітності) для профілактики розвитку ПЕ. 
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Отже, питання профілактики ПЕ в зазначеній коґорті пацієнток не є 

повною мірою вивченим, а запропонований підхід має певні обмеження. По–

перше, дія аспірину полягає лише в стабілізації системи 

простациклін/тромбоксан 2 [16,121], яка безумовно є значно порушеною при 

ЦД; разом з тим, для профілактики ПЕ не передбачено застосування 

лікувальних засобів, які б впливали на інші ланки патогенезу первинної 

плацентарної дисфункції, яка лежить в основі формування ПЕ. По–друге, 

рекомендовані методи профілактики є надзвичайно уніфікованими, без 

урахування індивідуальних патофізіологічних механізмів та особливостей 

розвитку даного ускладнення у конкретної пацієнтки, що б дозволило 

запропонувати більш ефективні персоніфіковані підходи для попередження 

ПЕ в зазначеній коґорті вагітних.   

Тим не менш, «вікно можливостей» для проведення ранньої цільової 

профілактики виникає лише за умов виявлення пацієнток групи високого 

ризику у I триместрі вагітності. Стрімка еволюція знань про патофізіологічні 

процеси, що лежать в основі ПЕ, призвела до розробки великої кількості 

різноманітних клінічних, біофізичних та біохімічних маркерів прогнозування 

розвитку ПЕ, яка продовжує збільшуватись з кожним роком. Але більшість з 

них характеризується наявністю суттєвих обмежень у застосуванні, особливо 

у жінок з ЦД1:  деякі маркери можуть бути застосовані, або 

характеризуються найвищою чутливістю та специфічністю лише у II–ому 

триместрі вагітності, що не дозволяє сформувати коґорту вагітних високого 

ризику по розвитку ПЕ, у яких було б доцільно застосувати ранню 

профілактику [298]; для переважної більшості маркерів досі не розроблені 

референтні значення для специфічних груп пацієнток (у тому числі для 

вагітних з ЦД1); більшість сироваткових маркерів характеризуються 

односпрямованими змінами своїх значень як при ПЕ, так і при ЦД1. Навіть 

протеїни, асоційовані з вагітністю, ангіогенні та антиангіогенні фактори, які є 

«золотим стандартом» в прогнозуванні ПЕ у жінок без ЦД, 

продемонстрували контраверсійні результати щодо їх здатності 
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попереджувати ризик розвиток ПЕ при ЦД1 [16,18]. Тобто, ЦД (особливо 

його тяжкі форми, ускладнені мікро– та макроангіопатіями) виступає в якості 

потужного інтерферуючого фактору, який знижує чутливість та 

специфічність визнаних сироваткових маркерів прогнозування ПЕ, що 

обмежує їх застосування в даній коґорті вагітних жінок та залишає 

клініцистів без надійних прогностичних маркерів розвитку ПЕ при ЦД1.  

Отримані в нашій роботі дані щодо впливу поліморфізму генів на 

розвиток ПЕ у вагітних з ЦД1 дозволяють запропонувати надійні генетичні 

маркери, які вже на прегравідарному етапі, або на початку антенатального 

спостереження можуть бути застосовані для раннього прогнозування ризику 

виникнення та особливостей перебігу ПЕ в зазначеній групі вагітних та в 

подальшому вчасно застосувати профілактичні стратегії для запобігання 

розвитку самої ПЕ та/або пов’язаних з нею тяжких перинатальних наслідків. 

В системі профілактичних заходів у жінок з ЦД1 та ПЕ особливу увагу 

слід приділяти також ефективній корекції наявного при ПЕ гіпертензивного 

синдрому, оскільки даний фактор суттєво модифікує перебіг вагітності через 

виникнення станів, які потребують негайного розродження, а саме: розвиток 

рефрактерної для терапії «злоякісної» гіпертензії (із виникненням додаткових 

ризиків для матері); погіршення функціонального стану нирок вагітної; а 

також формування декомпенсованої плацентарної дисфункції. З іншого боку, 

сам гіпертензивний синдром одночасно є фактором, що модифікується під 

дією антигіпертензивних лікарських засобів. Відповідно до сучасних 

уявлень, призначення антигіпертензивної терапії у пацієнток із ПЕ дозволяє 

покращити характер материнських наслідків без суттєвого їх поліпшення для 

плода. Разом з тим, зазначене твердження є дещо контраверсійним, оскільки 

проведення антигіпертензивної терапії дозволяє застосувати деякі 

профілактичні стратегії (наприклад, призначення профілактики РДС), а в 

окремих клінічних випадках – відтермінувати момент розродження, що 

опосередковано може мати позитивний вплив на показники виживаності, 

захворюваності та інвалідизації немовлят. Безумовно, ефективний 
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менеджмент гіпертензивного синдрому при ПЕ також сприятиме зменшенню 

частоти та тяжкості материнських те перинатальних ускладнень. 

Отже, комплекс заходів з покращення перинатального прогнозу у 

вагітних з ЦД1 та ПЕ слід розглядати в трьох ключових аспектах, а саме:  

створення алгоритму раннього прогнозування ПЕ, особливостей її перебігу 

та ефективності лікування для визначення групи пацієнток підвищеного 

ризику;  розробка комплексу диференційованої превентивної терапії, 

направленої на корекцію судинних порушень, запобігання формуванню 

первинної плацентарної дисфункції та розвитку плацента–асоційованих 

синдромів (зокрема, ПЕ); впровадження інноваційного персоніфікованого 

підходу для призначення антигіпертензивної терапії з урахуванням 

індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів генів з метою 

більш ефективного контролю гіпертензивного синдрому. 

 

6.1 Алгоритм сукупного застосування інформативних клінічних та 

генетичних маркерів для раннього прогнозування ризику, особливостей 

перебігу ПЕ та ефективності її лікування у вагітних з ЦД1 

 

На думку більшості дослідників, саме мультипараметричний підхід із 

одночасним визначенням комбінації кількох показників є найбільш 

ефективним у ранньому прогнозуванні випадків ПЕ [128,168,272]. Оскільки 

розвиток ПЕ визначається комбінацією великої кількості спадкових та 

середовищних факторів, доцільним було б вивчення ген–генних та ген–

факторних взаємодій, які  створили б основу подібних мультипараметричних 

моделей прогнозування. 

За результатами нашого дослідження були ідентифіковані не тільки 

значущі генотипи, а також різноманітні міжгенні та ген–факторні комбінації, 

які суттєво модифікували розвиток та перебіг ПЕ в коґорті жінок із 

передіснуючим ЦД1 (табл. 6.2), які в подальшому лягли в основу алгоритму 

прогнозування ПЕ та особливостей її перебігу у пацієнток з ЦД1 (рис. 6.1).



 
 

 

Таблиця 6.2 

Роль виявлених в дослідженні генотипів, міжгенних та ген–факторних комбінацій в модифікації перебігу ПЕ  

у пацієнток з ЦД1 

Виявлені в дослідженні 

генотипи та комбінації 

факторів 

Характеристика генотипу/комбінації факторів 

1 2 

ACE_II – Менш розповсюджений генотип серед пацієнток із вихідною ДН 

– Супроводжується низьким ризиком виникнення ПЕ в будь–які терміни гестації, незалежно від 

наявності/відсутності вихідної ДН 

– Потребує тривалішого стажу ЦД1для збільшення ризику розвитку ПЕ під час вагітності 

– Асоціюється із найнижчим вихідним значенням ОЦК (у порівнянні з ID– та DD–генотипами)  

– За наявності даного генотипу пізніше виникали показання для призначення постійної 

антигіпертензивної терапії препаратом 1–ої, а в подальшому – 2–ої лінії (у порівнянні з ID– та 

DD–генотипами) 

– Асоціюється із найкоротшим періодом прийому препаратів 1–ої та 2–ої лінії до нормалізації 

показника АТ до безпечного для вагітності рівня (у порівнянні із DD–генотипом) 

– Характеризувався значущим зниженням показників САТ та ДАТ на фоні прийому препаратів 

антигіпертензивної терапії 1–ої та 2–ої лінії  

ACE_II + eNOS (4b/4a) – Комбінація генотипів, що достовірно знижувала вірогідність розвитку ПЕ 

ACE_II + PON1_108CC – Комбінація, що достовірно знижувала вірогідність розвитку ПЕ незалежно від термінів гестації  

ACE_DD + MGP_138TC – Комбінація генотипів, що асоціюється із зростанням ризику розвитку ПЕ незалежно від 

наявності або відсутності передіснуючої ДН 

ACE_DD + 

MGP_Thr83Ala 

– Комбінація генотипів, що асоціюється із зростанням ризику розвитку ПЕ незалежно від 

наявності або відсутності передіснуючої ДН 



 
 

 

Продовження таблиці 6.2 

1 2 

ACE (I/D) +PON (C108T) 

+ eNOS (G894T) 

– Трилокусна модель міжгенної взаємодії, що дозволяє попередити ризик розвитку: 

а) ПЕ загалом ( із найкращим показником прогностичної цінності 76,67% у порівнянні з іншими 

моделями); 

б) ранніх форм ПЕ (із найкращим показником прогностичної цінності 88,33% у порівнянні з 

іншими моделями) 

AT2R1_1166AA – Корелював із вищими значеннями ІМТ 

– За наявності даного генотипу необхідний більш тривалий стаж захворювання, щоб збільшити 

ризик розвитку ПЕ під час вагітності 

AT2R1_1166СС – Корелював із нижчими значеннями ІМТ 

eNOS_4b/4b – Асоціювався із вищими значеннями ІМТ 

eNOS_894GG – Асоціювався із вищими значеннями ІМТ 

eNOS_894TT – Асоціювався із нижчими значеннями ІМТ 

MGP_83Ala/Ala – За наявності даного генотипу необхідний більш тривалий стаж захворювання, щоб збільшити 

ризик розвитку ПЕ під час вагітності 

– Асоціювався із нижчим вихідним значенням ОЦК 

– Характеризувався найвищим вихідним значенням САТ до початку призначення 

антигіпертензивної терапії (у порівнянні з генотипами Thr83Ala та Thr83Thr)  

– Супроводжувався найтривалішим періодом нормалізації АТ до безпечного під час вагітності 

рівня на тлі прийому препаратів антигіпертензивної терапії 1–ої  та 2–ої лінії (у порівнянні із 

генотипами Thr83Ala та Ala83Ala)  

– Характеризувався найменшою динамікою зниженням рівня САТ на фоні призначення препаратів 

2–ої лінії антигіпертензивної терапії (у порівнянні із генотипом Thr83Thr) 

MGP_83Thr/Ala – Характеризувався нижчим вихідним значенням САТ до початку призначення антигіпертензвної 

терапії (у порівнянні з генотипом Ala83Ala) 



 
 

 

Продовження таблиці 6.2 

1 2 

MGP_83Thr/Ala – Супроводжувався помірно тривалим періодом нормалізації АТ до безпечного під час вагітності 

рівня на тлі прийому препаратів антигіпертензивної терапії 1–ої та 2–ої лінії (у порівнянні із 

генотипами Thr83Ala та Ala83Ala)  

– Характеризувався значно меншою амплітудою зниженням рівня САТ на фоні призначення 

препаратів 2–ої лінії антигіпертензивної терапії (у порівнянні із генотипом Thr83Thr) 

MGP_83Thr/Thr – Асоціювався із вищим вихідним значенням ОЦК  

– Характеризувався найнижчим вихідним значенням САТ до початку призначення 

антигіпертензвної терапії (у порівнянні з генотипом Ala83Ala) 

– Супроводжувався найкоротшим періодом нормалізації артеріального тиску до безпечного під час 

вагітності рівня на тлі прийому препаратів антигіпертензивної терапії 1–ої та 2–ої лінії (у 

порівнянні із генотипами Ala83Ala та Thr83Ala)  

– Характеризувався достовірно значущим зниженням рівня САТ та ДАТ на фоні призначення 

препаратів 2–ої лінії антигіпертензивної терапії (у порівнянні із генотипами Ala83Ala та 

Thr83Ala) 

MGP_138TC – У пацієнток без передіснуючої діабетичної нефропатії присутність даного генотипу асоціювалась 

із підвищеним ризиком розвитку ПЕ (в 7 разів) 

– Корелював із вищими значеннями ІМТ 

– Асоціювався із розвитком гіперплазії плаценти у жінок із ЦД1 

MGP_138CC 

 

 

 

 

 

– Корелював із найвищими значеннями ІМТ 

– Характеризувався пізнішим призначенням препаратів антигіпертензивної терапії 2–ої лінії (у 

порівнянні з генотипами –108СТ та –108ТТ) 

– Асоціювався із найкоротшим періодом нормалізації артеріального тиску на фоні прийому 

препаратів 2–ої лінії (у порівнянні –108СТ та –108ТТ) 

– Знижував ризик розвитку діабетичної фетопатії у новонароджених від матерів із ЦД1 

– Достовірно рідше зустрічався при гіперплазії плаценти у пацієнток із ЦД1 



 
 

 

Кінець  таблиці 6.2 

1 2 

PON1_108CT – Значуще асоціюється із розвитком ПЕ легкого ступеню 

– Корелював із вищими значеннями ІМТ 

– За наявності даного генотипу необхідний більш тривалий стаж захворювання, щоб збільшити 

ризик розвитку ПЕ під час вагітності. 

– Характеризувався більш раннім призначенням препаратів антигіпертензивної терапії 2–ої лінії (у 

порівнянні з генотипами –108СС) 

– Асоціювався із більш тривалим періодом нормалізації АТ на фоні прийому препаратів 2–ої лінії 

(у порівнянні із генотипом –108СС) 

PON1_108CT + 

діабетична нефропатія 

– Зазначене поєднання достовірно асоціюється із зростанням ризику розвитку ПЕ в 8 разів 

– Дозволяє попередити ризик розвитку ПЕ легкого ступеню із прогностичною цінністю 75,6% 

PON1_108CT + індекс 

маси тіла ≤ 23,8  кг/м2 

– Поєднання факторів, що асоціюється із розвитком ПЕ легкого ступеню (прогностична цінність 

моделі — 76,3%) 

PON1_108CT + індекс 

маси тіла ≥ 25,17  кг/м2 

– Поєднання факторів, що асоціюється із розвитком середньо–тяжкої ПЕ 

PON1_108CT + стаж 

захворювання ≤ 8,5 р. 

– Комбінація, що дозволяє спрогнозувати розвиток ПЕ легкого ступеня (із прогностичною 

цінністю 79,1%) 

PON1_108CT + стаж 

захворювання ≥ 13,5 р.  

