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АНОТАЦІЯ 

 

 

Перець О. В. Вплив гестаційного стресу матерів на харчову поведінку, 

формування жирової тканини та розвиток ожиріння в нащадків жіночої статі 

(експериментальне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (091 ‒ Біологія). – Державна 

установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

Національної академії медичних наук України», Харків, 2020. 

Робота присвячена дослідженню впливу соціально-емоційного стресу 

матерів на різних етапах вагітності на харчову поведінку, формування 

жирової тканини та розвиток ожиріння в нащадків жіночої статі в дорослому 

віці, виявленню наявності лептинорезистентності центрального ґенезу та 

характеру впливу додаткових стрес-чинників на морфофункційні 

характеристики жирової тканини у цих тварин.  

Окрему серію дослідження склало вивчення схильності молодих 

репродуктивно зрілих нащадків гестаційно стресованих самиць до ожиріння 

та зрушень у лептин-асоційованій системі під впливом довготривалого 

вживання фруктози. 

Встановлено, що антенатальний стрес призводить до народження 

нащадків зі зниженою масою тіла та низьким рівнем лептину, а період 

раннього післянатального життя характеризується швидким зростанням маси 

тіла та гіперлептинемією.  

Експериментально доведено, що у нащадків, матері яких були 

стресовані під час вагітності, в дорослому віці формується «економний тип» 

енерговитрат, оскільки при однаковій кількості спожитої їжі маса тіла та 

маса вісцеральної жирової тканини у них перевищують відповідні показники 

у нащадків інтактних матерів. 
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У нащадків матерів, стресованих під час гестації, встановлена наявність 

лептинорезистентності з боку гіпоталамічних центрів регуляції 

енергозабезпеченості організму, що проявляється в відсутності 

анорексогенних ефектів як при гіперлептинемії, що в них розвивається, так і 

при навантаженні екзогенним видоспецифічним лептином. 

У самиць, матері яких були стресовані під час гестації, основним 

джерелом лептину є мезентеріальна та епінефральна фракції жирової 

тканини. 

В роботі представлені морфометричні характеристики жирової тканини 

та типи ожиріння, притаманні нащадкам самиць, стресованих на різних 

етапах вагітності. 

Знайдено, що жирова тканина є стрес-чутливим утворенням, 

формування якої індукується стресовими ситуаціями. При цьому тип 

ожиріння та клітинний склад жирової тканини залежить як від періоду дії стресу 

під час антенатального розвитку, так і від впливу стресів в дорослому житті. 

Стрес в дорослому житті індукує формування гіпертрофічного типу 

ожиріння в нащадків матерів стресованих у першій третині вагітності, а у 

нащадків матерів, стресованих у третьому триместрі вагітності, при 

аналогічних ситуаціях розвивається гіперпластичний тип ожиріння.  

Показано, що надлишкове надходження фруктози в організм нащадків 

матерів, стресованих під час вагітності, посилює гестаційно обумовлену 

лептинорезистентність та сприяє розвитку у таких нащадків ожиріння в 

перипубертатному віці.  

Таким чином, експериментально доведено, що нащадки матерів, 

стресованих під час гестації, складають групу ризику розвитку ожиріння ще в 

молодому репродуктивному віці; ця група потребує виділення серед загалу 

новонароджених з метою проведення профілактичних заходів для 

запобігання маніфестацій даної патології. 

Ключові слова: гестаційни стрес, нащадки, жирова тканина, ожиріння, 

лептин, фруктоза. 
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ANNOTATION 

 

 

 Perets E. Effects of mothers 'gestational stress on eating behaviour, 

formation of adipose tissue and development of obesity in female offspring 

(experimental research). – Manuscript. 

 Thesis for candidate degree of biological sciences by specialty 14.01.14 

«Еndocrinology» (091 ‒ Вiology). – State institution «V. Danilevsky Institution 

for Endocrine Pathology Problems National Academy of Medical Science of 

Ukraine», Kharkiv, 2020. 

 The work is devoted to the study of the influence of socio-emotional stress 

of mothers at different stages of pregnancy on eating behavior, formation of 

adipose tissue and development of obesity in female descendants in adult state, 

detection of the presence of leptin resistance of central genesis and the nature of 

influence of additional stress factors on morphofunctional characteristics of 

adipose tissue in these animals. A separate series of research was to study the 

tendency in early reproductive age of gestational stressed females to obesity and 

shifts in the leptin-associated system under the influence of long-term fructose 

consumption. 

 It was found that antenatal stress leads to the birth of offspring with 

reduced body weight and low leptin level, and the period of early postnatal life is 

characterized by rapid weight gain and hyperleptinemia.  

Social-emotional stress during pregnancy has a significant effect on changes in 

body weight in offspring under the influence of external additional stress factors 

such as two-day food deprivation and three-day hypokinesia. 

 It has been experimentally proved that in the descendants of gestational 

stressed mothers in the adult state, an "economical type" of energy consumption is 

formed, because with the same amount of food taken, the body weight and visceral 

fat tissue mass of them exceed the corresponding values in the descendants of 

intact mothers.  



5 

The growth rate of visceral fat and the nature of the histostructure of adipose 

tissue in intact offspring, which underwent food deprivation and hypokinesia 

stress, indicates the development of a hypertrophic type of obesity in these 

animals.  

The results obtained give grounds to conclude that the severity of obesity 

and the type of reaction of mesenteric adipose tissue to repeated stresses in 

adulthood are associated with the conditions of development of an individual in the 

embryonic period: in the offspring of intact mothers, postnatal stresses induce the 

formation of a hypertrophic type of obesity; in the offspring of mothers stressed in 

the first trimester of pregnancy, such stresses are the cause of the hypertrophic-

hyperplastic type of obesity; in the offspring of mothers stressed at the end of 

pregnancy and exposed to stress in adulthood, hypertrophic-hyperplastic obesity 

and is accompanied by inflammation of adipose tissue. 

It was found that adipose tissue is a stress-sensitive formation. At the same 

time, the type of obesity and the cellular composition of adipose tissue depend both 

on the period of stress during antenatal development and on the influence of stress 

in adulthood.  

When studying the morphometric features of mesenteric adipose tissue in 

experimental rats, the offspring was found: already in a state of physiological rest, 

quantitative and qualitative differences appear between the cellular composition of 

the mesenteric adipose tissue of intact (control) and experimental female offspring. 

Additional stress in adulthood especially affected the cellular composition of 

adipose tissue and its characteristics in the offspring of gestational stressed 

females. There was a decrease in the number of medium adipocytes in group C1, a 

simultaneous increase in the number of large and very large adipocytes. This 

indicates the development of hypertrophic obesity in animals of this group. At the 

same time, the prevalence of the percentage of small and medium adipocytes in the 

C3 group after exposure to stress factors indicates active hyperplastic processes in 

the mesenteric adipose tissue of these rats.  

The severity of obesity and the type of reaction of mesenteric adipose tissue 
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to repeated stresses in adulthood are associated with the conditions for the 

development of an individual in the embryonic period. This leads to the formation 

of low levels of leptin at birth.  

The offspring of mothers stressed in the first trimester of pregnancy are 

characterized by a low level of leptin at birth and a significant increase in postnatal 

life, and a hypertrophic type of obesity develops. 

In descendants of gestational stressed mothers, the presence of 

leptinoresistance was found, which has been manifested in absence of 

anorexogenic effects in hyperleptinemia. When loaded with exogenous leptin, the 

absence of a regulatory effect of leptin on the feeding behavior of offspring from 

stressed females was established, which indicates the formation of leptin resistance 

of central genesis in them. 

Excessive ingestion of fructose into the body of descendants of gestational 

stressed mothers is shown to deepen gestationally conditioned leptin resistance that 

exchange and promotes development of obesity in such descendants in peripuberth 

age.  

Studies with fructose and exogenous leptin loading in stressed offspring have 

shown a tendency to gain excess weight and an insensitivity to leptin at a young 

age. Excessive fructose intake into the body of the offspring of mothers stressed 

during pregnancy enhances the signs of leptin resistance: a significant increase in 

body weight due to the accumulation of visceral adipose tissue and in the 

activation of nutrient consumption against the background of an increase in the 

level of leptin in blood plasma.  

Fructose-induced leptin resistance caused the negative effect of fructose on 

the structural and functional processes in the liver and pancreas. The results 

obtained substantiate the need to develop measures to limit the use of fructose in 

food for children and adolescents, especially among those who belong to risk 

groups, namely, those born with low birth weight and low leptin levels. 

 Key words: gestational stress, offspring, adipose tissue, obesity, leptin, 

fructose. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Однією з найбільших медико-соціальних проблем 

у країнах, що розвинені або розвиваються, є ожиріння (ОЖ) [1, 2], на що 

вказується в численних документах Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) [3-6]. За цими даними, на початок 21-го сторіччя більше ніж 1,5 

млрд. чоловік на Землі страждають від надлишкової маси тіла (надМТ) та 

ОЖ. До них долучаються дані, отримані при дослідженнях української 

популяції [7, 8]. При цьому складний комплекс гормонально-метаболічних 

порушень, притаманних ОЖ, обумовлює його патогенетичний зв'язок з 

артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом 

2-го типу (ЦД2 типу), патологічними процесами в опорно-руховому апараті, 

нейропсихічними розладами, а також частотою розвитку онкозахворювань 

[9-15]. 

Хоча вже багато років потому, починаючи з досліджень Р. Фріша [16], 

доведена необхідність наявності певного обсягу жирової тканини (ЖТ) в 

жіночому організмі як для ініціації, так і для підтримки процесів 

нейроендокринної регуляції естральних циклів [17-19], на тепер широкими 

клінічними дослідженнями підтверджений вплив ОЖ на зниження 

дітородних можливостей жінок репродуктивного віку, особливо за наявності 

нейроендокринної форми ОЖ [20]. 

Особливої уваги заслуговує проблема стрімкого повсюдного зростання 

ОЖ серед дітей та підлітків. Відмічено, що в Європі та Америці за останні 30 

років показники захворюваності на ОЖ у дітей подвоїлися, а серед підлітків 

збільшилися в чотири рази [21, 22]. В Україні за останні роки. кількість 

пацієнтів віком до 15 років з діагнозом ОЖ в деяких регіонах зросла на 30 % 

[23]. 

Оскільки встановлено, що надМТ та ОЖ в дитячо-підлітковому віці 

сприяє ранній появі усього комплексу хвороб, притаманного ОЖ у дорослих 
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[24, 25], обтяжує перебіг будь-яких захворювань, значно погіршує якість та 

скорочує тривалість життя даного контингенту існує нагальна потреба в 

розширенні клінічних та експериментальних досліджень, спрямованих на 

визначення першопричин та механізмів розвитку ОЖ. 

За останні 25-30 років значно змінилися уявлення про етіопатогенез 

ОЖ та сформувалося сприйняття ОЖ, як хвороби. Вирішальне значення для 

такого переосмислення суті ОЖ мали відкриття гену ОЖ та низки гормонів 

та гормоноподібних речовин – продуктів життєдіяльності ЖТ [26, 27]. 

Натепер остаточно доведено, що ЖТ – це дифузний ендокринний 

орган, що продукує більше сотні біологічно активних сполук – 

адипоцитокінів з дистанційним та локальним впливом на клітини і органи 

різних функціональних систем людини [28, 29]. 

Серед адипоцитокінів особливе місце належить лептину (Л). 

Лептинкодуючий ген, сам гормон та його рецептори були відкриті ще в 90-х 

роках минулого століття [30]. З відкриттям цього гормону ЖТ, що через 

зв’язування зі специфічними рецепторами в нейронах гіпоталамуса здатен 

регулювати апетит, тобто впливати на харчову поведінку, та визначення того, 

що вказані нейрони знаходяться в тих самих гіпоталамічних утвореннях, які 

причетні до секреції гонадотропін-рилізинг гормону, зробило зрозумілим 

тісний функціональний зв'язок між станом ЖТ та гіпоталамо-гіпофізарно-

гонадною системою [31]. Згодом було визначено, що основним джерелом Л є 

ЖТ, починаючи з шостого тижня гестації [32, 33]. Невелика кількість Л 

формується також в плаценті [34], а протягом всього життя, окрім ЖТ, в 

синтезі гормону приймають участь молочні залози, легені та інші органи 

[35]. Рівень Л в плазмі крові плода корелює з його вагою при народженні: у 

плодів з внутрішньоутробною затримкою росту концентрація Л в 

перинатальному періоді знижена, в той час як рівень глюкокортикоїдів (ГК) 

підвищений [36]. У дорослих вміст Л в сироватці крові віддзеркалює запаси 

енергоємного продукту – жиру. За наявності ОЖ Л в сироватці крові завжди 

більше, ніж при нормальній масі тіла. При цьому за умов однакової маси тіла 
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та маси ЖТ жінки мають завжди вищу концентрацію цього цитокіну в крові, 

ніж чоловіки [37]. 

На сьогодні чітко встановлено, що Л – плейотропний гормон, котрий 

реалізує свій вплив як через центри нейроендокринної регуляції, які 

розташовані в гіпоталамусі [38], так і безпосередньо діючи на периферичні 

тканини та органи [39]. Серед численних ефектів Л найбільш важливим 

вважається участь у підтримці балансу між процесами енергозабезпечення та 

енерговитрат організму. За наявності такого балансу розвиток ЖТ, 

накопичення в ній жиру знаходяться в межах вікової норми, надМТ та ОЖ 

при цьому відсутні. У разі порушень у будь-якої з ланок процесінгу Л на 

рівні центральної нервової системи (ЦНС) анорексигенна дія Л знижується, а 

розвиток гіперфагії призводить до накопичення енергетичних запасів у 

вигляді жиру в ЖТ, тобто до появи надМТ та ОЖ. Стан зниження реакції 

утворень ЦНС на Л отримав назву лептинорезистентності (ЛР). Саме ЛР 

розглядається як провідний патогенетичний механізм формування 

центрального ОЖ, характерного для багатьох метаболічних та 

кардіоваскулярних захворювань, порушень репродуктивної функції, 

патологій опорно-рухового апарату, нейропсихічних розладів [40-42]. 

Паралельно з цим доведено, що секреція Л адипоцитами контролюється 

широким спектром гормонів, серед яких чільне місце належить ГК. 

Глюкокортикоїди не тільки сприяють виділенню Л з клітин ЖТ та 

підвищують його концентрацію в крові, а й вступають у конкуренцію з ним 

за лептин-зв’язуючі рецептори в гіпоталамусі, тим самим знижуючи 

чутливість останнього до рівня гормону, тобто формують на рівні ЦНС ЛР 

[43]. Відмічено, що у дорослих, зазвичай, гіперлептинемія корелює з 

інсулінорезистентністю (ІР) та ОЖ, на тлі якого розвивається гіпертензія, 

індукована підвищенням концентрації кортизолу та ангіотензиногену [44]. 

Фізіологічна підпорядкованість ЖТ ГК підтверджена результатами клінічних 

та експериментальних досліджень, котрі вказують на загальмоване зростання 

маси тіла, пов’язане з недорозвиненням ЖТ, у плодів матерів, у яких мало 
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місце підвищення концентрації ГК в крові під час гестації [36]. При цьому 

затримка внутрішньоутробного розвитку гестаційно стресованих плодів 

супроводжується зниженням концентрації Л в їх крові. Ряд дослідників 

пов’язують низький рівень Л при народженні з надшвидким зростанням маси 

тіла та ЖТ у таких дітей в післянатальному періоді, з формуванням у них в 

ранньому віці ОЖ та його ускладнень [45]. Пов’язаність низької маси тіла 

(МТ) при народженні з формуванням МС та супутніх хвороб широко 

вивчається українськими вченими [46, 47]. 

Обсяг наукової інформації відносно антенатальних витоків ОЖ з 

кожним роком зростає. Новітніми експериментальними дослідженнями 

підтверджено, що саме гормональні аберації і насамперед підвищення рівня 

ГК внаслідок соціально-емоційного стресу [48] в системі «мати-плід» 

віддзеркалюються на післянатальному розвитку нейроендокриноімунної 

системи дитини та є першопричиною цілого переліку так званих (за теорією 

Д. Дж. Баркера) «гестаційно детермінованих хвороб дорослих» [49]. 

Але питання про віднесення ОЖ до переліку цих хвороб потребує 

подальшого вивчення. Натепер лишається невизначеним характер впливу 

соціально-емоційного стресу на забезпеченість плода/новонародженого 

необхідним рівнем Л для становлення усіх ланок його гіпоталамічного 

процесінгу, не описані особливості харчової поведінки гестаційно 

стресованих нащадків, не досліджена динаміка формування ОЖ та 

особливості регіонального розподілу ЖТ у таких нащадків. Відсутні дані 

відносно реакції ЖТ у гестаційно стресованих нащадків на надлишок ГК в 

післянатальному періоді та її реакції на підвищення рівня Л, тобто немає 

чіткого уявлення про наявність або відсутність ЛР у таких нащадків. 

Вбачається також дуже важливим уточнення ролі середовищних чинників, 

зокрема, такої широковживаної речовини як фруктоза (Фр), на формування 

або поглиблення ЛР та на зростання морфо-функційних показників ОЖ у 

нащадків матерів, стресованих під час вагітності. Не викликає сумніву те, що 

отримання відповідей на зазначені питання відносно етіології та патогенезу 
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ОЖ не тільки сприятимуть формуванню нового погляду на цю хворобу та 

розширенню наукових знань з даної проблеми, а й створить фундамент для 

розробки нових підходів до профілактики та лікування надМТ та ОЖ як у 

дітей, так і дорослих, що в свою чергу сприятиме зниженню частоти 

розвитку широкого спектру небезпечних для здоров’я та життя людей 

коморбідних до ОЖ симптомокомплексів та хвороб. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами. 

Дисертаційна робота виконана в Державній установі «Інститут проблем  

ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» за планами  

нayкoвo-дослiдних робіт «Дослідження впливу гестаційного стресу матерів 

на перебіг лептин-асоційованих процесів у нащадків різного віку 

(експериментальне дослідження)» (№ держреєстрації: 109U000307) та  

«Визначення впливу стресу матерiв на змiну чутливостi до лептину як 

патогенетичної ланки розвитку ожирiння та остеопатiй у їх нащадкiв» 

(№ держреєстрації: 0111U010491). 

Мета i завдання доcлiдження. Мета роботи ‒ встановити наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між соціально-емоційним стресом щурів 

самиць на різних етапах вагітності та формуванням патологічного 

морфофункціонального стану вісцеральної жирової тканини в нащадків 

жіночої статі, а також довести можливість впливу на тип та вираженість 

ожиріння у таких нащадків дії чинників навколишнього середовища. 

Реалізацію поставленої мети здійснено шляхом вирішення наступних 

завдань:  

1. Визначити вплив соціально-емоційного стресування самиць щурів в 

різні терміни гестації на показники маси тіла, кількості спожитої їжі за добу, 

маси жирової тканини в таких нащадків в дорослому віці до та після дії 

додаткових стрес-чинників. 

2. Дослідити регіональний розподіл, вагові показники різних фракцій 

жирової тканини у дорослих нащадків матерів, стресованих під час гестації 

за умов фізіологічного спокою, харчової депривації та стресу гіпокінезії. 
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3. Охарактеризувати мікроструктуру мезентеріальної жирової тканини, 

її морфометричні параметри та встановити характер змін в жировій тканині, 

притаманні нащадкам, матері яких були піддані дії соціально-емоційного 

стресу, за умов фізіологічного спокою та після дії додаткових стресорів. 

4. Оцінити лептинсинтезуючу активність жирової тканини за 

циркуляторними рівнями лептину та наявність/відсутність 

лептинорезистентності у нащадків самиць, стресованих в різні періоди 

вагітності, за різних умов їх існування в післянатальному житті. 

5. Встановити характер впливу штучного надлишкового споживання 

фруктози на  жирову тканину, харчову активність, прояви 

лептинорезистентності та на гістофункціональні характеристики органів, 

причетних до енергетичного метаболізму та розвитку ожиріння. 

0б’єкт дослідження – структурно-функціональний стан ЖТ у нащадків 

щурів жіночої статі, отриманих від самиць, стресованих на різних етапах 

вагітності. 

Предмет дослідження – соматичний розвиток самиць – нащадків 

матерів, стресованих під час вагітності, харчова активність та особливості 

формування та регіонального розподілу ЖТ в залежності від умов існування, 

лептинсинтезуюча активність ЖТ у співставленні з показниками чутливості 

до Л; фруктозоіндуковані зміни в ЖТ та метаболічно активних органах 

антенатально стресованих нащадків. 

Методи дослідження: фізіологічні – для дослідження маси тіла до та 

після дії стрес-чинників; оцінка харчової поведінки за виміром 

середньодобової кількості спожитої їжі до та після стрес-навантажень; 

препаративні – визначення маси жирової тканини та стану внутрішніх 

органів; гістологічні – для визначення кількісних характеристик жирової 

тканини за допомогою морфо метричної оцінки стану жирових клітин та 

подальшим світлооптичним дослідженням зразків жирової тканини, печінки 

та підшлункової залози самиць щурів за стандартними методами; 

імуноферментні – для дослідження гормонального стану у піддослідних 
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тварин за визначенням рівнів гормонів Л та КС у сироватці крові; 

статистичні – для визначення оцінки нормальності, розрахунку основних 

статистичних параметрів (середнє значення та його похибка) 

використовувався пакет програм Exсel 2010 та Statisticа 6.0., нормальність 

розподілу у вибірках перевіряли з використанням критерію Шапіро-Уїлка, 

перевірку нульової гіпотези про відсутність різниці між групами проводилась 

із застосуванням параметричних та непараметричних методів, а саме: при 

порівнянні двох груп використовували критерій Манна-Уїтні, а кількох груп 

– критерій Дана. Кількість тварин або спостерережень представлено як (n). 

Наукова новизна одержаних результатів. Експериментальним 

шляхом на моделі соціально-емоційного стресу, відтвореного у вагітних 

самиць щурів на різних етапах гестації, доведена наявність прямого зв’язку 

між гіполептинемією та зниженою масою тіла в нащадків у перинатальному 

періоді, а також за умов гіперлептинемії асоційованою зі збільшеним 

відкладенням вісцеральної жирової тканини (всЖТ) та доведеній 

лептинорезистентності в дорослому віці. Показано, що стрес матері під час 

гестації формує патологічний морфоструктурний патерн жирової тканини, 

потенціює його виразність та обумовлює появу ознак неспецифічного 

запалення жирової тканини за умов додаткового стресування нащадків в 

дорослому віці. Визначені особливості клітинного складу мезентеріальної 

жирової тканини (мЖТ) у нащадків матерів, стресованих під час гестації та 

його зміни після дії екзогенних стресорів. Доведена залежність типу 

морфоструктурних особливостей мезентеріальної жирової тканини 

(гіпертрофія, гіперплазія) у нащадків від періоду гестації, на якому вагітна 

самиця була піддана дії стрес-чинника, та показана інверсія морфологічних 

типів ожиріння у таких нащадків за умов додаткового їх стресування. 

Встановлено, що стрес матері під час вагітності призводить до патологічної 

реакції в нащадків на фізичні (харчова депривація, гіпокінезія) та харчові 

подразники (фруктоза), визначені за динамікою фенотипічних параметрів 

(середньодобова кількість спожитої їжі, маса тіла, маса вісцеральної жирової 
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тканини, рівень лептину). 

В експерименті з навантаженням фруктозою доповнено наукові дані та 

доведена її полікомпонентна обезогенна дія на нащадків матерів, стресованих 

під час гестації.  

Отримані дані розширюють уявлення про спектр ефектів підвищеного 

рівня глюкокортикоїдів в організмі матері під час вагітності на фенотип 

плодів, дозволяють віднести ОЖ до переліку хвороб антенатального 

походження. Результати проведених досліджень доповнюють та 

розширюють уявлення про соціально-емоційний стрес під час вагітності як 

чинник модулюючого впливу на плід, ефекти якого візуалізуються в 

післянатальному онтогенезі нащадків у вигляді надлишкової маси тіла та 

вісцерального ОЖ. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота має значення 

для фундаментальних досліджень ушкоджуючого впливу соціально-

емоційного стресу вагітних на процеси, пов’язані з енергообміном та 

формуванням жирової тканини на етапах раннього післянатального 

онтогенезу. Визначені додаткові стрес-чинники (харчова депривація та 

гіпокінезія), дія яких у дорослому віці може призвести до розвитку 

метаболічних порушень, особливо виражених в нащадків, матері яких були 

стресовані під час вагітності. Розроблено та впроваджено в практику спосіб 

моделювання неонатально індукованого ожиріння різних типів у нащадків, 

матері яких були стресовані під час вагітності. Така модель може бути 

використана в експериментальній ендокринології при дослідженні механізмів 

формування ожиріння, його патогенетичного зв’язку з розвитком широкого 

кола патологій та оцінці біологічних ефектів нових лікарських засобів для 

лікування як первинного, так і вторинного ожиріння. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у відділі ендокринології 

і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка НАМН України», включено у лекційні курси Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили та в Харківській медичній 
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академії післядипломної освіти. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено аналіз 

наукової літератури за даною проблемою. Спільно з науковим керівником ‒

д.м.н., професором Л. Ю. Сергієнко ‒ проведено визначення теми 

дисертаційної роботи, мети та завдань, вибір об’єкту, методів дослідження, 

аналіз та інтерпретація отриманих даних. Весь фактичний матеріал отримано 

дисертантом самостійно на базі лабораторії патогістології ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

Самостійно проведено систематизацію даних. Гістологічні дослідження 

проводилися за участі м.н.с. Г. М. Черевко та ст. лаборанта Л. М. Толмачової, 

визначення рівнів гормонів у сироватці крові проведено спільно із. 

к.б.н. Л. А. Сиротенко, статистичний аналіз даних виконано спільно з 

с.н.с. Т. Н. Сулімою. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися 

та обговорювалися на науково-практичних конференціях з міжнародною 

участю: Ендокринна патологія у віковому аспекті (Харків, 2007; 2010; 2014); 

Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології 

(Данилевські читання) (Харків, 2010; 2011; 2012; 2013; 2015; 2016); European 

Congress of Endocrinology (Prague, 2010); конференція молодих вчених 

«Медицина ХХІ століття» (Харків, 2011); Актуальні питання клінічної 

ендокринології, імунології та алергології (Чернівці, 2013); Прикладні аспекти 

морфології (Вінниця, 2017); Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників медичної науки (Львів, 2018); Рівень ефективності та 

необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики (Київ, 

2018); IХ з’їзд Асоціації ендокринологів України (Харків, 2019). 