– Комбінація, що дозволяє спрогнозувати розвиток середньо–тяжкої ПЕ  

PON_108TT 

 

 

 

– Характеризувався найкоротшим терміном до моменту призначення препарату 2–ої лінії 

антигіпертензивної терапії (порівняно із генотипами –108СС та –108СТ) 

– Асоціювався із найтривалішим періодом нормалізації артеріального тиску на фоні прийому 

препаратів 2–ої лінії (у порівнянні з генотипами –108СС та –108СТ) 

PON1 (C108T) + eNOS 

(G894T)  

– Модель, що дозволяє попередити ризик розвитку ПЕ із прогностичною цінністю 58,33% 



 
 

 

 

Рис. 6.1 Алгоритм сукупного застосування інформативних клінічних та генетичних маркерів для  прогнозування  

ризику, особливостей перебігу прееклампсії та ефективності її лікування у вагітних з ЦД1
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6.2 Патогенетичне обґрунтування комплексу диференційованої 

превентивної терапії для вагітних з ЦД1 

 

Як зазначалося в попередніх розділах, одним з провідних клінічних 

факторів, який визначає ризик розвитку ПЕ, а також тяжкість її перебігу у 

вагітних з ЦД1, є вихідна ангіопатія. Це може бути пов’язано з тим, що 

діабетичні васкулярні ускладнення супроводжуються цілою низкою 

патофізіологічних порушень, а саме: розвитком ендотеліальної дисфункції із 

притаманним їй дисбалансом регуляторів судинного тонусу в бік 

вазоконстрикторів (зниження рівня NO, підвищення рівня ендотеліну–1); 

порушеннями в системі ейкозаноїдів у бік вазоконстрикції та агрегації (із 

одночасним зростанням рівня тромбоксану та простагландину F2α та 

зниженням вмісту простацикліну та простагландину Е2); а також 

цитокінового профілю (за рахунок активації прозапальних ІЛ–1, ІЛ–8 та 

ФНП та зниження протизапального ІЛ–10) [4,22]. 

З іншого боку, дослідженнями підтверджена роль зазначених процесів 

у формуванні первинної плацентарної дисфункції [6,17,62] із подальшою її 

реалізацію у розвиток плацента–асоційованих синдромів, у тому числі ПЕ 

[68,90,118,263,284].  

Виходячи з вищевикладеного, нами було розроблено комплекс 

диференційованої превентивної терапії, направленої на корекцію 

вищезазначених судинних порушень, запобігання формуванню первинної 

плацентарної дисфункції та розвитку плацента–асоційованих синдромів 

(зокрема, ПЕ) з урахуванням індивідуального прогнозованого ризику 

виникнення відповідної форми ПЕ у пацієнток із ЦД1 (табл. 6.3). 

Персоніфікований ризик виникнення тієї чи іншої форми ПЕ встановлювався 

за допомогою раніше запропонованого алгоритму (див. рис. 6.1). При цьому 

до складу лікувально–профілактичного комплексу намагалися залучати 

дозволені до застосування у вагітних з ЦД1 препарати, які за своїм 

механізмом дії впливають на патофізіологічні процеси, контрольовані 

генами, які увійшли до відповідних моделей прогнозування особливостей 

перебігу ПЕ. 



 
 

 

Таблиця 6.3 

Комплекс диференційованої превентивної терапії з урахуванням індивідуального прогнозованого ризику 

виникнення відповідної форми ПЕ у пацієнток із ЦД1 

 При прогнозуванні ранньої 

ПЕ 

При прогнозуванні пізньої 

ПЕ 

При прогнозуванні 

середньо–тяжкої ПЕ 

Критерії прогнозування Діабетична макроангіопатія 

нижніх кінцівок 

ID_ACE+AA_AT2R1  

ID_ACE(I/D)+4b/4b_eNOS  

ID_ACE(I/D)+GG_eNOS 

ID_ACE(I/D)+TC_MGP Діабетична нефропатія 

Діабетична ретинопатія 

Діабетична макроангіопатія 

ДН+ретинопатія 

ДН+макроангіопатія 

DD_ACE 

CT_PON + стаж>13,5 років 

або ІМТ>25,17 кг/м2 

Терміни застосування та 

тривалість застосування 

12–16, 16–20, 24–28 тиж 

(тривалістю 20–25 днів) 

16–20, 24–28, 32–36 

(тривалістю 20–25 днів) 

16–20, 28–32 (тривалістю 

20–25 днів) 

Компоненти лікувально–

профілактичного комплексу 

Основний комплекс: 

– дієтотерапія; 

– інсулінотерапія (за 

інтенсивним базис–

болюсним режимом) 

– молсидомін (по 2 мг × 2–3 

р/д); р/д);  

– аспірин (з 12 тиж до 

пологів, 125–150 мг/добу) 

Основний комплекс 

+ 

– вітамін D (4000 МО на 

добу протягом всієї 

вагітності); 

– вітамін К (10 мг на добу 

курсами);  

Основний комплекс 

+ 

– глутаргін (0,75 × 2–3  рази 

на день); 

– кверцетин (за умов 

адекватної компенсації ЦД 

по 1,0 г гранул × 3 рази на 

добу); 

– епадол (по 2 капсули на 

добу) 
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Як зазначається в таблиці, основними генетичними факторами, які 

асоціюються із розвитком ранньої ПЕ, є несприятливі генотипи за генами 

ACE, AT2R1 та еNOS. Цілком очікувано, що поліморфізм гену ендотеліальної 

NO–синтази (eNOS) впливає на рівень NO; раніше проведеними 

дослідженнями в окремих популяціях доведено кореляцію між присутністю 

4b– та/або G–алелю за відповідними поліморфними варіантами цього гену та 

зниженою концентрацією NO в плазмі крові вагітних жінок [84]. 

Сучасними дослідженнями в різних популяціях пацієнтів [35,96] 

підтверджена асоціація між D–алелем за інсерційно–делеційним (I/D) 

поліморфізмом гену ACE та зростанням активності ангіотензин–

перетворюючого ферменту, а також підвищеними концентраціями 

ангіотензину II, калікреїну,  цитокінів із прозапальними властивостями (ІЛ–6 

та ІЛ–8). В роботах продемонстровано, що ангіотензин II справляє 

безпосередній потужний судинозвужувальний ефект на судини плаценти 

через вищу щільність рецепторів в них у порівнянні з іншими судинами 

[123]; а також сприяє виникненню ендотеліальної дисфункції [181] та 

зниженню продукції NO [52,274]. Більшість зазначених несприятливих 

ефектів ангіотензину II опосередковується переважно через рецептори 1–го 

типу (що підтверджується залученістю поліморфних варіантів гену AT2R1 

серед значущих генетичних предикторів розвитку ранньої ПЕ). 

В подібних умовах найбільш патогенетично обґрунтованим у пацієнток 

з ЦД1 та високим прогнозованим ризиком виникнення ранньої ПЕ є 

додавання до складу основного комплексу препарату молсидомін. 

Молсидомін (або N–етоксикарбоніл–3–морфолінсиднонімін) справляє 

безпосередню потужну вазодилятуючу дію на гладком’язові клітини судин 

артеріального та венозного русла. Крім того, препарат є донатором NO: в 

печінці відбувається його трансформація в активний метаболіт SIN–1, який в 

подальших каталітичних реакціях утворює метаболіт SIN–1А; останній в 

своєму складі має фармакологічно активну групу NO, яка вивільняється при 
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його взаємодії із киснем. Також, окрім NO, SIN–1 сприяє вивільненню 

пероксинітриту ONOO–, який потенціює антиагрегантні властивості NO: 

гальмує агрегацію тромбоцитів, впливає на співвідношення тромбоксану А2 

та простацикліну в бік підвищення концентрації останнього. Одночасно, 

одним зі найбільш примітних ефектів молсидоміна є його здатність 

знижувати рівень деяких прозапальних маркерів [204,258]. Зрештою, 

препарат позбавлений ембріо– та фетотоксичних ефектів; а також має 

позитивний попередній досвід застосування для профілактики та лікування 

ПЕ у вагітних [15,19,21]. 

Особливої уваги заслуговує залученість TC–генотипу за поліморфним 

варіантом T138C гену матриксного Gla–протеїну (MGP) до моделі 

прогнозування ризику виникнення пізньої ПЕ у вагітних з ЦД1. На сьогодні 

MGP є найбільш важливим інгібітором мінералізації артеріальної стінки. У 

своїй будові даний представник родини вітамін К–залежних протеїнів 

містить Gla–ділянку, яка представлена γ–карбоксиглютаміновою кислотою, 

має високу спорідненість до іонів кальцію та за необхідності виводить їх 

надлишок. MGP синтезується субендотеліально розташованими макрофагами 

та гладком’язовими клітинами судинної стінки. В подальшому протеїн зазнає 

карбоксилювання в тканині печінки (меншою мірою – у позапечінкових 

тканинах) в присутності адекватної кількості вітаміна K [28,278,313]. 

Порушення зазначеного процесу супроводжується циркуляцією в кровообігу 

надлишку дефосфо–декарбоксильованих форм MGP, які асоціюються із 

кальцифікацією судинної стінки, формуванням серцево–судинних 

захворювань та підвищеною смертністю від них [95,161,240]. Інтервенційні 

дослідження із застосуванням вітаміна К продемонстрували можливість 

дозозалежного зростання інтенсивності карбоксилювання MGP [54], 

збереження еластичних властивостей судинної стінки, зменшення 

кальцинозу судин [144,207,269] та профілактики серцево–судинних 

захворювань [146].  
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За даними досліджень, присутність в генотипі мінорного С–алелю за 

поліморфним варіантом T108C гену MGP супроводжується втратою його 

промотором (критичної для процесів транскрипції ділянки) здатності 

зв’язуватись із регуляторними ядерними білками, що супроводжується 

зниженням його активності на 20–50% [152]. Отже, зазначений алель 

асоціюється із зменшеною інтенсивністю синтезу білку MGP та, як наслідок, 

розвитком низки судинних захворювань (атеросклерозу стегнових артерій, 

кальцифікації коронарних артерій та ін.).  

Слід також зазначити, що в складі промотора гену MGP встановлено 

дві ділянки, що містять можливі сайти зв’язування рецепторів ретиноєвої 

кислоти та, що найважливіше, вітаміну D. Зазначений факт свідчить про 

здатність вітаміну D стимулювати продукцію вітамін–К–залежних протеїнів, 

у тому числі MGP [301].  

Цікавим є поєднання ID–генотипу за поліморфним варіантом гену ACE 

та TC–генотипу за геном MGP в моделі прогнозування пізньої ПЕ. Як вже 

зазначалося раніше, наявність D–алелю супроводжується підвищеною 

концентрацією ангіотензину II в сироватці крові. Разом з тим, дослідженнями 

встановлено, що ангіотензин II пригнічує експресію MGP в гладком’язових 

клітинах судинної стінки через специфічні рецептори 1–го типу, а також 

активацію NF–kB сигнального шляху [164]. Тобто, поєднання цих генотипів 

супроводжується ще меншою інтенсивністю синтезу MGP. В умовах 

екстремального зменшення концентрації зазначеного білку доцільним було б 

у пацієнток з прогнозованим ризиком виникнення пізньої ПЕ додати до 

основного комплексу застосування вітаміну К (для адекватного 

карбоксилювання Gla–ділянки залишкових молекул білку та підтримки їх 

максимальної функціональної здатності), а також вітаміну D (для екзогенної 

активації промотора гену).    

Як зазначається в табл. 6.3, ризик розвитку тяжкої ПЕ прогнозується 

при значно ширшому діапазоні васкулярних ускладнень, а також в 
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присутності гомозиготного носійства двох D–алелів за поліморфним 

варіантом гену ACE. Даний факт може свідчити про більш глибшу 

вираженість ендотеліальної дисфункції за цієї форми ПЕ. Саме тому 

пацієнткам із прогнозованим ризиком виникнення тяжкої ПЕ до основного 

комплексу вирішено додати препарат глутаргін. Останній являє собою соль 

аргініну та глутамінової кислоти та демонструє потужний 

ендотелійпротекторний ефект, зменшуючи порушену проникність судинної 

стінки та тромборезистентність судин, запобігаючи гіперкоагуляції, 

знижуючи чутливість судин до судинозвужуючих агентів, які спричинюють 

генералізований вазоспазм (ендотеліну, ангіотензину, тромбоксану). Аргінін 

після попередньої трансформації у оксид азоту демонструє вазодилатуючий 

ефект, позитивно впливає на згортання крові та функціональні властивості 

циркулюючих елементів крові. До того ж глутаргін демонструє 

дезінтоксикаційні властивості (за рахунок здатності знешкоджувати та 

виводити із організма амоній), антиоксидантний, антигіпоксичний та 

мембранстабілізуючий ефекти, здатність нормалізувати обмінні процеси, 

позитивно впливає на процеси енергозабезпечення клітин. Препарат знижує 

рівень циркулюючих в крові імунних комплексів, зменшує вираженість 

синдрому «метаболічної» інтоксикації та імунотоксикозу. Також 

накопичений значний досвід його застосування для лікування та 

профілактики плацентарної дисфункції  [5]. 

За літературними даними, присутність Т–алелю за поліморфізмом 

С108T гену PON1 корелює із нижчою активністю ферменту параоксонази–1 

[255]. Останній, як відомо, демонструє антиоксидантні властивості, 

перешкоджаючи перекисному окисненню ліпідів в складі ЛПВЩ та ЛПНЩ. 

Отже, наявність Т–алелю у пацієнток з ЦД1 та прогнозованим ризиком 

виникнення тяжких форм ПЕ супроводжуватиметься зниженням активності 

PON1 в сироватці крові, а, отже, посиленням явищ оксидативного стресу із 

закономірним ушкодженням клітинних мембран  [7].  
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Це пояснює додаткове застосування у них препарату омега–3 

поліненасичених жирних кислот (епадол). Як відомо, основною функцією 

ПНЖК є відновлення фосфоліпідів клітинних мембран, що, на наш погляд, є 

надзвичайно бажаним ефектом в умовах дефіциту параоксонази–1. Крім того, 

завдячуючи мембраностабілізуючому ефекту препарат створює субстрат для 

синтезу «корисних» ейкозаноїдів (простациклинів, простагландинів, 

лейкотрієнів та тромбоксану) із протизапальними властивостями та 

антитромботичною дією; пригнічує синтез прозапальних цитокінів, молекул 

адгезії і фактору росту ендотелію судин (VEGF); впливає на рівень 

металопротеїнази та знижує схильність лімфоцитів до адгезії на поверхні 

ендотелію [44]. Всі ці ефекти препарату матимуть позитивний вплив на 

судинний тонус, сприятимуть усуненню проявів ендотеліальної дисфункції 

та запобігатимуть виникненню ускладнень вагітності [308].  