Публікації матеріалів дисертації. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 24 наукові праці, у тому числі 6 статей (1 – самостійна 

та 5 у співавторстві) у фахових наукових виданнях України (рекомендованих 

ДАК МОН України) та включених до міжнародних науко метричних баз. 
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Матеріали дисертації відображено також у 2 патентах України на корисну 

модель та 16 тезах. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 172 

сторінках друкованого тексту. Робота складається із анотації, списку 

публікацій здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків), списку 

використаних джерел, що містить 334 посилання та складає 35 сторінок, 

3 додатки. Дисертацію проілюстровано 9 таблицями та 28 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ВПЛИВУ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕСУ 

НА РОЗВИТОК МЕТАБОЛІЧНИХ ПАТОЛОГІЙ В НАЩАДКІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

 

 

 Однією з найважливіших задач сучасності є створення оптимальних 

умов для збереження та нормального розвитку вагітності, а також 

забезпечення здоров’я нащадків. Багаточисленними дослідженнями 

встановлено, що на вагітність, стан плоду та нащадків суттєво впливають 

різні фактори навколишнього середовища, серед яких важливу роль надають 

стресогенним впливам [50-53]. За даними ВООЗ неухильне зростання хвороб 

цивілізації, а також патологій вагітності, обумовлене бурхливим науково-

технічним прогресом та пов’язаним із ним зростаючим психоемоційно-

соціальним напруженням в суспільстві та дією на людський організм різних 

психо-соціальних стресогенних факторів. Наразі відомо близько 1000 стрес-

індукованих хвороб, а за деякими даними до 90 % хвороб людини в тій чи 

іншій мірі пов’язані зі стресом [54, 55].  

 

1.1. Стрес під час вагітності та його віддалені наслідки у нащадків 

 

Відомо, що процес формування та розвитку плоду знаходяться в 

безпосередній залежності від оточуючого його материнського середовища, де 

основними факторами, які впливають на ці процеси, є гормони, синтез яких 

залежить від різних екзо- та ендогенних впливів. Психоемоційний стрес, що є 

найбільш поширеним та сильним фактором впливу, стає причиною 

порушення гомеостазу вагітної, а, відповідно, й суттєвого порушення 

механізмів формування та реалізації фізіологічних функцій з розвитком 

різних захворювань у плода та нащадків. В останні роки вивченню ролі 
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стресу в патології вагітності та порушень в плода надається виключне 

значення [50, 56-60]. 

Засновником вчення про стрес – одного з ведучих розділів сучасної 

медицини та науки – є Ганс Сельє, який в 1936 році вперше ввів поняття 

стресу, як «синдрому, викликаного будь-якими пошкоджуючими агентами» 

[61]. Особливої уваги заслуговують дослідження пренатального стресу. 

Баркер Дж. довів, що деякі хвороби дорослого віку можуть бути 

запрограмованими в антенатальний період розвитку організму [49, 62-64]. 

Багатьма дослідженнями доведено, що стреси під час вагітності можуть бути 

причиною надмірного виділення глюкокортикоїдів, які в свою чергу 

впливають на масу при народженні та провокують нейроендокринні та 

метаболічні розлади [65-69]. Наслідками стресових ситуацій під час 

вагітності в дорослих особин можуть бути виявлення порушень в 

психофізіологічній сфері [70-72], когнітивних розладів [73, 74], депресій [75], 

шизоїдних станів [76], безпліддя [77. 78], порушення сексуальної нахилів 

[79], реакції гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи на стрес та інше 

[80-82]. Під час внутрішньоутробного розвитку плід надзвичайно 

сприйнятливий до несприятливих умов оточуючого середовища, оскільки він 

піддається динамічним змінам [83, 84]. Несприятливими для жінки, особливо 

під час вагітності, можуть бути недоїдання, екзогенні глюкокортикоїди та 

емоційні порушення в результаті природних або техногенних катастроф, а 

також міжособистісні напруги, тривоги, депресії, щоденні проблеми вдома та 

на роботі [85, 86]. 

Розвиток плоду регулюється гормонами, які транспортуються через 

плаценту [87-89]. Стрес також може негативно впливати на імунну систему 

плода, що призводить до збільшення частоти респіраторних та інших 

інфекційних хвороб [85, 90, 91]. Крім того, материнський стрес може 

впливати на розвиток мозку плоду [92], що є фактором розвитку шизофренії 

[93]. Типовою відповіддю в цих ситуаціях є збільшення рівню гормону 

стресу кортизолу та активація гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. 
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При нормальній вагітності рівень кортизолу в плода приблизно в 10 разів 

нижчий, ніж у матері, оскільки він перетворюється в неактивний кортизон за 

допомогою плацентарного ферменту 11β-гидроксистероїд-дегидрогеназа-2 

(11β-HSD2). Експерименти на тваринах показали, що материнський стрес 

може призвести до зниження функціонування11β-HSD2 фермента, що 

призводить до великої кількості глюкокортикоїдів , які впливають на 

розвиток мозку [85, 94-96]. Вони можуть негативно впливати на 

проліферацію, диференціювання та утворення синапсів у мозку, головним 

чином в мигдалинах, гіпокампі та лімбічних коркових областях, що призводить 

до коротко- та довготривалих постнатальних наслідків в нащадків [97-101]. 

Материнський кортизол може стимулювати плацентарний кортикотропін-

рилізинг гормон, який діє саме на плід. Це призводить до того, що плід починає 

синтезувати власний кортизол, який стимулює плаценту ще більше виробляти 

кортикотропін-рилізинг гормон, тим самим пошкоджуючи себе [88, 102]. 

Зараз багато матеріалу присвячено ретроспективному клінічному 

аналізу зв’язку функціональних патологій в нащадків, матері яких перенесли 

будь-який стрес під час вагітності. Початківцями можна вважати G. Dörner та 

співавторів, які виявили, що в Німеччині значно більше чоловіків з 

гомосексуальними нахилами народилося під час та в ранній період після 

воєнних дій Другої Світової війни (1943-1947 рр.), ніж в мирні роки [103]. В 

Данії провели дослідження впливу втрати близьких родичів під час вагітності 

на виникнення у їх дітей синдрому дефіциту уваги/гіперактивності: ризик 

виникнення цих синдромів 72 % [104]. В багатьох країнах і натепер вивчають 

наслідки пренатального стресу пов’язаного з тими чи іншими подіями в 

країнах: повені в Австралії (2011) [105] та США (2008) [106], терористичний 

акт в США 2001 року [107] , наслідки Холокосту в країнах Європи [108]. 

Дослідження частоти захворюваності на шизофренію та інші психічні розлади у 

дітей мігрантів (стрес вагітної від переїзду до іншої країни) [109]. Канадські 

дослідження присвячені стихійним лихам 1998 року (снігові бурі в Квебеку) 

[110]. Сюди ж може бути віднесений і вплив хімічних та не хімічних стресорів на 



29 

вагітну (алкоголь, різновиди наркотиків, фармацевтичні препарати, органічні 

забруднювачі, фталати) [111, 112].  

Дослідження на лабораторних тваринах показали негативні наслідки 

розвитку нервової системи, поведінки, нейроанатомічних, нейрохімічних, 

метаболічних та епігенетичних наслідків після пренатального стресу (тривожна 

та депресивна поведінка, дефіцит здатності до навчання та пам’яті, розлади 

уваги, ненаправлена рухова активність, схильність до ОЖ та ЦД 2 типу та інше) 

[84, 113, 114]. Тип стресу, якому піддають тварину (як вагітну, так і не вагітну), є 

важливим фактором, який слід враховувати при розгляданні впливу 

пренатального стресу (чи його поглиблення) на здоров’я нащадків. В 

лабораторних умовах використовується широкий спектр факторів стресу: 

соціальна скупченість, соціальна ізоляція, позбавлення їжі, нахил клітки, дія 

холоду/тепла, плавання, депривація сну, іммобілізація, світлові та шумові ефекти, 

уведення хімічних препаратів, ускладнення вагітності спровокованим діабетом 

або ОЖ [84, 113, 115-121]. 

Вищевикладене не викликає сумнівів, що пренатальний стрес 

вивчається і клінічно і експериментально. В цій роботі приділено увагу 

безпосередньо впливу соціально-емоційному стресу під час вагітності у 

визначений термін на розвиток у нащадків надМТ та ОЖ та ознаки ЛР. 

 

1.2. Ожиріння – глобальна медико-соціальна проблема сьогодення. 

Сучасний погляд на причини та патогенетичні механізми 

розвитку ожиріння 

 

До переліку таких хронічних захворювань, від яких потерпає людство, 

разом з кардіоваскулярною патологією, онкозахворюваннями, ЦД2 типу 

належить ОЖ. Пандемічна поширеність та величезні збитки як для здоров’я 

людей, так і для економіки країн, обумовили те, що ВООЗ віднесла ОЖ до 

найбільш значущих проблем сучасної медицини. 
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Термін «ожиріння» широко вживається як ознака надлишкового 

накопичення ЖТ в тілі людини. При цьому візуальне визначення наявності 

ОЖ базується на сформованих уявленнях у представників окремих націй, 

народностей, соціальних верств про нормальний вигляд людського тіла. Між 

тим, цей термін має право бути застосованим тільки при об’єктивному 

встановленні збільшення так званого індексу маси тіла (ІМТ). Зрозуміло, що 

кожна людина має свій ІМТ, і він постійно змінюється. Оцінка ІМТ у дітей 

потребує корекції як відносно віку, так і статі. Мають місце значні 

розбіжності цього показника між расами і етнічними групами [122]. 

На теперішній час аналіз величезного обсягу інформації свідчить про 

те, що в економічно розвинутих країнах, або в тих, котрі успішно 

розвиваються, від 30 до 50 % населення мають надМТ або ОЖ. Так, в США у 

34 % дорослих є надМТ. У 27 % діагностовано ОЖ. Поширеність ОЖ в 

Європі сягає 10-25 % серед чоловіків та 10-30 % серед жінок [123, 124]. 

Особливо виразною протягом останніх років стала динаміка поширеності 

надМТ та ОЖ серед дітей [22, 23, 125]. 

Соціальна складова цієї проблеми полягає в тому, що більшість осіб з 

ОЖ страждають не тільки від обмеження спритності та рухливості, а й мають 

низьку самооцінку, котра переходить в депресію, відчувають постійний 

емоційний дистрес та інші психологічні проблеми, зумовлені упередженням, 

дискримінацією та певною ізоляцією, існуючими по відношенню до них в 

суспільстві [126]. Гладкі люди відчувають обмеження при просуванні по 

службі, повсякденні побутові незручності: важкість при пересуванні, 

труднощі у виборі одягу, незручності в проведенні адекватних гігієнічних 

заходів. Часто спостерігаються сексуальні розлади, що призводить до 

сімейних конфліктів [127].  

Натепер абсолютно чітко доведена пов’язаність ОЖ з гіпертонічною 

хворобою, ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією. Саме ці 

хвороби розглядаються як основні, що призводять до летального кінця у 

людей з ОЖ [128]. 
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Ожиріння (зокрема, його вісцеральна форма) – основний компонент 

МС при ЦД2 типу [129]. Саме з ОЖ при ЦД2 типу пов’язують появу 

атерогенної дисліпідемії, розвиток ІР, жирову дистрофію печінки, ознаки 

неспецифічного запалення як в самій ЖТ, так і в інших органах. Вважається, 

що в 80 % випадків розвиток ЦД2 типу пов’язаний з наявністю ОЖ [6]. 

Доведено, що ОЖ сприяє виникненню порушень сечовивідної системи, аж до 

розвитку ниркової недостатності [128], та робить свій внесок в розлади 

функціонування системи травлення [130]. Зараз широко досліджуються 

клініко-епідеміологічні аспекти та вивчаються механізми 

регулюючого/дисрегулюючого впливу продуктів адипоцитарного 

походження на стан кісткової тканини при ОЖ [12, 13, 131, 132]. 

Виразний внесок робить ОЖ і в появі репродуктивно-сексуальних 

розладів у чоловіків та жінок [133-135]. Як було відмічено раніше, для людей 

з надМТ та ОЖ притаманні виразні зміни в психоемоційній сфері [126, 136, 

137]. Саме психоемоційний стан у людей з надМТ та ОЖ має суттєве та 

першочергове значення для розвитку коморбідних до ОЖ гіпертензивного 

синдрому та гіпертонічної хвороби. Аналіз результатів поглиблених 

досліджень порушень метаболізму низки нейрогормонів та нейромедіаторів в 

структурах мозку при ОЖ взагалі дозволили деяким авторам розглядати ОЖ 

як нейроендокринне захворювання [138], при якому хронічна ішемія мозку, 

викликана індукованими ОЖ судинними розладами, призводить як до 

функціональних порушень в його діяльності (психоемоційне напруження, 

тривога, страх, емоційна лабільність, погіршення пам’яті, сну), так і 

потенційно підвищує ризик такого тяжкого стану як ішемічний інсульт [139]. 

Разом із сказаним в проблемі «ОЖ та коморбідні захворювання» 

лишається багато суперечливих питань, оскільки часто при розгляді 

конкретного клінічного випадку неможливо визначити: ОЖ у пацієнта – це 

першопричина, чи наслідок патологічних процесів в певних органах або 

системах.  
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Так, тироїдні патології можуть бути як результатом, так і причиною 

загального ОЖ також можуть бути пов’язаними з розвитком різного типу та 

ступеня ОЖ, або, навпаки, ОЖ здатне негативно впливати на 

функціонування органів репродукції [140, 141, 20, 142]. Остеопороз та 

остеопатії, котрі призводять до зниження рухливості, а значить обмежують 

енерговитрати, сприяють розвитку ОЖ. Впливаючи на дегенерацію та 

ремоделювання кісткової тканини, гормоноподібні сполуки ЖТ формують 

патогенетичну основу остеопорозу та остеоартриту [143-147].  

Таким чином, саме численні та важкі коморбідні хвороби, пов’язані з 

ОЖ, роблять його таким важким та небезпечним станом для кожної людини. 

Найбільш сталим є переконання в тому, що ОЖ – це результат тільки 

способу життя, при якому кількість та калорійність їжі (її енергетична 

ємність) постійно перевищує енерговитрати організму. При цьому надлишок 

енергії накопичується у вигляді жиру в ЖТ [148]. Вказана точка зору – 

небезпідставна, оскільки з розвитком цивілізації (особливо протягом 

останніх 50 років) значно зросла доступність до висококалорійної їжі в 

більшості країн світу одночасно зі зменшенням потреби в фізичній 

активності. Але даному погляду на причину ОЖ суперечить той факт, що в 

світі повсюдно зростає частота появи надМТ та ОЖ серед дітей та підлітків, 

для яких, зазвичай, притаманний високий рівень фізичної активності, а також 

те, що у ідентичних (однояйцевих) близнюків виразність ОЖ збігається на 

70-90 %, що вказує на внесок генетичного чинника в патогенез хвороби [149, 

150].  

Натепер масив наукової інформації відносно того, які зміни в організмі 

людини призводять до ОЖ надзвичайно великий і переконливо вказує на те, 

що патогенез цієї хвороби складний, оскільки його підвалинами можуть бути 

зміни на різних рівнях організму – від молекулярного до системного [151]. 

На системному рівні, ОЖ є результатом хронічного енергетичного 

дисбалансу і підтримується постійним вживанням такої кількості 

енергетичних субстратів, яка достатня для забезпечення надбаних при ОЖ 
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підвищених енергетичних потреб. При цьому в регуляції енергетичного 

балансу та відкладенні жиру відіграє роль взаємодії біологічних (генетичних, 

транскрипторних, епігенетичних), поведінкових (низька фізична активність, 

«сидячий» спосіб життя), середовищних (національні пристрасті до їжі і 

напоїв та великих порцій), та соціальних (психоемоційний стрес соціального 

походження) чинників. Сьогодні є великий масив доказів того, що 

надлишкове споживання калорійної їжі та гіподинамія не призводять до 

розвитку хвороби, якщо в організмі людини відсутні такі фактори ризику як 

генетичні відхилення (зміни в окремих генах або їх комплексах), порушення 

в транскриптомі (тобто на рівні мРНК) та епігенетичні модифікації гістонів 

та інших білків хроматину під впливом негативних внутрішніх (часто 

гормональних) або зовнішніх чинників (радіація, токсини, продукти 

життєдіяльності, мікроорганізми тощо) [152]. 

При цьому в сучасній літературі особлива увага приділяється 

генетичним витокам ОЖ. Стверджується, що від 40 до 70 % випадків ОЖ 

обумовлено генетичною спадковістю [149, 153, 154]. З генетичної точки зору 

ОЖ існує двох типів – моногенне та полігенне [155]. Моногенне ОЖ 

викликається мутацією в окремих генах, зустрічається відносно рідко та 

характеризується раннім розвитком. Встановлено, що більшість генів, котрі 

відповідають за моногенне ОЖ приймають участь у формуванні лептин-

меланокортин залежних шляхів обміну енергії [152]. До переліку таких генів 

належать ті, котрі кодують Л, рецептор Л, рецептор меланокортину 4 

(MC4R), проопіомеланокортин (ПOMК) та нейротрофічний фактор 

головного мозку (BDNF). Але, як підкреслено в оглядах літератури з 

проблеми патогенезу ОЖ [122, 152, 155, 156], моногенне ОЖ, пов’язане з 

мутаціями MC4R зустрічається частіше за інші та складає 2-4 % випадків ОЖ 

в дитячому та дорослому віці [156]. Гетерозиготна форма призводить до 

часткового дефіциту в системі «гормон-рецептор», а гомозиготна може 

провокувати повну вроджену нестачу продуктів того чи іншого гена, [157, 158]. 

З метою якомога повного розуміння ролі генетичних механізмів ризику 
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розвитку ОЖ, в США проводяться широкомасштабні асоційовані 

дослідження генома (GWAS), що встановлюють зв’язок певного фенотипу 

при ОЖ з генетичними варіантами [159-161]. 

В межах короткого огляду генетичної бази розвитку та спадковості ОЖ 

не можна висвітлити весь обсяг інформації, котра відноситься до цього 

питання. Слід вказати тільки на ключові гени та їх продукти, що впливають 

на взаємопов’язані в патогенезі ОЖ процеси – енергопотреби та 

енерговитрати організму. Найбільш дослідженим натепер є Л – життєво 

важливий гомеостатичний гормон (кодується геном ob, котрий 

застосовувався при вивченні мишей зі спадковим ОЖ), і виділяється в 

кровообіг з ЖТ для передачі в гіпоталамус сигналу достатності 

енергозабезпечення на рівні утворень ЦНС. Порушення процесінгу Л 

внаслідок аберацій в лептиновому рецепторі впливають на вживання їжі та 

гомеостаз енергії [162]. 

Другий ген, MC4R, є одним із найважливіших в патогенезі ОЖ у 

людини, оскільки його мутації – це найбільш поширена моногенна причина 

раннього початку та розвитку тяжкого ОЖ [163]. MC4R кодує нейронний    

G-білок – рецептор для меланокортину. В свою чергу активація G-білків в 

нейронах гіпоталамуса підвищує продукцію циклічного 

аденозинмонофосфату в клітинах, впливає на енергетичний гомеостаз, 

регулюючи вживання їжі та енергетичні витрати. Генетичні варіанти MC4R 

гена порушують генерування циклічного аденозинмонофосфату в нейронах, 

причетних до регулювання енергетичного гомеостазу, формує схильність до 

ОЖ. Ген BDNF кодує в нейронах головного мозку нейротрофічний фактор – 

білок, залучений до процесу нейрональної пластичності та підтримки 

енергетичного балансу [164]. Зниження експресії BDNF в вентромедіальних 

та дорсомедіальних ядрах гіпоталамусу призводить до надмірного 

споживання їжі та ОЖ. Показано, що Л та інсулін (Ін) можуть активувати 

транскрипцію BDNF в нейронах гіпоталамусу і тим самим опосередковано 

інгібувати харчову активність [165]. 
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При полігенному ОЖ в патогенез цього стану залучається велика 

кількість генів, котрі регулюють енергетичний метаболізм і гомеостаз, 

харчову поведінку, функції нейронів в відділах ЦНС, клітинну адгезію, іонні 

канали. Участь таких генів як MC4R та BDNF не тільки в формуванні 

моногенного, а й полігенного ОЖ, вказує на наявність загальних механізмів в 

ОЖ цих двох типів.  

Першим ідентифікованим геном в дослідженнях GWAS 2007 року був 

ген FTO (fat mass and obesity associated) - ген, асоційований с надМТ та ОЖ, 

котрий був визначений в багатьох дослідженнях різних типів ОЖ. Було 

показано, що саме FTO має відношення до зростання вживання їжі, особливо 

високожирної та солодкої, знижує відчуття насичення, хоча багато питань 

відносно ефектів FTO лишаються не повністю визначеними [166]. 

Численними дослідженнями показано, що високожирова дієта змінює 

експресію сотень генів в різних метаболічно пов’язаних тканинах та органах, 

таких як ЖТ, печінка, м’язи, гастроінтестінальний тракт та гіпоталамус. При 

цьому мають місце відхилення ліпідного обміну, окислювального 

фосфорилювання, мітохондріального біогенезу та багато інших молекулярно-

метаболічних процесів на транскрипторному рівні в різних органах та 

тканинах [152]. У вказаному огляді літератури висловлюється припущення, 

що численні зміни в клітинах та тканинах при ОЖ за своєю природою є 

епігеномними, тобто призводять до аберацій в транскрипційних процесах 

через метилювання ДНК, модифікацію гістонів, ремоделювання хроматину 

та численних мікроРНК [167]. Але взагалі обсяг досліджень епігеномних 

ефектів дієти на розвиток ОЖ обмежений і потребує подальшого вивчення. 

Фізична активність теж розглядається як епігенетичний регулятор генів-

кандидатів ОЖ в різних тканинах, в тому числі у мозку та ЖТ [168, 169]. 

В дослідженнях, проведених на м’язових клітинах, отриманих від 

людей із сімейною схильністю до ЦД2 типу, було встановлено, що сотні 

генів демонструють залежні від фізичних вправ зміни в метилюванні ДНК 

[170, 171]. Багато з цих генів залучені до формування ОЖ та діабету [172]. 
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Вказані роботи демонструють тісну кореляцію між ДНК метилюванням та 

рівнем експресії генів, підтверджуючи епігенетичний вплив фізичних 

навантажень на транскриптомні процеси при ОЖ. 

Як натепер вважається, до третьої категорії навколишнього оточення, 

що впливають на ризик ОЖ, відносяться хімічні ксенобіотики, котрі прямо 

або опосередковано сприяють акумуляції жиру, порушуючи адипогенез та 

енергетичний баланс, відповідно викликаючи ОЖ та асоційовані з ним 

хвороби. Для таких екологічних чинників ризику ОЖ Б. Блюмберг 

запропонував термін «обезогени» (obesogens) [173]. До obesogens належать 

пестициди (дихлордифенілтрихлорметилметан (ДДТ)), пластифікатори 

(фталати), олово органічні сполуки (трибутилолово), ендокринні (бісфенол) 

та фармацевтичні агенти (антидіабетичні лікарські засоби, антидепресанти та 

антипсихотичні препарати). Механізми впливу obesogens на розвиток ОЖ 

частіше за все пов’язані зі збільшенням кількості адипоцитів та модифікації 

їх метаболізму в бік збереження енергії у вигляді жиру, а також впливу на 

гормональні механізми, котрі контролюють апетит та відчуття насиченості на 

рівні утворень ЦНС [173-175]. При цьому перелік obesogens постійно 

розширюється, що потребує розширення та поглиблення дослідження цієї 

проблеми. Аналіз наведеної літератури дозволяє дійти висновку, що в основі 

ОЖ лежать аберації функціональної активності безмежної кількості 

геномного базису під впливом різних екологічних чинників. Саме взаємодія 

генома та середовища індукують початок та подальший розвиток ОЖ. 

 

1.3. Нейропептиди в центральній регуляції харчової поведінки при 

ожирінні 

 

Харчова поведінка, а під цим терміном мають на увазі активний потяг 

(пошук) або відмову від вживання їжі, що забезпечує енергетичний 

гомеостаз, як абсолютну умову для виживання та функціонування всіх живих 
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істот. При цьому чим вищий щабель за організацією займає певний вид 

тварин, тим складнішою є система регуляції харчової поведінки. 

Центральне місце серед морфологічних утворень, що приймають 

участь у формуванні харчової поведінки (або тим, що називається апетитом) 

належить нейроендокринним структурам – ядрам гіпоталамуса, таким як 

аркуатне, вентромедіальні, дорсомедіальні, паравентрикулярні, 

супрахіазматичне та ядра латерального гіпоталамуса. Їх причетність до 

формування механізму харчової поведінки було доведено шляхом деструкції 

окремих ділянок гіпоталамуса або хірургічного видалення цих нейрональних 

структур. Всі вказані структури об’єднані в єдину складну функціональну 

систему регуляції апетиту шляхом продукування орексигенних та 

анорексигенних сигналів [176-178]. Нейрони, що продукують такі сигнальні 

молекули підлягають модулюючому впливу численних гормональних та 

інших біологічно активних молекул. Саме від впливу такого молекулярно-

біохімічного оточення нейронів-продуцентів орексигенного чи 

анорексигенного сигналу залежить збудження апетиту, чи його згасання. 

Недостатність в системі передачі чи реалізації анорексигенного сигналу 

призводить до пасивного або активного тривалого домінування орексигенних 

механізмів і, як результат, надлишкове споживання харчових продуктів та 

розвиток ОЖ. 

Характеризуючи окремі нейроендокринні області головного мозку, 

причетні до регуляції апетиту, слід відзначити, що найбільш важливим 

утворенням, де дуже щільно розташовані нейрони, які продукують 

орексигенні пептиди, до тепер вважається аркуатне ядро. До орексигенних 

пептидів цього ядра відноситься нейропептид Y (НПY), опіоїди, динорфін, 

ПОМК, β-ендорфіни, галанін, гамааміномасляна кислоту, глутамат та інші. 

Хоча вказані нейропептиди, зазвичай, розглядаються як орексигенні, за 

певних умов вони можуть проявляти анорексигенні ефекти. 

Найбільшої уваги науковців заслуговує орексигенний ефект НПY [179]. 

Вважається, що саме цей нейропептид разом з панкреатичними пептидами 
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складають сукупність речовин з високим стимулюючим впливом на апетит 

[180]. Доведено, що НПY продукується в різних ділянках головного мозку, 

серед яких основними вважаються екстрагіпоталамічний кластер клітин в 

стовбурі головного мозку та структурно-функціональне об’єднання 

аркуатного та дорсомедіального ядер. Вважається, що ці утворення по-

різному забезпечують виразність (активність) апетиту та підтримку 

енергетичного гомеостазу за різних умов, а саме – при активному харчуванні, 

при його недостатності, при різних температурних режимах, при зміні 

часових ритмів та інше. Саме з підвищенням активності синтезу НПY в 

комплексі «аркуатне – дорсомедіальне ядра» в нічні години пов’язують 

нічний тип харчування щурів [181]. У людини секреція НПY зростає в 

ранково-денні години в екстрагіпоталамічних ділянках.  

Цікавим фактом є те, що НПY активно синтезується в аркуатному ядрі, 

охоплюючи нейрони вентромедіального ядра та латерального гіпоталамуса. 