Крім того, з метою посилення антиоксидантного захисту до складу 

компонентів індивідуального комплексу превентивного лікування у 

пацієнток із прогнозованим ризиком тяжкої ПЕ рекомендовано також додати 

кверцетин. По–перше, даний препарат має властивості скавенджеру вільних 

радикалів, що утворюються внаслідок оксидативного стресу, та здатний 

активувати ферменти власної системи антиоксидантного захисту організму; 

по–друге, чинить потужний протизапальний вплив, що обумовлено блокадою 

ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, зниженням 

синтезу лейкотрієнів, серотоніну та інших медіаторів запалення [12]. 

Отже, вивчення генетичних особливостей пацієнток із ЦД1 дозволяє не 

тільки встановити індивідуальний ризик виникнення тих чи інших форм ПЕ, 

а й запропонувати диференційований підхід до превентивного лікування, 

який є патогенетично обґрунтованим та охоплює ширше коло 

патофізіологічних процесів, задіяних в розвитку ПЕ та асоційованих з нею 

інших ускладнень вагітності. 
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6.3 Перегляд підходів до проведення антигіпертензивної терапії у 

пацієнток з ЦД1 з урахуванням індивідуального профілю носійства 

поліморфних варіантів генів 

 

Виявлені нами в розділі 5 фармакогенетичні особливості контролю 

рівня артеріального тиску у пацієнток при ЦД1 дозволили сформулювати 

новітні, патогенетично обґрунтовані рекомендації по проведенню 

антигіпертензивної терапії в зазначеній коґорті пацієнток з урахуванням їх 

індивідуальних генотипів за поліморфними варіантами досліджуваних генів. 

Оскільки вищезазначені фармакогенетичні особливості були встановлені 

серед вагітних із ЦД1 без вихідної хронічної артеріальної гіпертензії, 

сформульовані нами рекомендації можуть бути застосовані виключно до 

пацієнток із формами гіпертензивних розладів, які виникають після 20 тиж 

гестації (гестаційна гіпертензія та ПЕ). 

Зокрема, потребує перегляду пороговий рівень артеріального тиску, за 

якого слід розпочинати постійну антигіпертензивну терапію. Для цього 

розглянемо чинні рекомендації провідних професійних організацій світу, а 

також вимоги національних протоколів (табл. 6.4) та результати відповідних 

досліджень. 

Враховуючи, що наявність мікроальбумінурії та/або ДН у вагітних з 

ЦД1 суттєво впливає на ризик розвитку ПЕ та пов'язану з нею необхідність 

передчасного розродження порівняно із пацієнтками із нормоальбумінурією, 

цілком обґрунтовані намагання дослідників переглянути показання до 

проведення постійної антигіпертензивної терапії у зазначеній коґорті 

пацієнток. 

Зокрема, дослідженнями Mathiesen E. R. та співавт. (2004), Nielsen L.R. 

та співавт. (2006, 2009) було продемонстровано, що застосування 

“інтенсивного підходу” до проведення антигіпертензивної терапії у вагітних 

із ЦД1 та супутньою мікроальбумінурією/нефропатією, який передбачає 

призначення антигіпертензивних препаратів при пороговому рівні  
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Таблиця 6.4 

Рекомендації щодо порогового рівня артеріального тиску, за якого слід 

розпочати постійну антигіпертензивну терапію 

Найменування 

протоколу професійної 

асоціації чи документу 

Рекомендації 

У вагітних без супутнього ЦД 

Наказ МОЗ від 

31.12.2004 №676 

Показанням для призначення постійної 

антигіпертензивної терапії при хронічній 

гіпертензії є ДАТ≥100 мм рт. ст. (при ізольованій 

систолічній гіпертензії – САТ≥150 мм рт.ст.); при 

прееклампсії –  ДАТ≥100 мм рт. ст. 

ISHHP (2018) 

[97] 

Незалежно від форми гіпертензивного розладу, 

постійне підвищення рівня АТ>140/90 мм рт. ст. 

при офісному вимірюванні (≥135/85 мм рт. ст. при 

вимірюванні вдома) є показанням для призначення 

постійної антигіпертензивної терапії. При цьому 

слід дотримуватись цільового значення ДАТ до 85 

мм рт. ст., САТ – в межах 110–140 мм рт. ст.  

RCOG, NICE (2019) 

[156] 

Запропонувати фармакологічне лікування при АТ, 

вищому за 140/90 мм рт.ст.; підтримувати цільовий 

рівень в межах ≤135/85 мм рт. ст. 

ACOG (2020) 

[38] 

Антигіпертензивна терапія має бути негайно 

розпочата при гострому початку тяжкої гіпертензії 

(САТ≥160 мм рт. ст. та/або ДАТ≥110 мм рт. ст.), 

яка триває не менше 15 хвилин. Підтримувати АТ 

нижче зазначених значень 

У пацієнтів з ЦД 

Наказ МОЗ України від 

29.12.2014 №1021  

У пацієнтів із ЦД1 та супутньою ДН 

рекомендується підтримувати рівень артеріального 

тиску в межах 130/80 мм рт. ст. та нижче, вищі 

значення мають розглядатися як показання для 

проведення антигіпертензивної терапії. 

У вагітних із передіснуючим ЦД 

ADA (2020) 

[50] 

У вагітних із ЦД та артеріальною гіпертензією або 

значущою протеїнурією стійке перевищення 

артеріального тиску на рівні ≥135/85 мм рт.ст. 

рекомендовано коригувати з метою забезпечення 

здоров’я матері в довгостроковий період. Цільове 

значення артеріального тиску повинно становити 

≥120/80 мм рт.ст., щоб виключити ризики для плода 
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АТ ≥ 135/85 мм рт.ст. та/або при рівні добової екскреції альбуміну ≥ 300 мг 

на добу) підтвердило свою безпечність та ефективність, а також дозволило 

досягти у вагітних із мікроальбумінурією/ДН рівня материнських та 

перинатальних ускладнень, притаманного для пацієнток із вихідною 

нормоальбумінурією. При цьому спостерігалося суттєве зменшення числа 

жінок із передчасними пологами та ПЕ, рідше виникали тяжкі форми ПЕ, 

немовлята таких матерів народжувались в значно пізніші терміни гестації та 

з більшою вагою, ніж у жінок із ДН, у яких застосовувався традиційний 

підхід до призначення антигіпертензивної терапії [27,77,127,212]. 

Крім того, в проведеному нами дослідженні було встановлено: 

– II–генотип за I/D поліморфізмом гену ACE: виявився менш 

розповсюдженим серед пацієнток із ДН (тобто, у носіїв даного генотипу, 

найімовірніше, реєструватиметься нормоальбумінурія, або рівень добової 

екскреції альбуміну < 300 мг на добу); демонстрував протективний ефект на 

розвиток ПЕ, особливо в комбінації з генотипом –108CC за геном PON1 

(тобто у носіїв даного генотипу навіть за умов розвитку гіпертензивних 

розладів під час вагітності останні матимуть легкий перебіг та навряд чи 

призведуть до розвитку ПЕ); характеризувався більш сприятливим 

фармакотерапевтичним профілем у порівнянні з ID– та DD–генотипами, а 

саме: асоціювався із суттєво пізнішим виникненням показань для 

призначення постійної антигіпертензивної терапії препаратами 1–ої та  

2–ої лінії, значно коротшим періодом прийому препаратів 1–ої та 2–ої  лінії 

до нормалізації показника АТ до безпечного для вагітності рівня, а також 

більш значущим зниженням показників САТ та ДАТ на фоні прийому 

препаратів 1–ої та 2–ої лінії (тобто корелював із розвитком гіпертензивних 

розладів, які потенційно матимуть доброякісний перебіг та будуть ефективно 

контролюватися засобами антигіпертензивної терапії); 

– СС–генотип за поліморфізмом С108Т гену PON–1: справляв 

захисний вплив на розвиток ПЕ (в поєднанні із II–генотипом за I/D 

поліморфізмом гену ACE); асоціювався суттєво пізнішим призначенням 
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препаратів 2–ої лінії (у порівнянні з генотипом –108СТ) та менш тривалим 

періодом нормалізації АТ на фоні прийому препаратів 2–ої лінії (у 

порівнянні із генотипом –108СТ) (тобто можна очікувати, що у носіїв даного 

генотипу монотерапія препаратом 1–ої лінії довгий час ефективно 

контролюватиме рівень АТ, що має важливе значення, зважаючи на 

протективний ефект даного генотипу, взагалі, на розвиток ПЕ та на 

відсутність кореляції із розвитком середньо–тяжких форм ПЕ); 

– Thr/Thr–генотип за поліморфізмом Thr83Ala гену MGP: 

характеризувався найнижчим вихідним значенням САТ у порівнянні з 

генотипом Ala83Ala; супроводжувався найкоротшим періодом нормалізації 

АТ на тлі прийому препаратів антигіпертензивної терапії 1–ої та 2–ої лінії (у 

порівнянні із генотипами Ala83Ala та Thr83Ala). 

Враховуючи викладене, у пацієнток–носіїв вищезазначених генотипів 

без супутньої ДН постійну антигіпертензивну терапію рекомендується 

призначати за загальноприйнятними показаннями, передбаченими наказом 

МОЗ України від 31.12.2004 №676 “Про затвердження клінічних протоколів з 

акушерської та гінекологічної допомоги”, а саме: при рівні 

ДАТ≥100 мм рт.ст., а у разі ізольованої систолічної гіпертензії – при рівні 

САТ≥150 мм рт.ст.   

Загальновизнаним залишається той факт, що постійна 

антигіпертензивна терапія не попереджує розвиток ПЕ, але може зменшувати 

вираженість останньої. Тому особливої уваги заслуговує перегляд підходів 

до призначення антигіпертензивної терапії носіям алелів/генотипів, які, за 

даними нашого дослідження, корелювали саме з розвитком середньо–тяжких 

форм даного ускладнення. Зокрема, в проведеному нами дослідженні було 

встановлено:   

– D–алель за I/D поліморфізмом гену ACE: виявився більш 

розповсюдженим у пацієнток із вихідною ДН (тобто, найімовірніше, у носіїв 

відповідних генотипів реєструватиметься мікроальбумінурія або рівень 

добової екскреції альбуміну > 300 мг на добу); корелював із розвитком 

ранніх та середньо–тяжких форм ПЕ (тобто таких, що найбільш потребують 
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ефективної антигіпертензивної терапії, оскільки найчастіше призводять до 

необхідності передчасного розродження); характеризувався вищими 

вихідними значеннями САТ та ДАТ та, як наслідок, необхідністю більш 

раннього призначення антигіпертензивної терапії; в комбінації з генотипом 

MGP_Thr83Ala сприяв зростанню ризику розвитку ПЕ незалежно від 

наявності або відсутності передіснуючої ДН; 

– Т–алель за поліморфізмом С108Т гену PON–1 (за умови його 

поєднання із ІМТ ≥ 25,17 кг/м2 та/або стажем захворювання ≥ 13,5 років) 

асоціювався із розвитком середньо–тяжких форм ПЕ ; 

– Ala–алель за поліморфним варіантом Thr83Ala гену MGP 

супроводжувався вищими вихідним значенням САТ до початку призначення 

антигіпертензивної терапії; 

– наявність в генотипі вагітних патологічних алелів за поліморфними 

варіантами генів, які входять до складу трилокусної моделі міжгенної 

взаємодії ACE (I/D) +PON (C108T) + eNOS (G894T), сприяла розвитку ПЕ та, 

зокрема, її ранніх форм. 

Враховуючи викладене, вагітним–носіям вищезазначених патологічних 

алелів та/або будь–яких їхніх комбінацій, а також у разі наявності супутньої 

мікроальбумінурії чи нефропатії (із добовою екскрецією альбуміну > 300 мг 

на добу) можна рекомендувати “інтенсивний підхід” із призначенням 

постійної антигіпертензивної терапії при рівні артеріального тиску  

> 135/85 мм рт. ст. 

Оскільки II–генотип за I/D поліморфізмом гену ACE, CC–генотип за 

поліморфним варіантом С108Т гену PON1 та Thr83Thr–генотип за 

поліморфізмом Thr83Ala гену MGP характеризувались ознаками, які 

опосередковано вказують на ефективність та суттєву тривалість ефекту 

препаратів 1–ої лінії, а саме: значно пізнішим виникненням показань для 

призначення препаратів 2–ої лінії; найкоротшим періодом прийому 

препаратів 1–ої лінії до моменту нормалізації показника АТ до безпечного 

для вагітності рівня; 3) значущим зниженням показників САТ та ДАТ на фоні 
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прийому антигіпертензивних агентів 1–ої лінії, пацієнткам із 

вищепереліченими генотипами та будь–якими їхніми комбінаціями стартова 

антигіпертензивна терапія може проводитись одним препаратом.  

Водночас, в нашому дослідженні у носіїв патологічних генотипів за 

генами ACE (ID та DD), PON1 (–108CT та –108TT) та MGP (Thr83Ala та 

Ala83Ala) реєструвались деякі несприятливі особливості проведення 

антигіпертензивної терапії, які можуть свідчити про обмежену ефективність 

монотерапії препаратом 1–ої лінії: суттєво раніше виникали показання для 

призначення антигіпертензивних препаратів 2–ої лінії; реєструвалось 

незначне зниження (а в деяких випадках навіть підвищення) рівнів САТ та 

ДАТ на фоні прийому препаратів антигіпертензивної терапії 1–ої лінії та 

більш значуще — лише у разі додавання препаратів 2–ої лінії. Крім того, як 

вже раніше зазначалось, всі ці патологічні генотипи разом з супутньою ДН 

входять до складу чотирьохкомпонентної моделі, яка дозволяє спрогнозувати 

неефективність антигіпертензивної терапії, що застосовується. Враховуючи 

викладені факти, пацієнткам із ЦД1 та супутньою ДН, або без неї, які є 

носіями патологічних генотипів за генами ACE (ID та DD), PON1 (–108CT та 

–108TT) та MGP (Thr83Ala та Ala83Ala), а також будь–яких їхніх комбінацій, 

можна рекомендувати призначення комбінації одразу двох 

антигіпертензивних препаратів в якості стартової терапії. 

Особливої уваги також заслуговує вибір групи препаратів для 

проведення антигіперетнезивної терапії з урахуванням генотипу пацієнтки. 

Так, в якості терапії 1–ої лінії слід обирати метилдофу. Разом з тим, оскільки 

мутантний алель Ala за поліморфним варіантом Thr83Ala гену MGP 

асоціюється із накопиченням іонів кальцію у судинній стінці, патогенетично 

обґрунтованою є рекомендація у носіїв відповідних генотипів в якості терапії 

1–ої лінії застосовувати препарати із групи блокаторів кальцієвих каналів 

(ніфедипін). 