У мишей ob/ob, db/db та щурів Zucker (fa/fa) з генетично сформованою 

схильністю до цукрового діабету уведення стрептозотоцину призводить до 

значного та стійкого зростання синтезу та секреції НПY не тільки в 

аркуатних, а й особливо виразно в паравентрикулярних ядрах, що 

реалізується в значній активації харчової поведінки та прогресування ОЖ у 

піддослідних тварин [182-186]. Стосовно НПY, котрий віднесено до 

орексигенних, багато досліджень спрямовано на встановлення його 

циркадних ритмів. Так, доведено [187], що перед початком темної фази доби 

підвищується концентрація препро-НПY мРНК в базальному гіпоталамусі 

щурів, котра знижується якщо починається годування тварин. Одночасно в 

інших утвореннях – продуцентів орексигенних сигналів, цей рівень НПY не 

відхиляється від базального [188-190], завдяки чому певний потяг до їжі 

завжди зберігається. Значний вплив на рівень НПY має серотонін: 

підвищення його концентрації в терміналіях нейронів, котрі контактують з 

клітинами-продуцентами НПY в аркуатному і, особливо, в 
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паравентрикулярних ядрах, так знижують рівень останнього, що це може 

призвести до анорексії [191, 192, 193]. 

Рівень орексигенних нейропептидів підпадає під дію не тільки речовин, 

що продукуються мозковими структурами, а регулюється гормонами, 

джерелом яких є периферичні ендокринні залози та тканини. 

Вважається, що стероїдні гормони (гонадальні та ГК), Ін, цитокіни ЖТ 

здатні долати гематоенцефалічний бар’єр та потрапляти в спинномозкову 

рідину, а вже звідти до структур головного мозку. Наприклад, естрогени 

здатні зв’язуватися зі специфічними рецепторами в аркуатному ядрі та в 

паравентрикулярному. При цьому в аркуатному ядрі естрогени пригнічують 

синтез НПY, а в паравентрикулярних знижують вивільнення цього пептиду 

[194]. Зроблено висновок, що основна роль естрогенів полягає в інгібуванні 

вживання їжі шляхом прямого впливу на НПY в структурному комплексі 

«аркуатне ядро - паравентрикулярне ядро» у самиць. Отже, можна 

припустити, що вікові зниження рівня естрогенів призводять до послаблення 

їх дії на цю систему, а тим самим сприяють активації апетиту та зростанню 

маси тіла. 

Відносно ГК надниркових залоз відомо, що нейрони-продуценти НПY 

багаті на рецептори до ГК і при зростанні надходження останніх до структур 

головного мозку значно активуються. Це пояснює підвищення апетиту та 

зростання МТ (у значної кількості людей) при стресових ситуаціях [195-197]. 

Хоча участь Ін, як периферичного регулятора нейроендокринних 

механізмів формування харчової поведінки на сьогодні не викликає сумнівів, 

лишається багато остаточно не вирішених питань. Більшість дослідників 

згодні з тим, що об’єктом дії Ін є паравентрикулярні ядра, оскільки Ін інгібує 

вивільнення НПY із цього ядра в експериментах in vitro [198], а також навіть 

у дозах, котрі не зменшують рівень гіперглікемії у щурів, оброблених 

стрептозотоцином, виразно знижує вивільнення НПY з паравентрикулярних 

ядер у тварин [199]. До периферичних регуляторів, котрі перешкоджають 

активуючій дії НПY на вживання їжі, відносять такі цитокіни як   
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інтерлейкін-1 та циліарний нейротрофічний фактор [200]. Останній інгібує 

експресію гена НПY в аркуатному ядрі, а також знижує доступність НПY до 

його рецепторів [201]. Вказані цитокіни розглядаються як причина анорексії 

та втрати МТ при інфекціях, травмах ЦНС, інтоксикаціях.  

До орексигенних речовин належить також галанін, пептид головного 

мозку. Крім того галанін-позитивні терміналії мають тісний зв’язок з ПОМК-

продукуючими елементами в аркуатному ядрі і цим шляхом активують 

виділення β-ендорфіну, що теж стимулює харчову поведінку [202]. 

До списку нейропродуктів структур мозку, яким притаманні 

орексигенні властивості, слід долучити такі опіоїди як β-ендорфін, динорфін 

та енкефаліни гіпоталамуса [202-206]. Докладну інформацію про їх спільне 

походження разом з адренокортикотропним гормоном та 

меланоцитстимулюючим гормоном з їх попередника, а саме з ПОМК можна 

знайти в [206]. Відмічено, що нейрони ПОМК локалізуються винятково в 

аркуатному ядрі, але інервують і інші ділянки гіпоталамуса, об’єднуючи всю 

систему орексиген-продукуючих структур в єдину функціональну мережу. 

До групи нейросубстратів анорексигенної дії, перш за все, належить 

кортикотропін-рилізинг гормон [207]. Клітини-продуценти цього гормону 

локалізуються, головним чином, в паравентрикулярних ядрах. Про 

анорексигенну дію кортикотропін-рилізинг гормону свідчить послаблення 

апетиту (аж до повної анорексії) у щурів при його введенні в шлуночки 

мозку [208]. Саме такий ефект дозволяє розглядати кортикотропін-рилізинг 

гормон як фізіологічний антагоніст НПY. Але ці взаємовідносини не до кінця 

з’ясовані, оскільки при голодуванні або обмеженому харчуванні, при яких 

вісь «гіпофіз-надниркові залози» активується, а апетит зростає, хоча за цих 

умов потреба в анорексигенних сигналах (в підвищенні виділення 

кортикотропін-рилізинг гормону) мала б знизитися. Деяке пояснення 

вказаному дає відкриття урокортину, котрий більш ефективний в інгібуванні 

як індукованого голодування, так і нічного харчування [209]. 
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В літературі великий відсоток досліджень присвячено 

глюкагоноподібному пептиду 1, котрий має шлунково-кишкове походження, 

але у великій кількості знаходиться в областях переднього мозку та 

гіпоталамуса [210, 211]. Внутрішньошлуночкове введення глюкагоноподіб-

ного пептиду 1 знижує потребу у їжі у голодних щурів, що, вірогідно, 

пов’язано з послабленням післясинаптичного сигналу НПY в 

паравентрикулярних ядрах, а не інгібуванням синтезу НПY в аркуатному. 

Глюкагоноподібний пептид 1 розглядають як ендогенний анорексичний 

сигнал, що відвертає від їжі з незвичним або неприємним смаком [212, 213]. 

Висунуто також припущення, що він може бути медіатором аноректичної дії 

Л. Потужним ендогенним чинником, котрий порушує анорексигенну систему 

в гіпоталамусі є білок агуті [214-216]. Дія агуті викликає ОЖ з 

гіперінсулінемією, гіперглікемією, значним лінійним ростом, гіпертрофією 

жирових клітин. 

Фізіологічно важливим аноректичним сигналом є також нейропептид 

CART (кокаїн і амфетамін транскрипт) [217, 218], внутрішньошлуночкове 

введення якого інгібує як нічне, так і індуковане голодом харчування у 

гризунів. Цей нейропептид виразно знижує активацію харчової поведінки 

внаслідок уведення НПY у голодних та нормальних щурів. Аналіз літератури 

свідчить про те, що CART-вмісні нейрони формують один із самих важливих 

фізіологічних анорексигенних сигнальних шляхів, котрий створює противагу 

НПY-залежному орексигенному механізму. Описані орексигенні та 

анорексигенні нейропептиди у своїй більшості відносяться до продуктів ЦНС. 

 

1.4. Жирова тканина – складний дифузний орган з високою 

метаболічною та гормональною активністю 

 

Жирова тканина – це один з типів сполучної тканини. ЇЇ основним 

структурним компонентом є адипоцити (А) – клітини, які накопичують жир, 

що і обумовлює їх назву. У складі ЖТ у безпосередньому контакті з А 



42 

знаходяться фібробласти, макрофаги, ендотеліальні клітини. ЖТ має дуже 

велику кількість кровоносних судин різного типу та розміру. Розрізняють два 

види ЖТ – біла ЖТ та коричнева (бура) ЖТ. У людини абсолютно кількісно 

переважає біла ЖТ, яка локалізована під шкірою, серед внутрішніх органів 

(всЖТ) та кістковому мозку (жовтий кістковий мозок). Підшкірна ЖТ 

знаходиться на самому базальному рівні шкіряного покрову, забезпечуючи 

теплоізоляцію тіла. Вісцеральна жирова тканина заповнює простір між 

органами, підтримуючи та захищаючи їх від можливих травм. 

Походження та час появи перших А в ембріогенезі натепер вивчені 

недостатньо. Але як було показано на багатьох експериментальних тваринах 

та людях, формування білої ЖТ відбувається ще до народження, а хронологія 

подій в цій тканині залежить як від виду, так і від жирових депо. Швидке 

збільшення кількості та розмірів А в білій ЖТ має місце після народження. 

Більшість дослідників вважає, що перше покоління А походить із 

ембріональних плюрипотентних стовбурових клітин – прекурсорів, які 

диференціюються в мультипотентні клітини мезодермального типу. В 

останні шляхом конвертації генів перетворюються в міобласти, хондроцити, 

остеобласти та преадипоцити. Ранні А переходять в стадію пізніх, а потім, 

пройшовши процес кінцевої диференціації, перетворюються на зрілі А [219]. 

Жирова тканина – найбільший енергетичний резервуар в тілі ссавців. 

Головна роль А – накопичення та збереження жиру (триацилгліцеролу) в 

період надлишкового надходження калорій в організм та мобілізація цих 

резервів, коли енерговитрати перевищують енергопостачання. Зрілі А 

унікально пристосовані до виконання таких функцій, що пов’язано з 

наявністю в них повного комплексу ферментів та регуляторних протеїнів, 

необхідних як для ліполізу, так і для утворення жиру de novo – 

ліпонеогенезу. В ЖТ перебіг цих процесів дуже інтенсивний та регулюється 

переліком гормонів, цитокінів та інших факторів залучених до енергетичного 

метаболізму. При цьому такими чинниками можуть бути як гормони 

багатьох ендокринних залоз (ГК), статеві та тироїдні гормони, та протеїни, 
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котрі синтезуються самою ЖТ (адіпсин, лептин, фактор некрозу пухлин β, 

ангіотензиноген, інтерлейкін-6 та багато інших) [220]. Саме чутливість ЖТ 

до вказаних речовин, або участь у їх продукції забезпечує інтеграцію 

ендокринних та метаболічних сигналів в регуляції енергетичного 

метаболізму [221]. Здатність активно регулювати енергетичний метаболізм у 

ЖТ формується протягом ембріогенезу, як підготовка до післянатального 

життя особини, коли енергетична забезпеченість стає відокремленою від 

організма матері і наявність енергетичного резерву стає необхідним. Головні 

процеси топографічного розподілу білої ЖТ відбуваються незадовго до та 

невдовзі після народження, хоча преадипоцити з’являються і в період 

пізнього ембріогенезу та можуть розмножуватися і в різні періоди після 

народження, призводячи до гіперплазії ЖТ [222]. 

В 1994 році була встановлена гомологічність послідовності гена ОЖ ob 

у мишей та людини в білій ЖТ. Молекулярно-генетичні дослідження 

показали, що ген ob кодує синтез особливого гормону, названого лептином 

[30]. Відкриття Л та ідентифікація його рецепторів докорінно змінило 

попередні уявлення про ЖТ як депо пасивного накопичення енергетичного 

запасу та відкрило шляхи до поглибленого розуміння механізмів пов’язаності 

останньої з регуляцією енергетичного балансу та багатьох інших 

функціональних процесів [223]. 

Натепер ідентифіковано більше сотні адипоцитокінів або адипокінів, 

що продукуються різними структурними компонентами адипозної тканини 

[224]. Серед адипоцитокінів властивості гормонів притаманні адипонектину 

[225-228], Л, вісфатину [229], резистину, ангіотензиногену, адипсину, васпіну 

[230], місцем формування яких є самі жирові клітини. До продуктів 

життєдіяльності стромальних клітин судин, що живлять ЖТ, належать 

оментин [231, 232] та апелін [233]; в клітинах макрофагального ряду, котрі 

рясно інфільтрують ЖТ при ОЖ, відносяться фактор некрозу пухлин, 

інтерлейкін-6 [234], фактор, що інгібує міграцію макрофагів, та резистин. 

При цьому кількість макрофагів, що мігрують в ЖТ (особливо у вісцеральну) 
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тим більше, чим сильніше виражена ІР [235]. Як виявилося, адипоцитокіни 

беруть участь у регуляції життєдіяльності різних клітинно-тканинних 

комплексів мезенхімального походження, в тому числі хрящової та кісткової 

тканини. Розширений аналіз теперішніх уявлень про найбільш досліджені 

цитокіни представлено в огляді [236]. Вивчення фізіологічної функції 

адипоцитокінів та їх участі в патогенезі ОЖ при МС та ЦД2 активно 

продовжується [237]. Загальним висновком є те, що їх експресія залежить від 

загальної жирової маси, відсотку ЖТ в тілі та характеру її розподілу. При 

цьому позитивна кореляція з масою білої ЖТ спостерігається у всіх 

цитокінів, окрім адипонектина та оментина [238, 239]. Натепер найбільша 

увага дослідників прикута до Л, котрий вважається ключовим гормоном, що 

регулює енергоспоживання та енерговитрати в організмі людини. 

 

1.5. Лептин – ключовий гормон-регулятор енергоспоживання та 

енерговитрат в організмі людини та тварин 

 

Лептин – це поліпептид, що складається зі 167 амінокислотних 

залишків, і являє собою продукт гену ob [30]. Хоча основним джерелом Л у 

ссавців є виключно адипоцити підшкірної [32] та вісцеральної [32, 240] білої 

ЖТ, експресія цього гормону виявлена в стінках шлунку, в печінці, в амніоні, 

трофобластах плаценти [34], в яєчниках, в скелетних та серцевих м’язах 

ембріонів, а також в хондробластах, остеобластах [143], клітинах кісткового 

мозку, в тканинах молочних залоз та легенів. Л, як і будь-який гормон, 

реалізує свій вплив зв’язуючись зі специфічними рецепторами в таргетних 

тканинах. На тепер встановлено, що рецептори Л, перш за все, широко 

представлені в анорексигенних та орексигенних нейронах ядер гіпоталамуса. 