 В якості терапії 2–ої лінії препаратом вибору є ніфедипін. Разом з тим, 

результати представленого дослідження демонструють неефективність та не 
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дозволяють рекомендувати застосування блокаторів кальцієвих каналів в 

якості терапії 2–ої лінії у носіїв DD–генотипу за вищезазначеним 

поліморфізмом. Одночасно в проведеному нами дослідженні генотип DD за 

I/D поліморфізмом гену ACE асоціюється із суттєвим зменшення вихідного 

значення УО, тобто в даній коґорті пацієнток слід надавати перевагу 

антигіпертензивним агентам, які сприяють зростанню відповідного 

показника, — а саме, β–блокаторам. 

 

 

6.4 Оцінка ефективності запропонованого комплексу 

прогностичних та лікувально–профілактичних заходів для вагітних із 

ЦД1 

 

В подальшому ефективність запропонованого комплексу була вивчена 

у 62 пацієнток із ЦД1 без вихідної (хронічної) артеріальної гіпертензії. 

Зазначені пацієнтки методом випадкового відбору були розподілені на  

2 групи: до складу групи I були включені 32 вагітні, яким превентивне 

лікування та антигіпертензивна терапія за сформульованими нами 

рекомендаціями проводилася з урахуванням попереднього вивчення 

індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів генів ACE (ID), 

PON (C108T), MGP (T138C та Thr83Ala), eNOS (G894T та 4b/4a). 

В групі II, до складу якої було залучено 30 пацієнток, застосовувався 

традиційний підхід: профілактика ПЕ аспірином (відповідно до наказу МОЗ 

України від 15.07.2011 №417), а у разі виникнення гіпертензивного синдрому 

– призначення антигіпертензивної терапії відповідно до чинного протоколу 

«Гіпертензивні розлади під час вагітності» (наказ МОЗ України від 

31.12.2004 №676). 

Як видно з табл. 6.5, склад обох груп не відрізнявся за віком пацієнток 

та вихідними середніми значеннями ключових параметрів. 
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Таблиця 6.5 

Основні вихідні характеристики пацієнток груп I та II 

Показник Група I Група II р 

Вік (роки) 26,72±0,65 27,01±0,32 >0,05 

ІМТ (кг/м2) 23,66±1,22 25,07±0,98 >0,05 

Стаж діабету, (роки) 13,25±1,77 14,01±1,23 >0,05 

Параметри перебігу ЦД на момент настання теперішньої вагітності 

Середньої тяжкості 3 (9,38±5,15%) 4 (13,33±6,21%) >0,05 

Тяжка форма  29 (90,63±5,15%) 26 (86,67±6,21%) >0,05 

Компенсація 3 (9,38±5,15%) 3 (10,00±5,48%) >0,05 

Субкомпенсація 23 (71,88±7,95%) 19 (63,33±8,80%) >0,05 

Декомпенсація 6 (18,75±6,90%) 8 (26,67±8,07%) >0,05 

Нефропатія III ст. 15 (46,88±8,82%) 19 (63,33±8,61%) >0,05 

Нефропатія IV ст. 5 (15,63±6,42%) 3 (10,00±5,48%) >0,05 

Вихідні показники артеріального тиску 

САТ (мм рт.ст.) 117,86±3,31 120,01±2,31 >0,05 

ДАТ(мм рт.ст.) 71,46±3,02 69,77±1,86 >0,05 

Пульсовий тиск (мм рт.ст.) 41,22±2,00 40,37±2,18 >0,05 

СерАТ (мм рт. ст.) 87,85±1,83 85,98±2,13 >0,05 

Вихідні значення ключових лабораторних показників 

 HbA1c (%) 8,02±0,66 7,89±0,48 >0,05 

Глюкоза натщесерце (ммоль/л) 7,96±1,11 7,59±1,17 >0,05 

Добова екскреція білку (г/добу)  0,56±0,03 0,42±0,17 >0,05 

Креатинін (мкмоль/л) 67,05±5,68 69,66±7,03 >0,05 

 

При вивченні розповсюдженості поліморфних варіантів генів у 

пацієнток групи I встановлено наступний профіль носійства генотипів за 

досліджуваними генами (табл. 6.6). 
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Таблиця 6.6 

Профіль носійства поліморфних варіантів генів у вагітних групи I,  

абс.ч (M±m, %) 

Досліджуваний 

поліморфізм 
Генотип 

Кількість пацієнток групи I, у яких 

реєструвався зазначений генотип 

ACE (I/D) II 7 (21,88±7,31) 

ID 16 (50,00±8,84) 

DD 9 (28,13±7,95) 

PON1 (C108T)  CC 17 (53,13±8,82) 

CT 11 (34,38±8,40) 

TT 4 (12,50±5,85) 

MGP (Thr83Ala) Thr83Thr 16 (50,00±8,84) 

Thr83Ala 11 (34,38±8,40) 

Ala83Ala 5 (15,63±6,42) 

MGP (T138C) TT 11 (34,38±8,40) 

TC 12 (37,50±8,56) 

CC 9 (28,13±7,95) 

eNOS (G894T) GG 12 (37,50±8,56) 

GT 10 (31,25±8,19) 

TT 10 (31,25±8,19) 

eNOS (4b/4a) 4b/4b 14 (43,75±8,77) 

4b/4a 8 (25,00±7,65) 

4a/4a 10 (31,25±8,19) 

 

За сукупністю наявних клінічних та генетичних факторів 

прогнозований ризик виникнення ранньої ПЕ встановлено у 8 пацієнток 

(6,25±4,28%), пізньої – у 13 (40,63±8,68%) та середньо–тяжкої – у 12 вагітних 

(37,50±8,56%) групи I.  

Протягом вагітності гіпертензивний синдром реєструвався у  

17 пацієнток (53,13±8,82%) групи I та у 22 вагітних (73,33±8,07%) групи II. В 

таблиці 6.7 наводяться особливості проведення антигіпертензивної терапії у 

пацієнток обох груп. 
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Таблиця 6.7 

Особливості проведення антигіпертензивної терапії у пацієнток  

групи І та ІІ 

Показник Група I Група II p 

Середній термін виникнення  

гіпертензивного синдрому 

25 тиж 6 днів ±  

1 тиж 2 дні 

27 тиж 3 дні ± 

0 тиж 2 дні 
>0,05 

Середній термін призначення 

терапії 1–ої лінії 

25 тиж 6 днів ± 

1 тиж 2 дні 

28 тиж 4 дні ± 

0 тиж 1 день 
<0,05 

САТ на момент призначення 

терапії 1–ої лінії (мм рт. ст.) 
141,66±6,56 158,35±2,11 <0,05 

ДАТ на момент призначення 

терапії 1–ої лінії (мм рт. ст.) 
89,55±2,02 100,00±1,51 <0,05 

Кількість осіб, у яких призначено 

монотерапію одним 

антигіпертензивним препаратом 

9 

(28,13±7,95%) 

20 

(66,67±8,61%) 
<0,05 

Кількість осіб, у яких призначено 

комбінацію двох 

антигіпертензивних препаратів 

8 

(25,00±7,65%) 

2 

(6,67±4,56%) 
<0,05 

Період від моменту призначення 

терапії 1–ої лінії до нормалізації 

АТ до безпечного рівня (днів) 

3,42±1,16 8,59±0,72 <0,05 

Кількість осіб, у яких в зв'язку з 

недостатньою ефективністю 

терапії 1–ої лінії було призначено 

додаткові препарати (терапію 2–

ої лінії)  

9 

(28,13±7,95%) 

19 

(61,29±8,75%) 
<0,05 

Термін гестації, в який відбулось 

призначення терапії 2–ої лінії 

33 тиж 4 дні ± 

1 тиж 5 днів 

30 тиж 0 днів 

± 0 тиж 2 дні 
<0,05 

САТ на момент призначення 

терапії 2–ої лінії (мм рт. ст.) 
145,02±3,44 161,02±3,22 <0,05 

ДАТ на момент призначення 

терапії 2–ої лінії (мм рт. ст.) 
94,35±1,98 110,55±5,22 <0,05 

 

 Як зазначено в таблиці 6.7, в групі I спостерігалась тенденція до більш 

раннього виникнення гіпертензивного синдрому. Це пов'язано з тим, що у 

носіїв окремих “несприятливих” генотипів за досліджуваними 
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поліморфізмами генів застосовувались значно жорсткіші критерії для 

визначення артеріальної гіпертензії (рівень артеріального тиску  

> 135/85 мм рт. ст.) та початку постійної антигіпертензиваної терапії, в той 

час як у вагітних групи II артеріальна гіпертензія визначалась за 

традиційними критеріями (рівень артеріального тиску ≥140/90 мм рт.). Як 

наслідок, постійна антигіпертензивна терапія призначалась значно раніше у 

вагітних групи I, ніж у пацієнток групи II. Також цей факт пояснює суттєво 

вищі вихідні середні рівні САТ та ДАТ у пацієнток групи II на момент 

призначення терапії 1–ої лінії. 

Примітно, що у пацієнток групи II призначення антигіпертензивної 

терапії відбувалося в більш пізні терміни, ніж виникнення самого 

гіпертензивного синдрому. Це пов'язано з тим, що, відповідно до 

вищезазначеного наказу МОЗ України від 31.12.2004 №676 “Про 

затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної 

допомоги”, рівні артеріального тиску, які визначають виникнення 

гіпертензивного синдрому (≥140/90 мм рт. ст.) та потребу у призначенні 

постійної антигіпертензивної терапії (≥ 150/100 мм рт. ст.) різняться. 

В зв'язку з переглядом рекомендацій щодо стартової терапії у носіїв 

несприятливих генотипів цілком очікувано, що в групі I значно більшому 

числу пацієнток постійну антигіпертензивну терапію було розпочато одразу 

двома препаратами. 

Разом з тим, стартова терапія 1–ої лінії виявилася більш ефективною у 

пацієнток, у яких застосовувався новітній підхід до антигіпертензивної 

терапії (група I), що підтверджується значно коротшим періодом від моменту 

призначення терапії 1–ої лінії до моменту нормалізації АТ до безпечного 

рівня; суттєво меншою кількістю осіб, у яких виникла потреба у призначенні 

терапії 2–ої лінії; значуще пізнішим виникненням показань для застосування 

терапії 2–ої лінії; а також достовірно меншими середніми значеннями САТ та 

ДАТ на момент призначення препаратів 2–ої лінії (табл. 6.8).   
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Таблиця 6.8 

Динаміка гіпертензивного синдрому у пацієнток групи І та ІІ 

Показник Група I Група II p 

Середній термін виникнення  

гіпертензивного синдрому 
25 тиж 6 днів ±  

1 тиж 2 дні 

27 тиж 3 дні ± 

0 тиж 2 дні 
>0,05 

Період від моменту виникнення 

гіпертензивного синдрому до 

моменту досягнення пікового 

значення АТ за період 

спостереження під час 

теперішньої вагітності 

8 тиж 5 днів ± 

0 тиж 3 дні 

4 тиж 1 день ± 

0 тиж 2 дні 
<0,05 

Період від моменту виникнення 

гіпертензивного синдрому до 

моменту розвитку ПЕ 

6 тиж 4 дні ± 

0 тиж 3 дні 

2 тиж 6 днів ± 

1 тиж 0 днів 
<0,05 

Період від моменту виникнення 

гіпертензивного синдрому до 

моменту розродження 

10 тиж 5 днів ± 

0 тиж 6 днів 

6 тиж 2 дні ±  

2 тиж 0 днів 
<0,05 

 

Крім того, пацієнтки групи I характеризувались значно 

сприятливішою динамікою гіпертензивного синдрому. Застосований у них 

новітній підхід до призначення антигіпертензивної терапії дозволив суттєвою 

мірою відтермінувати у часі досягнення критичних значень АТ, момент 

розвитку ПЕ, а також розродження, що має критичне значення з огляду на 

зрілість плода. 

Одночасно, як зазначається в табл. 6.9, у пацієнток групи I 

гіпертензивні розлади значно рідше реалізовувалися у розвиток ПЕ загалом 

та, що найважливіше, у її ранні та середньо–тяжкі форми (як на момент 

первинного встановлення діагнозу, так і на час розродження). У вагітних 

даної групи перебіг ПЕ погіршувався значно рідше та в суттєво пізніші 

терміни. 

Значущим можна вважати той факт, що у жодної з пацієнток групи I 

погіршення перебігу ПЕ не відбувалось за рахунок поглиблення артеріальної 

гіпертензії. Це може опосередковано свідчити про достатньо ефективний 

контроль артеріальної гіпертензії у вказаній групі осіб. В групі II, навпаки, 
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погіршення перебігу ПЕ могло відбуватися за рахунок будь–якого з 

симптомів, що можна розглядати як ознаки важкого органічного ураження 

органів–мішеней внаслідок тривалої дії неконтрольованої гіпертензії. 

Таблиця 6.9 

Характеристика випадків ПЕ у пацієнток групи І та ІІ, абс.ч (M±m, %) 

Параметри, що 

характеризують перебіг 

ПЕ 

Група I Група II p 

Кількість випадків ПЕ 12 (37,5±8,56) 20 (64,5±8,59) <0,05 

З них випадків 

ранньої/пізньої ПЕ 

4 (33,33±13,61)/ 

8 (66,67±13,61) 

8 (40,00±10,95)/ 

12 (60,00±10,95) 
<0,05 

Середній термін 

виникнення ПЕ 

34 тиж 4 дні ± 

1 тиж 1 день 

31 тиж 4 дні ± 

0 тиж 6 днів 
<0,05 

Розподіл пацієнток за ступенем тяжкості ПЕ (на момент її первинної 

діагностики) 

Легка ПЕ 9 (75,00±12,50) 5 (25,00±9,68) <0,05 

ПЕ середньої тяжкості 3 (25,00±12,50) 12 (60,00±10,95) <0,05 

Тяжка ПЕ – 3 (15,00±7,98%) >0,05 

Параметри, що характеризують погіршення перебігу ПЕ 

Кількість осіб, у яких 

реєструвалось погіршення 

перебігу ПЕ 

3 (25,00±12,5) 7 (58,33±14,23) >0,05 

Середній термін гестації, в 

який відбувалось 

погіршення перебігу ПЕ  

35 тиж 2 дні ± 

0 тиж 2 дні 

32 тиж 0 днів ± 

1 тиж 0 днів 
<0,05 

Структура симптомів, що визначали погіршення перебігу ПЕ 

Протеїнурія 3 (100,00 ± 0,0) 5 (71,43±17,07) >0,05 

Артеріальна гіпертензія – 4 (57,14±18,70) <0,05 

Клінічні симптоми ПЕ 1 (3,13±3,08) 3 (42,86±18,70) <0,05 

Патологічні значення 

лабораторних показників 
– 3 (42,86±18,70%) <0,05 

Розподіл пацієнток за ступенем тяжкості ПЕ (на момент розродження) 

Легка ПЕ 7 (58,33±14,23) 1 (5,00±4,87) <0,05 

ПЕ середньої тяжкості 4 (33,33±13,61) 11 (50,00±11,12) >0,05 

Тяжка ПЕ 1 (8,33±7,98) 8 (40,00±10,95) <0,05 
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Пацієнтки групи I характеризувалися достовірно рідшим виникненням 

інших ускладнень вагітності (табл. 6.10). Окрім того, вони розроджувалися 

пізніше за рахунок суттєво більшої частки осіб, які народжували в термінах 

до 34 тиж та в 34 –37 тиж, що, в свою чергу, може бути пов'язано із меншим 

частотою ускладнень вагітності. 

Таблиця 6.10 

Перебіг вагітності у пацієнток групи І та ІІ, абс.ч (%) 

Показник Група I Група II p 

Ранній гестоз 5 (15,6) 11 (36,6) <0,05 

Загроза переривання 

вагітності 
7 (21,8) 17 (56,6) 

<0,05 

 

Передчасні пологи 14 (43,7) 19 (63,3) <0,05 

Дистрес плода 4 (12,5) 9 (30,0) <0,05 

Багатоводдя  10 (31,2) 17 (56,6) <0,05 

Середній термін 

розродження 

36 тиж 5 днів ± 

1 тиж 2 дні 

34 тиж 1 день ± 

0 тиж 5 днів 
<0,05 

Кількість пацієнток, які були 

розроджені в терміні гестації 

до 34 тиж  

2 (6,3) 8 (25,8) <0,05 

Кількість пацієнток, які були 

розроджені в терміні гестації 

34 — 37 тиж 

3 (9,4) 7 (22,6) >0,05 

 

У вагітних групи I реєструвався сприятливіший профіль індексів, що 

характеризують процеси внутрішньоутробного росту плода (табл. 6.11). 

Одночасна реєстрація нормальних значень індексу Campbell, суттєво вищих 

значень індексу Hadlock, а також значно нижчих значень співвідношення 

FL/BPD можуть свідчити про частіший розвиток симетричної форми 

синдрому ЗРП у пацієнток групи II, що, в свою чергу, може свідчити про 

тривалий та стійкий вплив АГ та, як наслідок, недостатню ефективність 

традиційного підходу до проведення антигіпертензивної терапії.  
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Таблиця 6.11 

Параметри внутрішньоутробного росту плода, зареєстровані у пацієнток 

групи І та ІІ (M±m) 

Терміни вивчення 

відповідного параметру 
Група І Група ІІ р 

Індекс Campbell (HC/AC) 

18 – 22 тиж 100,36±1,14% 100,00±1,96% >0,05 

26 — 32 тиж 103,66±1,16% 100,00±1,12% <0,05 

32 — 36 тиж 106,00±1,85% 100,12±1,98% <0,05 

Перед розродженням 105,00±2,18% 99,00±2,01% <0,05 

Індекс Hadlock (FL/AC) 

18 – 22 тиж 23,2±0,46 23,07±0,21 >0,05 

26 — 32 тиж 23,4±0,44 25,07±0,06 <0,05 

32 — 36 тиж 23,8±0,36 25,86±0,17 <0,05 

Перед розродженням 24,0±0,42 25,9±0,22 <0,05 

Співвідношення FL/BPD 

18 – 22 тиж 72,01±1,19% 71,02±1,11% >0,05 

26 — 32 тиж 73,44±0,96% 69,98±1,02% <0,05 

32 — 36 тиж 73,96±1,05% 69,62±1,56% <0,05 

Перед розродженням 73,85±1,03% 69,6±1,48% <0,05 

 

Як видно з табл. 6.12, у пацієнток групи I реєструвався значно кращий 

стан материнсько–плодової гемодинаміки на фоні застосування 

інноваційного підходу до антигіпертензивної терапії. Звертають на себе увагу 

суттєво вищі значення СДС в маткових артеріях у пацієнток групи II. 

Оскільки даний показник відображає тонус судин материнського організму, 

це може свідчити про недостатній контроль АГ, а отже, низьку ефективність 

традиційного підходу до проведення антигіпертензивної терапії та 

доцільність застосування запропонованих нами рекомендацій. 
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Таблиця 6.12 

Параметри материнсько–плодової гемодинаміки, зареєстровані у 

пацієнток групи І та ІІ, (M±m) 

Терміни вивчення 

відповідного параметру 
Група I Група II р 

1 2 3 4 

Середнє значення СДС в матковій артерії 

24 – 32 тиж 1,96±0,02 2,01±0,02 >0,05 

32 — 36 тиж 1,98±0,06 2,11±0,01 <0,05 

36 — 40 тиж 1,97±0,03 2,10±0,05 <0,05 

Перед розродженням 1,97±0,04 2,10±0,02 <0,05 

Середнє значення ІР в матковій артерії 

24 – 32 тиж 0,57±0,04 0,6±0,01 >0,05 

32 — 36 тиж 0,59±0,02 0,65±0,02 <0,05 

36 — 40 тиж 0,58±0,01 0,65±0,01 <0,05 

Перед розродженням 0,58±0,03 0,66±0,02 <0,05 

Середнє значення СДС в пуповинній артерії 

24 – 32 тиж 2,83±0,23 2,96±0,09 >0,05 

32 — 36 тиж 2,85±0,21 3,46±0,16 <0,05 

36 — 40 тиж 2,88±0,24 3,49±0,17 <0,05 

Перед розродженням 2,91±0,22 3,51±0,19 <0,05 

Середнє значення ПІ в пуповинній артерії 

24 – 32 тиж 0,94±0,04 0,99±0,03 >0,05 

32 — 36 тиж 0,96±0,03 1,06±0,02 <0,05 

36 — 40 тиж 0,97±0,02 1,08±0,03 <0,05 

Перед розродженням 0,99±0,03 1,09±0,02 <0,05 

Середнє значення ІР в пуповинній артерії 

24 – 32 тиж 0,73±0,02 0,79±0,03 >0,05 

32 — 36 тиж 0,75±0,03 0,85±0,02 <0,05 

36 — 40 тиж 0,77±0,03 0,86±0,02 <0,05 

Перед розродженням 0,79±0,03 0,87±0,02 <0,05 
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Продовження таблиці 6.12 

1 2 3 4 

Середнє значення СДС в середній мозковій артерії плода 

24 – 32 тиж 5,55±0,36 5,89±0,25 >0,05 

32 — 36 тиж 5,56±0,22 6,22±0,24 <0,05 

36 — 40 тиж 5,81±0,44 6,87±0,24 <0,05 

Перед розродженням 5,80±0,40 6,80±0,24 <0,05 

Середнє значення ІР в аорті плода 

24 – 32 тиж 0,72±0,02 0,74±0,01 >0,05 

32 — 36 тиж 0,72±0,02 0,78±0,02 <0,05 

36 — 40 тиж 0,74±0,03 0,82±0,01 <0,05 

Перед розродженням 0,73±0,02 0,82±0,01 <0,05 

 

Одночасно у пацієнток групи I реєструвалися значно сприятливіші 

значення параметрів плацентарно–плодової гемодинаміки, а у вагітних групи 

II – ознаки субкомпенсації плацентарної дисфункції та централізації 

кровообігу плода, які за часом виникнення збігаються із розвитком ПЕ та 

інших ускладнень вагітності. Всі ці особливості пояснюють кращий стан 

новонароджених, що народилися від матерів групи I (табл. 6.13).  

 

Таблиця 6.13 

Характеристика стану новонароджених від матерів групи І та ІІ 

Показник Група I Група II р 

Маса при народженні, г 3468,0±168,42 2768,5±132,27 <0,05 

Оцінка за шкалою Апгар 

на 1–й хвилині (балів) 
6,88±0,21 5,21±0,19 <0,05 

Оцінка за шкалою Апгар 

на 5–й хвилині (балів) 
7,03±0,19 6,00±0,12 <0,05 

 

Також рекомендований комплекс заходів дозволив знизити показники 

перинатальної захворюваності серед немовлят від матерів групи I (табл. 

6.14). 
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Таблиця 6.14 

Показники перинатальної захворюваності, абс.ч (%) 

Показник Група I Група II р 

РДС новонароджених 9 (28,13) 14 (46,67) >0,05 

Ознаки незрілості 16 (50,0) 20 (66,67) >0,05 

Ознаки недоношеності 14 (43,75) 19 (63,33) >0,05 

Фетопатія за макросомальним типом 10 (31,25) 16 (53,33) >0,05 

Фетопатія за мікросомальним типом 4 (12,5) 10 (33,33) <0,05 

Гіпоксично–ішемічне ураження ЦНС 5 (15,63) 9 (30,00) >0,05 

Епізоди гіпоглікемії 7 (21,88) 16 (53,33) <0,05 

 

Отже, запропонований нами поетапний комплекс заходів, який 

передбачає раннє (на прегравідарному етапі або в ранні терміни гестації) 

прогнозування ризику виникнення та особливостей перебігу ПЕ у пацієнток з 

ЦД1 із подальшим застосуванням диференційованої превентивної терапії з 

урахуванням прогнозованого ризику та антигіпертензивної терапії в 

залежності від індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів 

генів, дозволив зменшити частоту ускладнень вагітності, знизити 

поширеність та тяжкість гіпертензивних розладів (у тому числі ПЕ), що 

позитивно вплинуло на параметри матково–плацентарно–плодової 

гемодинаміки, а також стан плода та новонародженого (із меншою кількістю 

дітей, які народились в стані тяжкої асфіксії, та нижчим показником 

перинатальної захворюваності). 

Таким чином, доведено безпечність та ефективність розробленого 

комплексу прогностичних та лікувально–профілактичних заходів для жінок 

із ЦД1, що дозволяє рекомендувати його для широкого впровадження в 

роботу родопомічних закладів. 

За матеріалами даного розділу опубліковано статті:  

1. Rossokha Z, Avramenko T, Hrybanov A. Pharmacogenetic approach to 

evaluation of antihypertensive therapy effectiveness among type 1 diabetes 

mellitus patients depending preeclampsia and ACE (insertion/deletion 

polymorphism) gene. Oral presentations. Journal of Perinatal Medicine. 2017; 

45(Suppl. 2):58-59. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

В представленому дослідженні провідними прогностично значущими 

маркерами ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1 стали: давність 

захворювання, збільшений ІМТ, наявність діабетичної ангіопатії та 

поліморфізм гена АСЕ. 

Отримані нами дані щодо предиктивної цінності такого клінічного 

маркеру як діабетична ангіопатія не суперечать результатам переважної 

більшості проведених досліджень. Найбільш вивченою та обґрунтованою ця 

кореляція встановлена саме для ДН [65,75,197,306]; за деякими даними, за 

наявності ДН ризик виникнення ПЕ зростає майже в 4 рази [65,306].  

Дещо суперечливими залишаються дані щодо ролі діабетичної 

ретинопатії. Зокрема, Gaugler-Senden та співавт. [65] зазначають, що, 

відповідно до результатів одних досліджень, ретинопатія виступала в якості 

незалежного предиктора розвитку ПЕ, та, за окремими даними, підвищувала 

імовірність розвитку даного захворювання в 2 рази; разом з тим, в інших 

дослідженнях навіть така найтяжча форма діабетичної ретинопатії, як 

проліферативна, справляла лиш незначний (статистично незначущий) вплив 

на ризик виникнення ПЕ. 

Крім того, до теперішнього часу відсутні роботи, в яких аналізується 

взаємозв’язок між діабетичною нейропатією, енцефалопатією та розвитком 

ПЕ, а також між присутністю діабетичних ускладнень та виникненням 

відповідних форм ПЕ. 

В нашому дослідженні наявна ДН як самостійно, так і в поєднанні з 

іншими мікро- та макроваскулярними ускладненнями (ДН+ретинопатія, ДН 

+ ангіопатія нижніх кінцівок) визначала не лише розвиток ПЕ, а й була 

предиктором виникнення більш важких та ранніх форм даного ускладнення 

вагітності. Взаємно обтяжучий ефект поєднань діабетичних ускладнень 

можна було б пояснити тим, що оскільки кожна з перелічених форм 

діабетичної мікро- та макроангіопатії може виступати в якості незалежного 
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предиктору виникнення ПЕ, цілком очікувано, що їх поєднання справляє 

синергічну дію, призводячи до виникнення тяжчих форм захворювання. 

Також досить цікавим видається взаємозв’язок між комбінацією ДН та 

ангіопатії нижніх кінцівок та розвитком важких або ранніх форм ПЕ. Таке 

поєднання можна було б пояснити спільністю патогенезу обох станів. 

Встановлено, що пов’язане із прогресуванням ДН зниження рівня IL-8 може 

свідчити про виснаження ангіогенезу, що є одним із факторів прогресування 

макроангіопатій у пацієнтів із ЦД та є наріжним каменем патогенезу такого 

системного порушення серцево-судинної системи, як ПЕ [86]. 

При вивченні ролі генетичного фактору у прогнозуванні ризику 

розвитку ПЕ в коґорті вагітних жінок з ЦД1 та супутньою ДН цілком логічно 

постає запитання: чи не впливають генетичні фактори, пов’язані із основним 

захворюванням (в нашому випадку – із ДН), на профіль поліморфних 

варіантів генів, що асоціюються із розвитком ПЕ? Зокрема, в літературі 

обговорюється наявність взаємозв’язку між ризиком розвитку ДН та 

наступними поліморфними варіантами генів - I/D_ACE та G894T_eNOS. 

Отже, виявлене в нашому дослідженні значуще переважання частоти 

мутантних алелів та генотипів за інсерційно-делеційним поліморфізмом гену 

ACE серед вагітних основної групи (в якій значно частіше виявлялися 

пацієнтки із ДН), на наш погляд, може бути пов’язаним із двома причинами: 

по-перше, із більшою розповсюдженістю тих самих алелів та генотипів серед 

пацієнтів із ДН; по-друге, із деякою схожістю основних ланок патогенезу ДН 

та ПЕ, які можуть бути обумовлені єдиним генетичним фактором. 