Перші дослідження анорексигенних ефектів Л, виконані в 90-х роках 

минулого століття, підсумовані в цілій низці розширених оглядів [176, 177, 

201, 241, 242]. Зокрема в роботі S. P. Kalra та співавторів стверджується, що 

підвищення рівня Л в плазмі крові на початку та протягом певного часу 
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процесу харчування являє собою сигнал зворотного зв’язку зі структурами 

гіпоталамуса, відповідальними за гальмування та припинення харчування 

[177]. Такий механізм запобігає надлишковому надходженню нутрієнтів в 

організм, захищає від розвитку ОЖ [176, 241]. В указаних роботах 

розглянуто питання про видові особливості екскреції Л із ЖТ, висвітлена 

пов’язаність коливань концентрації Л в крові з циркадними ритмами 

харчової поведінки. Зокрема, встановлено, що у щурів та мишей, у яких пік 

харчової поведінки припадає на нічні часи, секреція і системна концентрація 

Л в цей період мінімальна і мало впливає на орексигенну дію НПY [242]. В 

90-ті роки була також встановлена наявність сексуального диморфізму в 

рівні Л в плазмі крові [37]: відмічено, що у жінок завжди, починаючи з 

ембріонального періоду, рівні Л вищі, ніж у чоловіків, і позитивно 

корелюють з ІМТ. Останнє вказує на участь статевих гормонів і особливо 

естрогенів в продукції Л [20]. Цей висновок підтримується сучасними 

знаннями про те, що у чоловіків з МС, коли в всЖТ активується ароматизація 

андрогенів в естрогени, спостерігається розвиток гіперпролактинемії на тлі 

вісцерального ОЖ [20]. Взагалі рівень Л в плазмі крові залежить як від 

активності транскрипційно-трансляційних процесів, котрі кодуються геном 

ob, так і прямого впливу гормонів, цитокінів, нейромедіаторів на клітини ЖТ. 

Зокрема, в дослідах in vitro показано, що експресія гена ob та секреція Л 

всЖТ людини найбільш підлягає контролю з боку ГК та І [243].  

Детально роль Л в організмі людини та ефекти впливу переліку 

екзогенних та ендогенних чинників за даними аналізу літератури з цього 

питання, опублікованої в огляді И. В. Терещенко [244] та в більш пізній 

публікації закордонних авторів [245]. Більш пізні дослідження довели, що Л 

взаємодіє з гіпоталамо-гіпофізарно-адреналовою системою [246], системою 

тироїдних гормонів [247], впливає на гематопоез та імунну систему [248]. На 

тепер велика увага приділена встановленню механізмів впливу Л на хрящову 

та кісткову тканину як в нормі, так і при остеопорозі та остеоартрозі [249], 

особливо у літніх людей. При цьому показано, що Л діє на вказані тканини 
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завдяки експресії в них специфічних лептин-зв’язуючих рецепторів і ця дія 

має характер паракринної регуляції, оскільки самі хондробласти та 

остеобласти здатні до синтезу цього цитокіну та його рецепторів як у 

здорових людей, так і при запальних процесах. 

Численність фізіологічних ефектів Л як на центральному, так і на 

периферичному рівнях забезпечується широким спектром лептин-зв’язуючих 

рецепторів, окрім жирових клітин, розташованих в ядрах гіпоталамуса, 

органах ендокринної системи без винятку, легенях, міокардіоцитах, клітинах 

волосяних фолікулів, клітинах кісткового мозку, хондро- та остеобластах. Л 

визначається в ендометрії, починаючи з 11-ої доби після запліднення та в 

тканинах плаценти. Альтернативний сплайсінг db гена дає початок 

формуванню шести типів ізоформ рецепторів з цитоплазматичними 

доменами різної довжини. Це чотири короткі форми – LepRa, Rc, Rd, Rf і 

одна довга ізоформа, відома як Lep-Rb [250-252]. 

 Доведено, що короткі форми залучені до транспортування Л до 

органів-мішеней, вихід в плазму крові та подолання гемато-енцефалічного 

бар’єру [252, 253]. Довга форма лептинового рецептора Lep-Rb відіграє 

ключову роль в гіпоталамусі, модулюючи експресію та реалізацію дії 

анорексогенних пептидів, в тому числі НПY та ПОМК в аркуатному ядрі та 

НПY та ПОМК в експресуючих нейронах. Головні учасники реалізації 

лептинового сигналінгу – це JAK-1 та JAK-2 (Janus kinase, тирозин-кінази), 

білкові молекули-передавачі сигналу та активатори транскрипції, котрих 

об’єднують в так звану STAT систему (signal transducers and activators of 

transcription). Саме активація цієї системи забезпечує реалізацію 

фізіологічних ефектів Л. Більш детально механізм передачі сигналу Л через 

нейроендокринні структури на периферію можна знайти в оглядах [254-257]. 

 Викладене вказує на складні механізми реалізації дії Л як «гормону 

насичення». Патологічні зміни в будь-якій з ланок цього механізму 

призводить до парадоксальної ситуації – високий рівень Л, котрий майже 

завжди присутній при ОЖ, не знижує харчову активність. Саме такий стан 
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отримав назву ЛР. Широкими клінічними дослідженнями показано, що у 

хворих з надМТ та ОЖ високий рівень Л в периферичному руслі співпадає з 

відносно низькою концентрацією гормону в цереброспінальній рідині, що 

перш за все, вказує на можливу недостатність транспортних форм лептин-

рецепторних білків [40]. Окрім того численні загальні процеси в гіпоталамусі 

внаслідок інфекційних хвороб, травм і тому подібних негараздів порушують 

процес сприйняття та передачі лептинового сигналу з центру до периферії 

[258]. За останні роки в новітніх дослідженнях механізмів розвитку ЛР 

розробляється проблема стресу ендоплазматичного ретикулуму в численних 

ядрах гіпоталамуса [259]. А в аспекті розвитку ОЖ у літніх людей широко 

дискутується питання на зв’язку вікового зростання рівня Л з сиртуїном-1, 

що призводить до недостатності Л в формуваннях ЦНС. Як відомо, сиртуїн-1 

нікотинамідаденіндинуклеотид-залежна деацетилаза впливає на продовження 

тривалості життя за рахунок зменшення вживання калорій шляхом зниження 

ЛР, а також модуляції функціонального стану гіпоталамуса у людей 

похилого віку [260].  

Натепер лишається невизначеним характер впливу соціально-

емоційного стресу на забезпеченість плода/новонародженого необхідним 

рівнем Л для становлення усіх ланок його гіпоталамічного процесінгу, не 

описані особливості харчової поведінки нащадків, матері яких були 

стресовані під час вагітності. Відсутні дані відносно реакції ЖТ у таких 

нащадків на надлишок ГК в післянатальному періоді та її реакції на 

підвищення рівня Л. Дуже важливим є уточнити роль середовищних 

чинників, зокрема, як фруктоза, на формування або поглиблення ЛР та на 

зростання морфофункційних показників ОЖ у нащадків матерів, стресованих 

під час вагітності. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Дослідження проводили відповідно до національних «Загальних 

етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), які 

узгоджені з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових 

цілей» (Страсбург, 1985) [261]. Експериментальні тварини утримувалися в 

стандартних умовах віварію ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України» при природному освітленні та 

стандартному раціоні, рекомендованому для даного виду тварин та питному 

режимі ad libitum [262]. 

 

2.1. Опис експерименту 

 

Роботу виконано на щурах популяції Вістар різного віку, 183 

нащадках-самицях першого покоління, отриманих від інтактних самиць та 

самиць, стресованих під час вагітності. Вибірку щурів, які були потрібні для 

одержання нащадків, формували методом випадкового відбору самиць з 

загальної сукупності; розподіл на групи проведено рандомним методом [263]. 

Для спаровування з метою отримання нащадків відбирали самиць з 

нормальним естральним циклом, який встановлювали методом цитологічної 

оцінки вагінальних мазків. В дослід відбирали також сексуально активних 

самців. Спаровування проводили за умовою «один самець – одна самиця». 

День, коли у вагінальному мазку було знайдено сперматозоїди, вважали 

першим днем вагітності [264].  

Моделювання соціально-емоційного стресу проводили за методикою 

наступним чином: вагітну самицю поміщали в клітку, де було 25 невагітних 

самиць (нормальна фізіологічна місткість клітки використаного типу) і де 
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вона знаходилася протягом шести годин світлового періоду. Наступного дня 

вагітну самицю підсаджували в інше щуряче стадо. Процедуру зміни 

оточення в одній групі тварин повторювали з другого по восьмий день 

вагітності (сформована група нащадків - гр. С1), в інших – з п’ятнадцятого по 

двадцять перший (сформована група нащадків - гр. С3), кожного разу 

змінюючи склад щурячого стада. Після 6-годинного перебування в 

загальному середовищі вагітних самиць відсаджували в окремі клітки 

поодинці [265]. Контрольних вагітних самиць утримували в стандартних 

умовах віварію, кожна в окремій клітці протягом всієї вагітності (контрольні 

нащадки - гр. К). В таких умовах інтактні та піддані дії соціально-емоційного 

стресу знаходилися до пологів. Згідно умовам протікання вагітності нащадки 

піддослідних самиць були поділені на групи: 

1. Група К (група інтактних тварин, матері яких не були піддані 

ніяким негативним чинникам); 

2. Група С1 (група піддослідних тварин, матері яких були піддані 

дії соціально-емоційного стреса на початку вагітності – у першому 

триместрі); 

3. Група С3 (група піддослідних тварин, матері яких були піддані 

дії соціально-емоційного стресу наприкінці вагітності – у третьому 

триместрі). 

В новонароджених щурят усіх груп була визначена МТ; 96 самиць-

нащадків з різних груп були виведені з експерименту для отримання 

сироватки крові для визначення рівнів гормонів (лептин, кортикостерон). 

Після досягнення самицями усіх груп 100-добового віку деяку кількість 

було взято для вирішення питання про вплив штучного надлишкового 

вживання Фр на фізіологічні та гормональні показники. Кожну групу 

нащадків було поділено на три підгрупи: 

Нащадки з гр. К поділені: 
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А. Інтактні тварини, які вживали звичайну воду. Вимірювали МТ, масу 

всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень Л. (шість 

голів), підгрупа (а). 

Б. Інтактні тварини, які вживали 10 % розчин Фр. Вимірювали МТ, 

масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень Л 

(шість голів), підгрупа (б). 

В. Тварини, котрі вживали 10 % розчин Фр, яким потім уводили 

екзогенний Л. Вимірювали МТ, масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі 

за добу, вимірювали рівень Л (шість голів), підгрупа (в). 

Нащадки з гр. С1 поділені:  

А. Стресовані нащадки С1, які вживали звичайну воду. Вимірювали 

МТ, масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень 

Л. (шість голів), підгрупа (а). 

Б. Стресовані нащадки С1, які вживали 10 % розчин Фр. Вимірювали 

МТ, масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень 

Л (шість голів), підгрупа (б). 

В. Стресовані нащадки С1, котрі вживали 10 % розчин Фр, яким потім 

уводили екзогенний Л. Вимірювали МТ, масу всЖТ, визначали кількість 

спожитої їжі за добу, вимірювали рівень Л (шість голів), підгрупа (в). 

Нащадки з гр. С3 поділені: 

А. Стресовані нащадки С3, які вживали звичайну воду. Вимірювали 

МТ, масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень 

Л. (шість голів), підгрупа (а). 

Б. Стресовані нащадки С3, які вживали 10 % розчин Фр. Вимірювали 

МТ, масу всЖТ, визначали кількість спожитої їжі за добу, вимірювали рівень 

Л (шість голів), підгрупа (б). 

В. Стресовані нащадки С3, котрі вживали 10 % розчин Фр, яким потім 

уводили екзогенний Л. Вимірювали МТ, масу всЖТ, визначали кількість 

спожитої їжі за добу, вимірювали рівень Л (шість голів), підгрупа (в). 
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В усіх підгрупах визначали кількість спожитої їжі за добу, МТ, а 

наприкінці експерименту знеживлювали тварин та вилучали печінку, 

підшлункову залозу та всЖТ для встановлення її маси та гістоструктури, та 

кров для визначення рівня Л. 

Навантаження Фр проводили шляхом забезпечення вільного доступу 

до поїлок з 10 % розчином Фр на тлі повної відсутності звичайної питної 

води протягом 30 діб [266]. Навантаження екзогенним Л проводили шляхом 

уведення цього цитокіну у дозі 2,5 мкг/г двічі на добу підшкірно 15 діб 

поспіль [267]. 

Після досягнення іншими самицями нащадками 11-місячного віку, 

вони були взяті в експеримент для визначення впливу соціально-емоційного 

стресу під час вагітності на зміни в харчовій поведінці, МТ та 

морфофункціональній активності ЖТ в щурів дорослого віку у стані 

фізіологічного спокою та після дії додаткових стрес-чинників.  

В якості стрес-чинників були використані дводенна харчова депривація 

та гіпокінезія. Дослідження було проведено в декілька етапів (блоків) (І, ІІ, 

ІІІ, IV, V, VI), для чого 11-місячні тварини з усіх груп були поділені на 

підгрупи: 

1. І етап. Частина тварин без будь-яких навантажень, у яких була 

визначена середньодобова кількість спожитої їжі та МТ, були знеживлені 

(п’ять голів). 