Звичайно, наявність мікро- та макроваскулярних діабетичних 

ускладнень напряму залежить від такого показника, як стаж захворювання 

ЦД. Оскільки для мікро- та макроваскулярних діабетичних ускладнень була 

доведена прогностична значущість у визначенні ризику розвитку ПЕ, в 

нашому дослідженні цілком очікувано такий параметр, як стаж діабету також 

впливав на характер розвитку ПЕ. Зокрема, в нашій роботі було 

підтверджено модифікуючий вплив даного показника на тяжкість та терміни 
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виникнення ПЕ (див. розділ 5). Так,  за наявності гетерозиготного варіанту 

гена PON1 (-108СТ) стаж захворювання <8,5 років визначав розвиток ПЕ 

легкого ступеню; середньо-тяжка ПЕ виникала при стажі захворювання  

>13,5 років.  Крім того, суттєво (p<0,05) триваліша давність захворювання 

реєструвалася у пацієнток із ранньою ПЕ (≥11 років) у порівнянні із 

вагітними із пізнім дебютом даного ускладнення. 

Слід зауважити, що отримані нами результати, загалом, відповідають 

загальновизнаним тенденціям: тривалий стаж захворювання ЦД визнається 

незалежним фактором ризику ПЕ [65,140,154,222,232,233]. Разом з тим, в 

літературі відсутні дослідження, в яких був би підтверджений взаємозв’язок 

між стажем діабету та ступенем тяжкості та/або термінами виникнення ПЕ. 

Як і у випадку із ДН, за результатами нашого дослідження, ІМТ не 

тільки дозволяє спрогнозувати загальний ризик розвитку ПЕ, але й має 

модулюючий ефект, визначаючи ступінь тяжкості ПЕ. Значення ІМТ в межах 

<23,7 кг/м2 може попередити розвиток легкої ПЕ у пацієнток із ЦД1, а в 

діапазоні >24,9 кг/м2 – асоціюються із виникненням ПЕ середньо-тяжкого 

ступеню. Отримані нами дані цілком узгоджуються із результатами раніше 

опублікованих досліджень, в яких також підтверджено кореляцію між 

підвищеним ІМТ та ризиком виникнення ПЕ при ЦД1 [56,106,132,140], а 

також розвитком більш тяжких форм ПЕ [248]. Крім того, визначений нами 

діапазон значень ІМТ, що асоціюються із розвитком середньо-тяжких форм 

ПЕ у вагітних з ЦД1, цілком узгоджується із значеннями цього параметру, 

які встановлені іншими авторами для загальної популяції жінок без ЦД. 

Що стосується встановленої в нашому дослідженні провідної ролі 

поліморфізму гену АСЕ, відзначимо надзвичайний інтерес дослідників до 

вивчення ролі поліморфних варіантів зазначеного гену у виникненні 

гіпертензивних станів під час вагітності. Тим не менш, результати раніше 

проведених досліджень виявилися надзвичайно суперечливими та залежали 

від обсягу вибірки та етнічного походження груп спостереження; крім того, в 



210 
 

 

більшості подібних досліджень ЦД1 виступав в якості критерію виключення, 

що не дозволяло оцінити валідність таких кореляцій в даній групі пацієнток. 

В нашому дослідженні вперше встановлено асоціацію генотипів ID та 

DD за геном АСЕ із ризиком розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1, що було 

підтверджено найнижчим значенням інформаційного критерію Айкайке для 

домінантної моделі успадкування. Отримані в нашій роботі дані, загалом, 

узгоджуються із результатами досліджень, проведених раніше в коґортах 

вагітних жінок без ЦД. Зокрема, більшість авторів визнають тісний 

взаємозв’язок між присутністю D алелю в генотипі вагітної та ризиком 

розвитку ПЕ [29,31,67,166,201,264,333,335].  

Примітно, що в раніше проведених дослідженнях були отримані вкрай 

неоднорідні дані відносно того, носійство якого з генотипів, що містять D 

алель (ID- або DD-генотипу), супроводжується більш високим ризиком 

розвитку ПЕ, а також тих або інших форм цього захворювання. Більшість 

авторів дійшли висновку, що саме DD-генотип асоціюється із розвитком ПЕ 

[13,25,47,85,112,196,238]. Інші автори вважають, що обидва генотипи здатні 

провокувати розвиток ПЕ; при цьому частота останньої зростає із числом D 

алелів в генотипі вагітної. Врешті решт, існує обмежене число досліджень, в 

яких саме ID-генотип вважався сприятливим для розвитку ПЕ. Подібні 

розбіжності в результатах досліджень можна було б частково пояснити 

етнічними розбіжностями груп пацієнток, в яких вони були проведені. 

Результати нашої роботи, в якій DD- та ID-генотипи асоціювалися із 

розвитком ПЕ, слід було б порівнювати із даними досліджень, які 

проводилися в етнічно споріднених до української популяції пацієнток. В 

цьому контексті вельми доречним було нагадування про результати 

дослідження Радькова О. В. [67], яке було виконано в групі вагітних 

російського походження та продемонструвало статистично значущу 

асоціацію між гетерозиготним ID-генотипом та розвитком ПЕ. 

В нашому дослідженні II-генотип демонстрував захисний ефект по 

відношенню до розвитку ПЕ на всіх термінах гестації. Схожі дані були 
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отримані в дослідженнях О. В. Радькова [67], а також Зябліцева С. В. [41]. 

Зауважимо, що останні два дослідження були проведені серед пацієнток 

російського та українського походження та підтвердили протективний ефект 

II-генотипу. 

Крім того, виходячи з результатів нашого дослідження, можна 

обґрунтовано стверджувати про наявність чіткої алель-дозозалежної 

кореляції між присутністю відповідної кількості D алелів в генотипі вагітних 

із ЦД1 та ступенем тяжкості перебігу ПЕ. Слід зазначити, що результати, 

отримані іншими авторами, є досить контраверсійними. На противагу 

невеликій кількості дослідників, які визнають роль D алелю у виникненні 

легких форм прееклампсії [25], переважною більшістю раніше проведених 

досліджень доведено, що присутність D алелів корелює із розвитком більш 

тяжких форм захворювання [40,139]. Тобто отримані нами дані цілком 

узгоджуються із результатами переважної більшості раніше проведених 

досліджень.  

В літературних джерелах відсутні дослідження, в яких було б 

продемонстровано безпосередній вплив I/D поліморфізму на тяжкість ПЕ; 

одночасно виявлено взаємозв’язок між поліморфними варіантами даного 

гену та клініко-лабораторними параметрами, які традиційно є вважаються 

критеріями оцінки тяжкості перебігу ПЕ. Зокрема, С. В. Зябліцев та співавт. 

[41] реєстрували найвищий рівень САТ та ДАТ серед носіїв D-алелю, а також 

визначили алель-дозозалежну асоціацію між носійством ID- та DD-генотипів 

за вказаним поліморфізмом, рівнем протеїнурії, концентрацією сечовини та 

сечової кислоти в крові.  

Як відомо, розвиток та тяжкість перебігу ПЕ також визначається 

глибиною системних порушень гемодинаміки матері та плоду. В цьому 

контексті найбільший інтерес представляє дослідження Gürdöl F. та співавт. 

[30], які в групі жінок із ПЕ вивчали залежність параметрів материнсько-

плодового кровообігу від генотипу за інсерційно-делеційним поліморфізмом 

гену АСЕ. Встановлено, що генотипи за вказаним поліморфізмом корелювали 
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із значеннями пульсаційного індексу та індексу резистентності в маткових 

артеріях: найвищі значення серед носіїв DD-генотипу, найнижчі – серед 

вагітних із II-генотипом. Результати представленого дослідження 

узгоджуються із даними Gürdöl F., адже в нашій роботі встановлено алель-

дозозалежний вплив D-алелю за геном ACE(I/D) на зростання резистентності 

в судинах матково-плацентарного комплексу у пацієнток із ЦД1, а у вагітних 

з ЦД1 та супутньою ПЕ – лінійну кореляцію між даним алелем та значеннями 

доплерометричних параметрів в судинах артеріального та венозного русла 

плода, які відображають процеси централізації кровотоку.     

Виявлена нами пряма кореляція між зростанням числа D алелів в 

генотипі вагітних жінок та ступенем важкості ПЕ, найвірогідніше, 

обумовлена численними фізіологічними ефектами вказаного алелю, кожний з 

яких сприяє розвитку даного ускладнення. Зокрема, дослідженнями 

встановлено, що D алель асоціюється із зростанням концентрації та 

активності ангіотензинперетворюючого ферменту в плазмі крові 

[13,49,67,147]; порушеннями механізмів вазодилятації [49], а також із 

зниженням сироваткових концентрацій судиннорозширюючих компонентів, 

а саме ангіотензину-(1-7); із зменшенням активності реніну плазми [30, 49]; із 

підвищеною концентрацію деяких прозапальних компонентів, - зокрема, С-

реактивного білку [206]; із порушеною активністю системи 

антиоксидантного захисту [201]; а також патогістологічними змінами в 

маткових артеріях [297]. 

Щодо термінів виникнення ПЕ, як встановлено в нашому дослідженні, 

присутність генотипу ID за інсерційно-делеційним поліморфізмом гену ACE 

одночасно визначає розвиток ранніх форм захворювання. Отримані в нашій 

роботі дані співвідносяться із результатами досліджень Kamha E. S. та 

співавт. [47], Misković та співавт. [194], які також встановили взаємозв’язок 

між присутністю D алелю в генотипі вагітних та розвитком ранніх форм ПЕ. 

Слід зауважити, що, на відміну від отриманих нами результатів, дослідники 

пов’язували розвиток ранньої ПЕ все ж таки з DD-генотипом [47, 260]. 
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Цікавим видається порівняння отриманих нами даних по інших 

поліморфних варіантах генів. Як зазначається в розділі 5, при вивченні 

розповсюдженості генотипів за поліморфним варіантом А1166С гену AT2R1 

спостерігалась тенденція до зростання розповсюдженості генотипів 1166АС 

та 1166СС та, навпаки, схильність до зниження частоти розповсюдження 

генотипу 1166АА у жінок із середньо-важким перебігом ПЕ. Зазначені 

розбіжності, виявлені в нашому дослідженні, на набули статистично 

значущого характеру, проте вони цілком збігаються із результатами ранніх 

досліджень, в яких генотипи 1166АС та 1166СС теж асоціювались із 

розвитком важких гіпертензивних розладів у першороділь без 

передіснуючого ЦД, а також більш глибокими порушеннями матково-

плацентарного кровообігу (тобто із ступенем тяжкості ПЕ). 

Патофізіологічною основою переважання відповідних генотипів у жінок із 

тяжчими формами ПЕ є те, що С алель має алель-дозозалжений вплив на 

вираженість оксидативного стресу та зменшенням активності системи 

антиоксидантного захисту  [201]. 

На наш погляд, не менш важливим висновком у нашій роботі є 

підтвердження ролі міжгенних взаємодій у визначенні ризику розвитку ПЕ у 

вагітних з ЦД1. В нашому дослідженні найкращою статистичною моделлю 

міжгенної взаємодії у ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД 1 була трилокусна: 

ACE(ID)/PON1(С108Т)/eNOS(G894T) з прогностичною цінністю 76,67%. Слід 

підкреслити, що виявлена нами комбінація локусів відповідає сучасним 

уявленням про механізм розвитку ПЕ. Такі складові, як порушення ліпідного 

профілю та механізмів антиоксидантного захисту, що регулюються геном 

PON1, а також виникнення ендотеліальної дисфункції, перебіг якої 

модифікується геном eNOS, безсумнівно, задіяні в патогенезі даного 

захворювання та, зокрема, у пацієнток із ЦД1. 

Що стосується поліморфного варіанту С108Т гену параоксонази 1 

(PON1), то в наявних літературних джерелах взагалі відсутні дані щодо 

вивчення його ролі у розвитку ПЕ. Попередніми дослідженнями [7, 273] 
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встановлено, що носійство СС-генотипу за вказаним поліморфізмом С108Т в 

промотерном регіоні гена PON1 супроводжувалось суттєвим зниженням 

активності ферменту параоксонази-1, що кодується вказаним геном. Це 

призводить до поглиблення змін в ліпідному профілі пацієнток, а також до 

виснаження механізмів антиоксидантного захисту  - та, як наслідок, може 

сприяти розвитку ПЕ. Крім того, існують окремі дослідження, в яких 

підтверджено асоціацію між іншими двома поліморфними варіантами цього 

гену (Q192R та L55M) та розвитком ПЕ в загальній популяції пацієнток, які 

не страждають на ЦД1 [58]. 

Оскільки у пацієнток із тривалим стажем ЦД ендотеліальна дисфункція 

реєструється вже до моменту настання вагітності, цілком очікуваним було 

залучення поліморфних варіантів гена NO-синтази до складу 

мультилокусних моделей прогнозування ранніх форм ПЕ в обраній популяції 

осіб. Якщо вже говорити, про поліморфний варіант гену eNOS, що ввійшов 

до складу нашої комбінації, то, у відповідності до результатів досліджень 

[26,241], присутність каузативних Т-алелів в генотипі вагітних корелює із 

зниженням рівня NO в їх крові. При цьому мінімальні концентрації даного 

компоненту реєструються у носіїв ТТ-генотипу за даним поліморфізмом. В 

літературі широко обговорюється, а низкою досліджень підтверджено 

взаємозв’язок між даним поліморфізмом та ризиком розвитку ПЕ 

[83,115,227,256]. 

Особливої уваги заслуговує аналіз виявлених в нашому дослідженні 

комбінацій генотипів, які асоціюються із розвитком ранніх форм ПЕ. 

Як зазначено в розділі 5, серед вагітних групи порівняння не 

реєструвалась комбінація генотипів ACE(ID)/AT2R1(1166AC), в той час як 

серед пацієнток із ранньою ПЕ вказане поєднання визначалось у 21% 

пацієнток. Наведені розбіжності в розповсюдженості даного генотипу 

виявилися статистично достовірними. Слід зауважити, що гени, які кодують 

різноманітні компоненти ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 

достатньо активно взаємодіють один з іншим, що сприяє потенціюванню їх 
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ефектів та, як наслідок, збільшує імовірність розвитку ПЕ. Зокрема, Qiong J. 

були отримані схожі з нами результати, а саме: поєднання D алелю за I/D 

поліморфізмом гена АСЕ із АС-генотипом за А1166С поліморфізмом гену 

рецепторів 1-го типу до ангіотензину II (AT2R1) супроводжувалось 

підвищенням ризику розвитку ПЕ в 9,5 рази. В літературі [247] 

повідомляється про інші міжгенні взаємодії за участю А1166С поліморфізма 

гену рецепторів 1-го типу до ангіотензину II (AT2R1) у зростанні ризику 

розвитку ПЕ. 

Особливий інтерес також викликає виявлена нами комбінація ACE 

(ID)/eNOS (894GG), що також асоціювалась із розвитком ранніх форм ПЕ. В 

даному випадку треба зупинитися на двох важливих зауваженнях. По-перше, 

для поліморфізму G894T гену NO-синтазы (eNOS) саме алель Т та, зокрема, 

ТТ-генотип традиційно асоціювались із розвитком ПЕ. В нашому 

дослідженні, навпаки, GG-генотип опинився в складі значущих комбінацій. 