2. ІІ етап. Частина тварин, які були піддані дводобовій харчовій 

депривації. Визначали МТ до та після голодування. Знеживлення (п’ять 

голів). 

3. ІІІ етап. У всіх тварин, які залишилися після голодування 

визначали кількість спожитої їжі після харчової деривації (5 діб поспіль) та 

МТ перед гіпокінезією  

4. ІV етап. У всіх тварин безпосередньо після триденної гіпокінезії 

визначали МТ. 
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5. V етап. Частина тварин, які були піддані дводобовій харчовій 

депривації, а потім ще тридобовому стресу гіпокінезією. Визначали кількість 

спожитої їжі (5 діб поспіль) до та після харчової депривації, а потім під час та 

після гіпокінезії (5 діб поспіль). Вимірювали МТ до та після харчової 

депривації/гіпокінезії, після чого тварин знеживлювали (п’ять голів). 

VI етап. Той самий алгоритм, що на V етапі, але знеживлення 

відбувалося через місяць після останнього виміру спожитої їжі (п’ять голів). 

Після закінчення кожного етапу експерименту тварин знеживлювали, 

дотримуючись умов евтаназії. По виведенню тварин з експерименту в них 

вилучали всЖТ (три фракції: епігонадальна, епінефральна, мезентеріальна) 

для визначення її маси та подальшого гістологічнго та морфологічного 

дослідження. Збирали зразки крові для визначення рівнів Л та 

кортикостерону. 

Чутливість тварин до Л в 11-місячному віці оцінювали шляхом 

визначення середньодобової кількості спожитої їжі з гр. К та гр. С1 до та 

після навантаження екзогенним Л за методикою [267]. Через 12 годин після 

останньої iн’єкцiї цитокіну тварини були зважені та виведені з експерименту 

шляхом евтаназiї. Пiсля цього вiдсепаровували всЖТ та визначали її загальну 

масу та масу окремих фракцій. Збирали зразки кровi для визначення рівня Л. 

 

2.2. Методи дослідження та розрахунку 

 

Кількість спожитої їжі в інтактних (гр. К) та піддослідних нащадків 

(гр. С1 та гр. С3) визначали шляхом внесення в кожну клітку 100 г корму на 

одну тварину щодобово (така кількість є надлишковою) та визначали 

наступної доби масу корму, що залишився [268]. 

Стресування гіпокінезією проводили шляхом утримання тварин 

протягом 1 години в пеналі для знерухомлення 3 доби поспіль [269]. 
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Рівні кортикостерону та Л було визначено шляхом імуноферментного 

аналізу з використанням видоспецифічних наборів («Corticosteron ELISA» 

(Німеччина), «Rat Leptin ELISA» (США), «Rat/Mouse Leptin ELISA (США)»). 

Для визначення чутливості тварин до Л використовували екзогенний Л 

Leptin Rat Recombinant (ProSpec, США). 

Для проведення гістологічних досліджень всЖТ, печінку та 

підшлункову залозу фіксували в 10 % формаліні та доводили до фарбування 

зрізів [270, 271]. Серійні зрізи цих об’єктів фарбували гематоксиліном та 

еозином за загально прийнятими методиками [272]. Морфометричні 

параметри мЖТ (мезентеріальна жирова тканина) (кількість клітин в полі 

зору (2,5х10-3 м2) та діаметр адипоцитів) досліджували на світловому 

мікроскопі Primo Star (Zeiss C., Німеччина), обладнаного цифровою 

фотокамерою Canon G10 та комп’ютерною програмою для фотометрії 

Photoshop CS5. 

Отриманi данi проаналiзовано статистично з використанням пакету 

прикладних програм Exсel 2010 та Statisticа 6.0. Нормальність розподілу 

даних (відповідність закону Гаусса) визначали за допомогою Шапіро-Уїлка. 

При нормальному розподілі дані аналізували за допомогою параметричних 

методів.  

Порівняння двох груп проведено з використанням t-критерію 

Стьюдента. Порівняння дисперсій в однофакторному дисперсійному аналізі 

проведено з використанням критерію Фішера. У випадку порівняння трьох 

або чотирьох груп з нормальним розподілом дат використовували t-критерій 

Стьюдента з поправкою Бонферроні.  

Для порвівняння показників в групах, які характеризуються вільним 

розподілом дат, застосовували методи: критерій Манна-Уїтні та Краскела-

Уолліса. Порівняння трьох або чотирьох груп між собою з вільним 

розподілом дат проведено за критерієм Дана [263, 273]. Отримані дані 

представлено в таблицях як середнє арифметичне та його статистична 

похибка ( x ± xS ). Відмінності показників вважали статистично значущими 
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при р < 0,05, але у випадку порівняння трьох або чотирьох груп між собою з 

нормальним розподілом дат при р < 0,01.  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ МАТЕРІВ ПІД ЧАС 

ВАГІТНОСТІ НА РОЗВИТОК НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА У ТАКИХ 

НАЩАДКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ЇХ УТРИМАННЯ 

 

 

3.1. Показники маси тіла, маси вісцеральної жирової тканини та 

середньодобової кількості спожитої їжі у самиць щурів-нащадків 

інтактних та матерів стресованих під час вагітності за умов 

фізіологічного спокою, харчової депривації та стресу гіпокінезії 

 

Як відомо, інтегральним показником фізичного та фізіологічного стану 

тварини прийнято вважати масу тіла.  

Досліджували МТ, масу трьох типів ЖТ та харчову поведінку на різних 

етапах експерименту. Вищевказані параметри визначали в базальному стані 

(І – без будь-яких впливів на тварин, базальний стан), після двох діб 

голодування (ІІ – після дводенної харчової депривації,), напередодні 

проведення стресу гіпокінезією (ІІІ – напередодні гіпокінезії), безпосередньо 

після нього (IV – після гіпокінезії), через 5 діб після гіпокінезії (V) та при 

закінченні терміну експерименту (VI).  

Тому при отриманні нащадків від інтактних та експериментальних 

самиць була визначена їх МТ при народженні, а потім її зміни 

досліджувалися на 60, 70, 80, 90, 100 добу життя. Так було виявлено, що 

соціально-емоційний стрес під час вагітності негативно впливає на показник 

МТ досліджуваних тварин. Показано, що МТ в новонароджених щурят від 

інтактних матерів (гр. К) була більшою на 35,5 % ((5,90±0,23) г), ніж у 

нащадків матерів стресованих під час вагітності (гр. С1, гр. С3) ((3,80±0,13) г 

та (3,81±0,10) г відповідно) (р < 0,05) (рис. 3.1.). Але при дослідженні МТ 

щурів у терміні з 60 по 100 добу життя було виявлено зростання МТ в 

нащадків стресованих матерів відносно нащадків контролю.  
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Рис. 3.1. Показники маси тіла в різні терміни життя піддослідних 

тварин: 

 *- статистично значущі відмінності відносно гр. К (р < 0,02). 

 

А саме на 15-27 %, а саме в 60 діб гр. К (61,60±4,10) г проти 

(78,22±4,01) г в гр. С1 та (73,30±3,20) г в гр. С3 відповідно (р < 0,05); в 70 діб 

гр. К (67,52±4,90) г проти (85,4±4,30) г в гр. С1 та (80,90±2,04) г в гр. С3 

відповідно (р < 0,02); у 80 діб гр. К (75,60±5,80 ) г проти (97,24±3,80) г в 

гр. С1 та (85,82±3,7) г в гр. С3 відповідно (р < 0,02); у 90-добовому віці 

статистично значущої різниці в МТ не відмічено, що, можливо, пов’язано з 

дозріванням та повним становленням репродуктивної системи. 

У 100-добовому віці гр. К (99,30±3,70 ) г проти (121,00±4,40) г в гр. С1 

та (112,2±2,20) г в гр. С3 відповідно (р < 0,01) (див. рис. 3.1.). 

По досягненню тваринами 11-місячного віку було розпочато 

експеримент по дослідженню впливу соціально-емоційного стресу матерів 

під час вагітності на нащадків дорослого віку. 

 Дані, показані на рисунку 3.2, свідчать про те, що на початку 

експерименту самиці гр. С1, як і при дослідженні вікової динаміки МТ, 

мають найвищий показник МТ серед піддослідних самиць 11-місячного віку.  
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Рис. 3.2. Динаміка маси тіла щурів впродовж експерименту: 

 а - статистично значущі відмінності відносно гр. К (р < 0,01); 

 б - статистично значущі відмінності відносно гр. С1 (р < 0,05); 

 І, ІІ, V - рівень значущості відмінностей між вказаними 

етапами в межах груп (р < 0,05). 

 

Самиці гр. К – демонструють проміжні величини цього показника. При 

цьому тварини гр. С3 мали найменшу МТ. 

 В базальному стані (І) МТ самиць гр. С1 перевищує показники всіх 

інших груп на 11-18 % (283,0±3,0) г проти гр. К (262,0±4,0) г та (231,9±3,2) г 

в гр. С3 відповідно (р < 0,01). Харчова депривація викликала зниження МТ у 

всіх тварин приблизно на 20 г (р < 0,01 у всіх випадках). Повернення до 

нормального режиму харчування сприяло швидкому відновленню МТ у 

самиць усіх груп. А у тварин з гр. С1 та гр. С3 МТ повернулася практично до 

показника базального стану у цих групах (гр. С1 (284,9±5,4) г та гр. С3 

(233,7±6,6) г). Показник МТ в гр. С1 так і залишився найбільшим (р < 0,01) 

(див. рис. 3.2). Наступний стрес внаслідок гіпокінезії суттєво не вплинув на 

МТ в усіх групах тварин, а через 5 діб після гіпокінезії МТ у всіх щурів 

досягла базових показників (гр. К (263,0±4,1) г, гр. С1 (290,8±4,2) г, гр. С3 

0

50

100

150

200

250

300

350

І.Баз. стан ІІ.Після 
харч.деприв. 

ІІІ.Перед Гпк IV.Після Гпк V.Через 5 д 
після Гпк 

VI.Через міс 

Г 

гр.К гр.С1 гр.С3 

а 

а,б 

а 

а а 
а 

а,І,V 

а,б 

а,б а,б 
б 

б,I 

І ІІ ІІ 



58 

(247,6±8,0, г)). Визначення МТ щурів-нащадків через один місяць після 

закінчення експерименту показало (щури впродовж місяця знаходилися в 

звичайних умовах віварію) його збільшення на 6-8,5 % в гр. С1 та 6-13,5 % в 

гр. С3 відносно базального стану та останнього виміру (р < 0,01, р < 0,05) 

(див. рис. 3.2.). МТ у самиць гр. С3 практично дорівнювала цьому показнику 

в групі контролю. А ось показник МТ в самиць гр. К залишився сталим. 

 Таким чином, соціально-емоційний стрес під час вагітності в означені 

терміни гестації має суттєвий вплив на зміни МТ у нащадків при дії 

зовнішніх додаткових стрес-чинників таких як дводенна харчова депривація 

та триденна гіпокінезія.  

Поряд з МТ аналізувалася також кількість спожитої їжі під час та між 

дією стресовими навантаженнями, оскільки кількісний показник спожитої їжі 

є дуже важливим для пояснення набору/зниження ваги в різних умовах 

існування. 

З даних, представлених в таблиці 3.1, видно, що самиці з гр. С3 в 

базальному стані споживали їжі дещо більше, ніж інші тварини (р < 0,02).  

 

Таблиця 3.1  

Середньодобова кількість спожитої їжі нащадками інтактних та 

стресованих на різних етапах вагітності матерів у базальному стані, 

після харчової депривації та гіпокінезії, ( x ± xS ), г 

 

Етапи 

експерименту 

Група, кількість тварин 

гр. К гр. С1 гр. С3 

1 2 3 4 

I.Базальний стан 

 

15,2±0,4 

(n=20) 

15,3±0,4 

(n=20) 

16,6±0,3 

рк-с3 < 0,02 

рс1-с3 < 0,02 

(n=24) 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

II. Через добу 

після харчової 

депривації 

16,2±0,4 

(n=10) 

17,3±0,4 

рІ-ІІ < 0,02 

(n=10) 

17,0±0,3 

(n=12) 

IІІ. Під час  

гіпокінезії  

14,8±0,6 

(n=10) 

14,4±0,5 

рІІ-Ш < 0,02 

(n=10) 

15,2±0,3 

рI-IІI < 0,05 

рІІ-Ш < 0,01 

(n=12) 

ІV. Після 

гіпокінезії  

14,7±0,4 

(n=10) 

14,7±0,4 

рІІ-IV < 0,02 

(n=10) 

15,3±0,3 

рI-IV < 0,05 

рІІ-IV < 0,02 

(n=12) 

 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між показниками 

вказаних груп. 

 

Статистично значущим збільшенням споживання їжі після голодування 

зреагували тільки самиці з гр. С1 (рІ-ІІ<0,02). Ця ж група та самиці гр. С3 

зменшили споживання їжі під час гіпокінезії (рІІ-ІІІ<0,02, рІІ-Ш<0,01). Звертає 

на себе увагу той факт, що реакція на гіпокінезію, а саме зменшення обсягу 

споживання їжі, виявилася сталою у піддослідних самиць гр. С1 та гр. С3 у 

порівнянні з тим обсягом, котрий вони вживали після харчової депривації 

(див. табл. 3.1). А в гр. С3 кількість спожитої їжі стала навіть меншою, ніж 

була спочатку (рI-IV<0,05). Дії харчової депривації та гіпокінезії ніяк не 

відбилися на апетиті самиць гр. К (див. табл. 3.1). У самиць піддослідних 

груп зниження споживання їжі співпадало із зростанням МТ (див. табл. 3.1 та 

рис. 3.2.). 
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3.2. Регіональний розподіл та вагові показники вісцеральної жирової 

тканини у самиць щурів-нащадків інтактних та матерів, 

стресованих під час вагітності за умов фізіологічного спокою, 

харчової депривації та стресу гіпокінезії 

 

Після проведення комплексу досліджень щурів на автопсії були 

визначені загальна маса всЖТ, маси окремих фракцій – епігонадальної, 

епінефральної та мезентеріальної, а також обраховані їх відносні маси. 