Проте, Perlik та співавт. [230] в етнічно близькій українським пацієнткам 

польській популяції вагітних жінок продемонстрували протективні 

властивості ТТ-генотипу по відношенню до ризику розвитку ПЕ, що, в 

принципі, співвідноситься із отриманими нами результатами. По-друге, в 

дослідженні Alpoim P. N. та співавт. [48] TT-генотип за даним 

поліморфізмом визначався частіше у пацієнток із пізніми формами ПЕ, що 

може частково пояснити, чому в нашому дослідженні «некласичний» GG-

генотип був задіяний в комбінаціях відповідальних за розвиток ранньої ПЕ.  

Досить важливим видається порушене у нашому дослідженні питання 

аналізу ранніх змін показників центральної гемодинаміки в прогнозуванні 

розвитку ПЕ та їх взаємозв’язку із досліджуваними поліморфними 

варіантами генів. Саме порушення центральної гемодинаміки і визначають 

вираженість головного симптому даного захворювання - артеріальної 

гіпертензії. Як відомо, рівень АТ залежить від двох параметрів – хвилинного 

об’єму серця (ХОС) та загального периферичного судинного опору (ЗПСО) 

резистивних судин. В умовах фізіологічного перебігу вагітності існує 
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зворотній зв’язок, що забезпечує баланс між вказаними двома показниками 

та постійно підтримує АТ на прийнятному рівні: із прогресуванням 

вагітності відбувається невпинне зростання показника ХОС (із досягненням 

максимальних значеннь в терміні 26-28 – 32-34 тижні), яке компенсується 

відповідним зменшенням ЗПСО [20,280,299]. 

В умовах розвитку гіпертензивних розладів під час вагітності показник 

ХОС має тенденцію до зниження та, як наслідок, у другій половині 

характеризується значно нижчими показниками порівняно із здоровими 

вагітними жінками (на 28-32-ому тижні реєструються мінімальні значення 

цього показнику). Щоб в подальшому забезпечувати достатній рівень 

кровообігу та задовольняти відповідні зростаючі потреби плода та 

позаплодових структур, відбувається компенсаторне підвищення ЗПСО, що й 

обумовлює виникнення такого симптому ПЕ, як гіпертензія. Виражене 

зниження ХОС на фоні підвищеного ЗПСО у хворих із ПЕ призводить до 

зменшення інтенсивності матково-плацентарного кровообігу, що значно 

погіршує стан плода [280] та поглиблює ішемічно-гіпоксичні зміни в 

плаценті, які, в свою чергу, призводять до ще більшої активізації механізмів, 

задіяних в патогенезі ПЕ. 

Тим не менш, результати клінічних досліджень по вивченню характеру 

системних гемодинамічних порушень під час вагітності, ускладненої ПЕ, є 

надзвичайно суперечливими [303]. Авторами подібних досліджень були 

встановлені численні варіанти гемодинамічних змін, що супроводжують 

перебіг ПЕ: із підвищеним ХОК; із одномоментним зростанням ЗПСО та 

зниженням ХОК; а також із одночасним зростанням ХОК та ЗПСО 

[73,299,303]. Іншими дослідниками встановлено, що у вагітних із ПЕ на 

різних етапах розвитку захворювання можуть реєструватися різнонаправлені 

зміни вищезазначених показників. Зокрема, Vasapollo [153] та Bosio [300] 

встановили, що доклінічна фаза розвитку ПЕ характеризується зниженим 

ЗПСО та підвищеними значеннями ХОК. Поява маніфестних симптомів 

захворювання, навпаки, супроводжується суттєвим підвищенням ЗПСО та 
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зменшенням ХОК. Вважається, що подібні «надмірні» адаптивні реакції 

пристосування серцево-судинної системи до нових умов, які мають місце в 

ранні терміни вагітності, можуть грати певну роль в патогенезі та 

подальшому розвитку ПЕ [267].  

Отримані насьогодні результати досліджень переконливо доводять 

наявність тісного взаємозв’язку між глибиною системних гемодинамічних 

порушень в материнському організмі, ступенем важкості ПЕ [303], а також 

характером материнських та перинатальних наслідків. Valensise H. та співавт. 

[73] продемонстрували, що навіть у жінок з легкими формами 

гіпертензивних порушень під час вагітності наявність підвищених значень 

ЗПСО (> 1340 дин×см–5×с–1) асоціюється із підвищеним ризиком виникнення 

ускладнень з боку матері та плоду.   

Більш того, окремі автори підтверджують наявність розбіжностей у 

профілях змін показників центральної гемодинаміки у пацієнток, у яких в 

подальшому розвинулась рання та пізня ПЕ. Зокрема, Valensise H. та співавт. 

[191] встановили, що на доклінічному етапі ранньої ПЕ реєструються 

підвищені значеннями ЗПСО, в той час як латентна фаза пізньої ПЕ, навпаки, 

характеризується зниженням даного показнику [191,299]. 

В проведеному нами дослідженні інсерційно-делеційний (I/D) 

поліморфізм за геном ангіотензин-перетворюючого ферменту (ACE) справляв 

значущий вплив на вихідні показники центральної гемодинаміки вагітних із 

передіснуючим ЦД1: зокрема, генотип DD за вказаним поліморфним 

варіантом гену асоціюювався із мінімальними значеннями таких показників, 

як УО та УІ. Отже, можна дійти висновку, що даний поліморфізм зумовлює 

підвищений ризик розвитку ПЕ в тому числі завдяки формуванню 

патогенетично несприятливого профілю показників центральної 

гемодинаміки в організмі матері.  

На наш погляд, особливим здобутком даної роботи слід визнати 

підтвердження ролі матриксного Gla протеїну та поліморфних варіантів 

відповідного гену в патогенезі ПЕ. Як зазначається в розділі 5, серед вагітних 
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основної групи значуще переважали комбінації каузативних генотипів за 

генами ACE та MGP, що дозволяє розширити уявлення про патогенез ПЕ: 

присутність мутантних алелей за геном MGP призводить до зменшення 

секреції або утворення функціонально неспроможного (неактивного) 

матриксного Gla-протеїну, що сприяє накопиченню іонів кальцію в судинній 

стінці та погіршенню її еластичних властивостей. Це, в свою чергу, 

негативно позначається на спроможності судинного русла до адекватного 

приросту ОЦК при вагітності та призводить до зростання ЗПСО – тобто до 

змін, які асоціюються із розвитком ПЕ. Дійсно, як зазначається в розділі 5, у 

вагітних жінок із передіснуючим ЦД1 присутність обох мутантних алелів 

(83Ala/Ala) за поліморфним варінтом Thr83Ala гену матриксного Gla-

протеїну (MGP) асоціювалась із мінімальними значеннями показника об’єму 

циркулюючої крові (ОЦК).  

Особливої уваги заслуговують отримані нами фармакогенетичні 

особливості застосування антигіпертензивної терапії в групі пацієнток із ПЕ 

та передіснуючим ЦД1. Зокрема, за наявності генотипів ID та DD за геном 

ACE пацієнтки потребували більш раннього та тривалого призначення терапії 

антигіпертензивними препаратами першої та другої лінії до нормалізації 

показників АТ. Крім того, зазначені генотипи асоціювалися із менш 

вираженою амплітудою зниження САТ та ДАТ на тлі проведення 

антигіпертензивної терапії порівняно із генотипом II. 

Слід зазначити, що на теперішній час вивчення фармакогенетичних 

особливостей різних видів терапії набуває все більшої  популярності, 

особливо для препаратів, що застосовуються в онкологічній практиці, а 

також для лікування захворювань дихальної та серцево-судинної системи. 

Фармакогенетика є надзвичайно перспективним напрямком наукових 

досліджень, який дозволяє пояснити варібельність ефектів від проведеного 

терапевтичного втручання з урахуванням генно-середовищних взаємодій; 

досить точно ідентифікувати ефективних/неефективних респондерів на 

відповідну терапію; призначити тарґетну/персоніфіковану терапію; 
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визначити осіб, що можуть бути більш чутливими до побічних ефектів 

препаратів; а також спрогнозувати та попередити можливий розвиток 

лікарських взаємодій.  

Звичайно гіпертензивні розлади при вагітності та, зокрема, ПЕ і раніше 

обиралися об’єктами фармакогенетичних досліджень, проте всі вони 

проводилися в загальній популяції пацієнток без супутнього ЦД1. В 

зазначених малочисельних роботах підтверджено взаємозв’язок між 

ефективністю антигіпертензивної терапії при ПЕ та окремими поліморфними 

варіантами генів, що переважно контролюють функціонування ендотелію 

судин, а також активність металопротеїназ та їх інгібіторів [66,76,192,224]. 

З іншого боку, попередніми дослідженнями, які проводилися серед осіб 

із есенціальною гіпертензією, встановлені фармакогенетичні особливості 

застосування препаратів окремих фармакологічних груп, які чинним 

національним протоколом рекомендуються для корекції гіпертензивного 

синдрому у пацієнток із ПЕ: блокаторів кальцієвих каналів [91,183,316], 

гідралазину [325] та β-блокаторів [102]. 

Для окремих поліморфних варіантів генів, які визначались в нашому 

дослідженні, наявні раніше проведені дослідження по визначенню 

фармакогенетичних особливостей терапії окремими терапевтичними 

агентами в загальній популяції пацієнтів : для гену ACE – β-блокаторами, 

інгібіторами АПФ, статинами; для гену AT2R1 — інгібіторами АПФ, 

блокаторами рецепторів рецепторів 1-го типу до ангіотензину II.    

Аналіз літературних даних  свідчить про досить суттєвий досвід 

вивчення впливу інсерційно-делеційного поліморфізму гену ACE на 

параметри антигіпертензивної терпії у пацієнтів із есенціальною 

гіпертензією. Разом з тим, подібні дослідження демонструють контраверсійні 

результати.  Зокрема, окремими дослідженнями встановлено, що саме носії 

DD-генотипу найкраще відповідають на проведену антигіпертензивну 

терапію [88,149,151,175,209,217,221,270,286,287,292], в інших - навпаки, 

присутність II-генотипу асоціювалась із кращим терапевтичним ефектом 
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[72,138,177,199,207,271]. Деякі дослідники дійшли висновку, що 

ефективність антигіпертензивної терапії з урахуванням I/D поліморфізму 

гену ACE залежить від гендерних особливостей [210]. В інших роботах 

[55,107,145,160,203,229] взагалі, на підтверджений взаємозв'язок між 

зазначеним поліморфізмом та ефективністю лікування.  

Наявний також досвід вивчення ефективності антигіпертензивної 

терапії з урахуванням генотипу за інсерційно-делеційним поліморфізмом 

гену ACE у осіб із ЦД. Так, в дослідженнях [39,228,326] носії II-генотипу 

демонстрували більш інтенсивне зниження рівня артеріального тиску на фоні 

проведення антигіпертензивної терапії. Разом з тим, інші автори [10,229] у 

зазначеній групі пацієнтів не підтвердили предиктивну цінність даного 

поліморфізму у прогнозуванні ефектів від призначеної антигіпертензивної 

терапії. 

Екстраполяція результатів вищезазначених досліджень утруднена, 

оскільки більшість з них проведена в загальній популяції пацієнток, в якій 

для корекції гіпертензії застосовувались терапевтичні групи препаратів, які, 

зазвичай, не призначаються вагітним (інгібітори АПФ, блокатори рецепторів 

1-го типу до ангіотензину II, діуретики). Саме тому, в контексті даного 

дослідження доцільним видається вивчення досвіду проведення 

фармакогенетичних досліджень в групах вагітних жінок із ПЕ. 

Нами було ідентифіковано лише одне дослідження по вивченню 

впливу інсерційно-делеційного поліморфізму за геном ACE на ефективність 

лікування ПЕ, в якому Afreen A. та співав. [32] встановили, що у пацієнток із 

ПЕ та гестаційною гіпертензією за наявності D-алелю значно частіше 

потребувалось призначення комбінації метилдофи та ніфедипіну, в той  час 

як у носіів II-генотипу рівень АТ ефективно контролювався монотерапією 

кожним з перерахованих препаратів. Ці результати дещо збігаються із 

отриманими нами: в представленому нами дослідженні у носіїв D-алелю 

значно раніше виникала потреба в призначенні препарату другої лінії в 

складі комбінованої терапії.  
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Разом з тим, в літературних джерелах відсутній досвід вивчення 

фармакогенетичних особливостей поліморфних варіантів інших генів, які в 

нашому дослідженні демонстрували вплив на ефективність та терміни 

призначення антигіпертензивних препаратів (Thr83Ala гену MGP та С108Т 

гену PON1). 

Отримані нами дані створили підґрунтя для розробки високоточного 

алгоритму прогнозування ПЕ на основі сучасних інформаційних технологій 

та отриманих в дослідженні значущих клінічних та генетичних факторів, 

диференційована медикаментозна терапія, спрямована на нормалізацію 

судинної регуляції та порушень в материнсько-плодовому комплексі, а також 

формулювання новітніх підходів до антигіпертензивної терапії з 

урахуванням індивідуального профілю носійства поліморфних варіантів 

генів у пацієнтки. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Прееклампсія є однім з найбільш поширених ускладнень вагітності 

при цукровому діабеті 1-го типу, частота якої перевищує 

середньопопуляційний рівень в 5–7 разів та сягає 17–31%, а за наявності 

діабетичної нефропатії – до 64%. На сьогодні запропоновані численні 

клінічні, біофізичні та біохімічні маркери ПЕ, але для більшості з них ЦД 

виступає в якості інтерферуючого фактору; дані досліджень щодо 

можливості їх застосування досить суперечливі, що актуалізує пошук нових 

предикторів ризику розвитку ПЕ у вагітних з ЦД1. Враховуючи ряд наявних 

переваг, визначення генетичних маркерів уявляється надзвичайно 

перспективним. 

2. За результатами проведеного клініко-статистичного аналізу 

з’ясовано, що у вагітних з ПЕ при ЦД1 спостерігається лабільний перебіг 

ЦД1 та висока частота ускладнень вагітності. В даній когорті пацієнток в I 

триместрі вагітності спостерігалася схильність до гіпоглікемії (48,7% проти 

31,7%, p<0,05); в II-й половині – вища частота кетоацидозу (36,8% та 20,0%, 

p<0,05, відповідно). Перебіг вагітності найчастіше ускладнювався загрозою 

переривання вагітності (67,1% та 46,7%, p<0,05), передчасними пологами 

(76,3% та 55,0%, p<0,05), дистресом плода (61,8% та 43,3%, p<0,05). Серед 

патологічних станів новонароджених переважали РДС (60,5% та 30,0%, 

p<0,05), діабетична фетопатія за макросомальним (63,1% та 56,7%) та 

мікросомальним типом (21,1% та 18,3%), гіпоксично-ішемічне ураження 

ЦНС (67,1% та 59,7%), епізоди гіпоглікемії (32,9% та 50%). У вагітних з ПЕ 

на тлі ЦД1 більша частка дітей народжувалась в стані помірної (61,8% та 

63,3%) та важкої асфіксії (36,8% та 20%, p<0,05, відповідно). Показник 

перинатальної смертності склав 52,6‰ та 33,3‰, відповідно.    

3. Виявлено, що, починаючи з I триместру гестації, у пацієнток із ЦД1 

та поєднаною ПЕ, формується гіпокінетичний варіант центральної 

материнської гемодинаміки, який характеризується гіповолемією, 
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погіршенням функціональних параметрів роботи міокарду та 

супроводжується значущим зниженням показників ОЦК, УО, ХОК та СІ 

(p<0,05). Достовірно мінімальні значення відповідних параметрів 

реєструються у вагітних із ранньою ПЕ (p<0,05). 

4. Встановлено, що у пацієнток із ЦД1 вже наприкінці II-го триместру 

реєструються ізольовані порушення матково-плацентарної гемодинаміки із 

підвищенням резистентності в маткових, аркуатних та спіральних артеріях 

(p<0,05). У разі нашарування ПЕ приєднуються патологічні зміни фетальної 

гемодинаміки з ознаками централізації та відповідними патологічними 

значеннями доплерометричних параметрів в судинах артеріального (p<0,05) 

та венозного русла плода (p<0,05). Одночасне поєднання патологічних змін 

доплерометричних показників в артеріальному та венозному руслі плода 

свідчать про несприятливий перинатальний прогноз та визначають 

необхідність термінового розродження. 

5. Прогностично значущими клінічними маркерами розвитку ПЕ у 

вагітних з ЦД1 були: давність захворювання (r=0,68; p<0,05), індекс маси тіла 

(r=0,76; p<0,05) та діабетична ангіопатія (r=0,81; p<0,05). Для вагітних з ПЕ 

характерна асоціація з генотипами ID та DD за геном АСЕ та з генотипом  -

108СТ за геном PON1. Прогностичною моделлю для розвитку ПЕ стала 

міжгенна трилокусна модель – ACE(ID)/PON1(С108Т)/eNOS(G894T), 

прогностична цінність якої 76,67%. Комбінації генотипів 

ACЕ(II)/PON1(108CC) та АСЕ(II)/eNOS(4b/4a) у вагітних з ЦД1 знижували 

ризик розвитку ПЕ, а комбінація генотипів ACE(ID)/eNOS (894TG), навпаки, 

підвищувала вірогідність розвитку даного ускладнення. 

6. Генотип DD за геном ACE був асоційованим із середньо-тяжким 

перебігом ПЕ, а ID–генотип за цим геном та комбінація генотипів ID/CT за 

генами ACE (I/D) та PON1 (C108T) - підвищували імовірність розвитку ПЕ з 

легким перебігом. Для генотипу СТ за геном PON1 встановлено 

модифікуючий ефект показників стажу захворювання та ІМТ: при нижчих 

значеннях даних показників (<8,5 років та <23,8 кг/м2, відповідно) ПЕ мала 
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легкий перебіг; при їх зростанні (>13,5 років та >25,17 кг/м2) з’являвся ризик 

виникнення ПЕ середньо-тяжкого ступеню. 

7. Вагомими чинниками виникнення ранньої прееклампсії  у пацієнток 

з ЦД1 були: тривалість захворювання на ЦД1, наявні перед початком 

вагітності ускладнення – ангіопатія та нефропатія, а також генотип ID за 

геном АСЕ, у тому числі в складі наступних комбінацій генотипів: 

ACE(ID)/AT2R1(1166AA), ACE(ID)/eNOS(4b/4b), ACE(ID)/eNOS(894GG). 

Комбінація генотипів ACE(II)/PON1(138CC) достовірно знижувала ризик 

розвитку ПЕ  впродовж всієї вагітності. Ризик розвитку ПЕ в терміні гестації 

понад 32 тижні асоціювався із комбінацією генотипів ACE(I/D)/MGP(138TC) 

у вагітних з ЦД1. 

8. Виявлено, що за відсутності діабетичної нефропатії розвиток ПЕ 

асоціювався з генотипом –138TC за геном MGP. Незалежно від наявності 

діабетичної нефропатії генотипи Thr83Ala та -138TC за геном MGP у 

поєднанні з генотипами DD та ID за геном ACE підвищували ризик розвитку 

ПЕ у вагітних з ЦД1. 

9. Показники ударного об’єму та ударного індексу, зареєстровані в 

 I триместрі вагітності, корелювали із поліморфними варіантами гену 

ACE(I/D), а показник об’єму циркулюючої крові – додатково із 

поліморфізмом гену MGP(Thr83Ala), що свідчить про ранню дизадаптацію 

серцево-судинної системи у вагітних з ПЕ та ЦД1. Крім того, встановлено 

достовірний алель-дозозалежний вплив поліморфізму гену ACE(I/D) на 

зростання показників систолічного та діастолічного артеріального тиску. 

10. Встановлено алель-дозозалежний вплив D-алелю за геном ACE(I/D), 

Ala-алелю за геном MGP (Thr83Ala) на зростання резистентності в судинах 

матково-плацентарного комплексу у пацієнток із ЦД (p<0,05). В групі 

вагітних із ЦД та супутньою ПЕ, окрім зазначених змін, несприятливі алелі 

також лінейно корелювали із значеннями доплерометричних параметрів в 

судинах артеріального (p<0,05) та венозного (p<0,05) русла плода, які 

відображають процеси централізації кровотоку. 



225 
 

 

11. Встановлено, що присутність в генотипі вагітної із ПЕ та ЦД1 

несприятливих алелів, а саме: D-алелю за геном ACE(I/D), T–алелю за геном 

PON1 (C-108T), Ala–алелю за геном MGP (Thr83Ala) створює несприятливий 

фармакотерапевтичний профіль та знижує ефективність проводимої 

антигіпертензивної терапії. Для всіх зазначених генів із зростанням числа 

несприятливих алелів в генотипі вагітної спостерігався алель–дозозалежний 

ефект із більш раннім виникненням показань для призначення 

антигіпертензивної терапії препаратами 1–ої та 2–ої лінії, значно довшим 

періодом нормалізації показника артеріального тиску на фоні прийому цих 

препаратів 

12. Створено високоточний алгоритм прогнозування ПЕ на основі 

сучасних інформаційних технологій та отриманих в дослідженні значущих 

клінічних та генетичних факторів. Одержані дані дозволили розробити 

принципово новий підхід до прогнозування ранньої та пізньої ПЕ, а також 

ступеню її тяжкості у вагітних з ЦД1. 

13. Отримані дані стали теоретичною передумовою для розробки 

диференційованої медикаментозної терапії, спрямованої на нормалізацію 

судинної регуляції та порушень в материнсько-плодовому комплексі, що 

включає окрім раціональної інсулінотерапії препарати мембранстабілізуючої 

ендотелійпротекторної дії (глутаргін або молсидомін), омега–3 

поліненасичені жирні кислоти (епадол), вітаміни Д та К, кверцетин, а також 

гіпотензивні засоби (з урахуванням індивідуального профілю носійства 

поліморфних варіантів генів вагітної).  

14. Розроблена патогенетично обґрунтована диференційована система 

лікувально-профілактичних заходів попередження ПЕ з урахуванням 

генетичних маркерів, що дозволяє знизити частоту ПЕ (на 27%), загрози 

переривання вагітності (на 34,8%), передчасних пологів (на 19,6%), дистресу 

плода (на 17,5%), а також перинатальної захворюваності в 2 рази, що дає 

підстави рекомендувати її до широкого впровадження в роботу родопомічних 

закладів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для прогнозування ризику виникнення ПЕ у пацієнток з ЦД1 можна 

використовувати клінічні дані, показники біохімічного та інструментального 

дослідження та генетичні маркери. 

2. Клінічно вкрай несприятливими предикторами розвитку ПЕ є: 

наявність мікро– та макроангіопатій (діабетичної нефропатії, ретинопатії, 

ангіопатії нижніх кінцівок або їх поєднань); тривалий стаж захворювання ЦД 

(≥11 років); лабільний перебіг ЦД (при мінімальній добовій глікемії  

>7,0 ммоль/л та/або максимальній >9,0 ммоль/л; при рівні глікозильованого 

гемоглобіну > 11,0%). При визначенні зазначених чинників у пацієнтки з 

ЦД1 ризик розвитку ПЕ перевищує 70%. 

3. Ознаками, що дозволяють у пацієнток з ЦД1 прогнозувати: 

а)  прееклампсію є: 

– за наявності вихідної ДН: її поєднання з тривалим стажем 

захворювання (>14 років); або наявність у вагітної ID– або DD–генотипу за 

геном ACE(I/D) чи СТ–генотипу за геном PON1(C108T); 

– за відсутності вихідної ДН: наявність у пацієнтки ID– або DD–

генотипу за геном ACE(I/D) чи ТС–генотипу за геном MGP(T138C); 

– незалежно від наявності ДН: поєднання ID-генотипу за геном 

ACE(I/D) із GT–генотипом за геном eNOS(G894T); або будь-яке поєднання 

ID– чи DD–генотипів за геном ACE(I/D) із Thr/Ala–генотипом за геном 

MGP(Thr83Ala) чи TC–генотипом за геном MGP(T138C); 

б) відсутність ПЕ протягом всього періоду вагітності є: носійство  

II-генотипу за геном ACE(I/D); або поєднання даного генотипу із СС–

генотипом за геном PON1(C108T) чи 4а/4а за геном MGP(4b/4a); 

в) розвиток ранньої ПЕ: наявність діабетичної макроангіопатії нижніх 

кінцівок; або поєднання ID-генотипу за геном ACE(I/D) із будь–яким з 

наступних генотипів: AA за геном AT2R1(A1166c), 4b/4b за геном 

eNOS(4b/4a) чи GG за геном eNOS(G894T); 
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г) розвиток пізньої ПЕ: поєднання ID–генотипу за геном ACE(I/D) із  

ТС–генотипом за геном MGP(C138T); 

ґ) розвиток ПЕ середнього та тяжкого ступеню: присутність 

діабетичної нефропатії, або ретинопатії, або макроангіопатії, або поєднання 

нефропатії з кожним з цих ускладнень; наявність DD–генотипу за геном 

ACE(I/D); поєднання CT–генотипу за геном PON1(C108T) із показником 

давності захворювання > 13,5 років чи значенням ІМТ>25,17 кг/ м2; 

д) розвиток ПЕ легкого ступеню: наявність ІМТ<23,7 кг/м2; або 

наявність ID-генотипу за геном ACE(I/D) окремо чи в поєднанні з СT-

генотипом за геном PON1(C108T) та стажем захворювання <8,5 років чи 

значенням ІМТ≤23,8 кг/м2. 

4. Доцільним є призначення превентивних курсів лікування з метою 

попередження та зниження ступеню тяжкості ПЕ, спрогнозованої за 

допомогою вище перелічених факторів: 

а) при прогнозуванні ранньої ПЕ – рекомендовано призначити курси 

превентивного лікування в термінах гестації 12–16, 16–24, 24–28 тиж. 

тривалістю 20–25 днів комплексом, який передбачає дієтотерапію; 

інсулінотерапію (за інтенсифікованим чи базис-болюсним режимом; бажано 

з використанням інсулінової помпи); застосування ангіопротектору – 

молсидомін (по 2 мг×2–3 рази на день); заходи з профілактики розвитку ПЕ – 

ацетилсаліцилова кислота (по 125–150 мг на добу на ніч з 12 тиж вагітності); 

б) при прогнозуванні пізньої ПЕ – рекомендовано призначити курси 

превентивного лікування в термінах гестації 16–20, 24–28, 32–36 тиж. 

тривалістю 20–25 днів; окрім вищезазначеного основного комплексу заходів 

пацієнткам даної когорти рекомендовано додати вітамін D (4000МО на добу 

протягом всього періоду вагітності), а також вітамін К (10 мг на добу, 

курсами в зазначені терміни); 

в) при прогнозуванні тяжкої ПЕ – доцільно призначити курси 

превентивного лікування в термінах гестації 16–20 та 28–32 тиж. тривалістю 

20–25 днів; окрім вищезазначеного основного комплексу пацієнткам даної 
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когорти рекомендовано додати: глутаргін (0,75 × 2-3  рази на день); 

кверцетин (за умов адекватної компенсації ЦД по 1,0 г гранул × 3 рази на 

добу); епадол (по 2 капсули на добу). 

5. У пацієнток із ЦД1 та ПЕ рекомендовано проводити 

антигіпертензивну терапію із урахуванням індивідуального профілю 

носійства поліморфних варіантів генів за наступним запропонованим 

підходом: 

У пацієнток–носіїв генотипів II_ACE(I/D), СС_PON1(C108T), 

Thr/Thr_MGP(Thr83Ala) без ДН розпочати постійну антигіпертензивну 

терапію при підвищенні рівня ДАТ≥100 мм рт. ст. та/або САТ≥150 мм рт.ст. 

одним препаратом. Носіям D-алелю за геном ACE(I/D), Т-алелю за геном 

PON1(C108T), Ala-алелю за геном MGP(Thr83Ala) або будь-яких їхніх 

комбінацій та/або у разі наявності мікроальбумінурії чи ДН розпочати 

постійну антигіпертензивну терапію при рівні АТ≥135/85 мм рт. ст.: 

– в разі наявності в генотипі лише одного «несприятливого» алелю – 

одним препаратом; 

– в разі наявності в генотипі поєднання 2–х та більше несприятливих 

генотипів – двома препаратами одномоментно. 

В якості терапії 1-ої лінії препаратом вибору є метилдофа (стартова 

доза – 250 мг × 2–3 рази на добу). У разі наявності в генотипі вагітної Ala–

алелю за геном MGP(Thr83Ala) препарат вибору – блокатор кальцієвих 

каналів  (ніфедипін, стартова доза – по 10–20 мг × 3 рази на день); 

В якості терапії 2–ої лінії препаратом вибору є ніфедипін. У разі 

наявності генотипу DD за геном ACE(І/D) у вагітної – уникати призначення 

блокатору кальцієвих каналів в якості препарату 2–ої лінії, віддати перевагу 

препаратам із групи високоселективних β-блокаторів із вазодилатуючим 

ефектом (наприклад, карведилол – 25–50 мг на добу із поступовим 

титруванням дози). 
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