Співвідношення відносної маси всЖТ у самиць усіх піддослідних груп 

виглядає так найбільше в гр. С1((5,00±0,17) г, середнє значення в гр. С3 

(3,92±0,17) г та найменше в гр. К (3,28±0,19) г відповідно, р < 0,01) (рис. 3.3).  

 

 

 

Рис. 3.3. Відносна маса жирової тканини щурів нащадків інтактної та 
експериментальних груп в залежності від умов експерименту: 

                     - відмінності значущі по відношенню до гр. К, р < 0,01; 

                    - відмінності значущі по відношенню до гр. С1, р < 0,05; 

І, ІІ, ІІІ - відмінності значущі до вказаних етапів в межах 
групи, р < 0,01. 
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Цікавим виявляється те, що результатом дводенної харчової депривації стало 

зниження маси всЖТ тільки в самиць гр. С3 ((3,92±0,17) г до харчової 

депривації та (2,35±0,15) г після, р < 0,01), а в інших тварин подібних змін не 

відбувається (див. рис. 3.3.). Вже через 5 діб після голодування та гіпокінезії 

маса всЖТ у всіх групах відновлюється до базальних  та показники після 

харчової деривації, особливо у гр. К, ((4,92±0,23) г через 5 діб після 

гіпокінезії та (3,21±0,18) г після харчової депривації, р <0,01).  

Звертає на себе увагу те, що через один місяць після стрес-навантажень 

у самиць в усіх групах цей показник виразно збільшується у порівнянні з 

базальним станом: в гр. К на 52 %, в гр. С1 на 56 %, в гр. С3 на 68 %. При 

цьому співвідношення показників маси всЖТ у тварин зберігається: 

найбільшим є показник у самиць гр. С1, середній в гр. С3, а найменший в 

нащадків гр. К ((7,80±0,28) г, (6,58±0,18) г, (5,00±0,11) г відповідно, р < 0,05, 

р < 0,01).  

Отримані дані свідчать, що наслідком додаткових стрес-чинників 

(харчової депривації та гіпокінезії) в нащадків, матері яких були стресовані 

під час гестації, відбувалися активні зміни (перетворення) всЖТ, що 

відбилося на МТ самиць (див. рис. 3.2., 3.3.). 

Аналіз показників маси окремих фракцій всЖТ у щурів-нащадків на 

різних етапах експерименту показує, що у самиць в базальному стані 

превалює фракція епігонадального жиру, при цьому його найбільше у тварин 

гр. С1 (рк-с3 < 0,05) (див. табл. 3.2).  

Цей тип ЖТ у самиць гр. С1 мало знижується внаслідок голодування, 

швидко відновлюється після дії стресорів і через один місяць після 

припинення дії стрес-чинників у самиць гр. С1 його стає на 34 % (1,5 рази) 

більше, ніж в базальному стані та на 42 % більше, ніж в інших групах 

(див. табл. 3.2). 

В базальному стані кількість мезентеріального жиру у тварин гр. К 

найменша, а у піддослідних груп цього жиру дещо більше, ніж 

епінефрального. 
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Таблиця 3.2  

Маса жирової тканини різних типів у самиць – нащадків інтактних та 

стресованих на різних етапах вагітності матерів у базальному стані, 

після харчової депривації та гіпокінезії, ( x ± xS ), г 

 

Умова 
експерименту 

Група, кількість тварин 

гр. К 

(n=5) 

гр. С1 

(n=5) 

гр. С3 

(n=6) 

1 2 3 4 

І. Базальний стан 

Епігонадальний 4,93±0,80 6,91±0,50 3,74±0,37 

рс1-с3 < 0,01 

Епінефральний 2,00±0,28 3,12±0,27 

рк-с1 < 0,05 

2,11±0,51 

Мезентеріальний 1,85±0,27 3,33±0,13 

рк-с1 < 0,01 

3,34±0,46 

рк-с3 < 0,05 

ІІ. Після харчової депривації 

Епігонадальний 4,06±0,70 5,64±0,60 

 

2,50±0,50 

рс1-с3 < 0,01 

Епінефральний 1,51±0,22 2,90±0,28 

рк-с1 < 0,05 

0,82±0,21 

рс1-с3 < 0,02 

Мезентеріальний 2,60±0,54 3,00±0,36 1,38±0,16 

рс1-с3 < 0,02 

рI-ІІ < 0,02 

V. Після харчової депривації та гіпокінезії 

Епігонадальний 5,71±0,68 6,52±0,80 

 

3,43±0,52 

pc1-c3 < 0,05 

Епінефральний 2,68±0,44 2,62±0,47 1,60±0,27 

Мезентеріальний 4,72±0,90 

рI-V < 0,05 

4,14±0,61 3,33±0,48 

рІI-V < 0,02 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 

VІ. Через місяць після закінчення експерименту 

Епігонадальний 6,52±0,70 9,24±0,50 

рк-с1 < 0,05 

рI-VI < 0,01 

рІІ-VI < 0,01 

рV-VI < 0,01 

6,63±0,37 

рс1-с3 < 0,05 

рI-VI < 0,01 

рІІ-VI < 0,01 

рV-VI < 0,01 

Епінефральний 3,50±0,69 

pІІ-VI < 0,05 

5,83±0,80 

рI-VI < 0,05 

рІІ-VI < 0,05 

рV-VI < 0,05 

4,17±0,48 

рI-VI < 0,05 

рІІ-VI < 0,05 

рV-VI < 0,05 

Мезентеріальний 4,93±0,60 

рI-VI < 0,02 

8,20±0,90 

рк-с1 < 0,05 

рI-VI < 0,01 

рІІ-VI < 0,01 

рV-VI < 0,01 

6,30±0,52 

рI-VI < 0,02 

рІІ-VI < 0,02 

рV-VI < 0,02 

 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між показниками 

вказаних груп. 

 

Голодування виразно знижує (у 2,4 рази) цю фракцію тільки у самиць 

гр. С3 (р < 0,02). Через 5 діб після голодування та гіпокінезії (етап V) у 

самиць гр. К та гр. С3 відмічено збільшення маси мезентеріального жиру в 

2,5 рази. Але, якщо в гр. К ця фракція поступово збільшувалася (незважаючи 

на стрес харчової депривації) (рI-V < 0,05), то в гр. С3 цей показник швидко 

відновився після різкого падіння (рІI-V < 0,02) (див. табл. 3.2). Це може бути 

наслідком процесу активного ліпонеогенезу. Але якщо це збільшення 

мезентеріальной фракції у гр. К в подальшому не спостерігається та 

залишається сталим і через місяць, то у самиць гр. С1 та гр. С3 на останньому 
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етапі її більше у порівнянні з усіма попередніми етапами та 1,5-2,5 рази 

більше, ніж на початку експерименту (див. табл. 3.2). Виразно видно, що в 

гр. С1 абсолютна кількість жиру всіх фракцій перевищує відповідні 

показники контролю та іншої піддослідної групи. При цьому, як на 

останньому етапі, так і у порівнянні з базальними величинами, у самиць 

гр. С1 епігонадального та мезентеріального жиру у складі всЖТ практично 

однакова кількість, а епінефрального так і залишилося менше. Фракція 

епінефральної ЖТ ніяк не реагувала на стресори (див. табл. 3.2). 

 Розподіл всЖТ по фракціям, відтворений у вигляді відсотків 

(табл. 3.3) показує, що в базальному стані у самиць всіх груп найбільший 

відсоток належить епігонадальному жиру в гр. К та в гр. С1 (рк-с3 < 0,05,         

рс1-с3 < 0,05). 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл різних типів жирової тканини в самиць – нащадків інтактних 

та стресованих на різних етапах вагітності матерів у базальному стані, 

після харчової депривації та гіпокінезії від загальної маси видаленого 

жиру,( x ± xS ), % 

 

Умова 

експерименту 

Група, кількість тварин 

гр. К (n=5) гр. С1 (n=5) гр. С3 (n=6) 

1 2 3 4 

І. Базальний стан 

Епігонадальний 55±2 50±1 42±2 

рк-с3 < 0,05 

рс1-с3 < 0,05 

Епінефральний 23±2 24±2 22±2 

Мезентеріальний 22±2 26±2 36±2 

рк-с3 < 0,01 

рс1-с3 < 0,05 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 

ІІ. Після харчової депривації 

Епігонадальний 50±2 49±2 51±2 

рІ-IІ < 0,05 

Епінефральний 19±2 25±1 

pк-с1 < 0,05 

16±2 

рс1-с3 < 0,02 

Мезентеріальний 31±1 

рI-ІІ < 0,02 

26±2 33±2 

 

V. Після харчової депривації та гіпокінезії 

Епігонадальний 45±2 

рI-V < 0,05 

48±2 41±2 

рІІ-V < 0,05 

Епінефральний 20±1 20±1 

рІІ-V < 0,05 

19±1 

Мезентеріальний 35±2 

рI-V < 0,01 

32±3 40±1 

рІІ-V < 0,05 

VІ. Через місяць після закінчення експерименту 

Епігонадальний 44±3 

рI-VІ < 0,05 

42±2 

рI-VI < 0,02 

39±2 

рІІ-VI < 0,05 

Епінефральний 23±3 

 

24±3 

 

24±2 

рІІ-VI < 0,05 

Мезентеріальний 33±2 

рI-VІ < 0,02 

34±2 

рI-VI < 0,02 

рIІ-VI < 0,05 

37±2 

 

 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між показниками 
вказаних груп. 

 

Майже однаковий відсоток мають епінефральна та мезентеріальна фракції в 

гр. К та в гр. С1, а в гр. С3 мезентеріальної фракції більше (рк-с3 < 0,01,              

рс1-с3 < 0,05) (див. табл. 3.3). 
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Стрес голодування призвів до збільшення відсотку мезентеріальної 

фракції в гр. К, а в гр. С3 – епігонадальної.  

Через 5 діб після харчової депривації та гіпокінезії (V етап) зафіксували 

зниження відсотку маси епігонадальної фракції в гр. К та гр. С3, та одночасне 

збільшення відсоткової частини мезентеріальної фракції в самиць цих груп 

(див. табл. 3.3). 

На заключному етапі експерименту, через місяць після того, як тварини 

пройшли через стрес голодування та гіпокінезії, відсоток епігонадального жиру 

у тварин гр. К та гр. С1став меншим порівняно з базальним станом, 

епінефральна фракція лишилася сталою, а відсоток мезентеріального жиру 

збільшився на 8-10 %. В самиць гр. С3 відсотки були такі, як на початку 

дослідження. 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що на всіх етапах 

експерименту МТ та маса всЖТ нащадків гр. С1 перевищувала відповідний 

показник контрольної (інтактної) групи нащадків, а найменша вага була 

притаманна нащадкам гр. С3, яка наприкінці дорівнювала за МТ показнику 

гр. К. Харчова депривація призводила до падіння МТ у тварин всіх груп; при 

цьому маса всЖТ статистично значуще знижувалася тільки у гр. С3. Маса 

тіла швидко відновлювалася, особливо у самиць гр. С1, після нормалізації 

режиму харчування. 

Гіпокінезія не сприяла падінню, зниженої після харчової депривації МТ 

та маси всЖТ. При цьому через 30 діб після закінчення експерименту вагові 

показники гр. С1 значно перевищували показники гр. К та гр. С3 як по МТ, 

так і всЖТ. Останнє свідчить про виразні та сталі зміни енергетичного 

обміну у нащадків матерів, стресованих на ранньому етапі вагітності. При 

цьому відмічене нами зменшення об’єму їжі, спожитої нащадками гр. С1 та 

гр. С3 за добу, вказує на формування у них так званого «економного типу» 

енергетичного обміну – визнаного патогенетичного механізму розвитку ОЖ 

на тлі відсутності надлишкового споживання їжі. 
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Соціально-емоційний стрес під час вагітності має суттєве значення на 

розвиток надМТ в нащадків як в базальному стані, так і під дією екзогенних 

стресорів. 

 

3.3. Мікроструктура мезентеріальної жирової тканини у самиць щурів-

нащадків інтактних та матерів, стресованих під час вагітності, за 

умов фізіологічного спокою та дії додаткових стрес-чинників  

 

У попередніх підрозділах було показано, що відбувається збільшення 

МТ та маси всЖТ в інтактних та нащадків, матері яких були стресовані під 

час вагітності, як на початку дослідження, так і після впливу додаткових 

стрес-чинників. Тому для більш глибокого розуміння таких змін в ЖТ ми 

розглянули її гістологічну структуру. 

В даному розділі наведені результати візуальної оцінки гістологічної 

структури мЖТ щурів усіх досліджуваних груп на окремих етапах 

експерименту. 

 Гістологічне дослідження зрізів мЖТ показало, що ця тканина 

сформована окремими часточками різних розмірів, розділеними прошарками 

сформованої або пухкої сполучної тканини, в якій проходять кровоносні 

судини різного калібру.  

Самі часточки складаються з достатньо крупних клітин з округлими 

або неправильно овальними контурами, цитоплазма яких при застосованому 

фарбуванні виглядає світлою, гомогенною, з вузьким еозинофільним обідком 

під цитолемою, а ядра – плескаті, розташовані ексцентрично. Жирові клітини 

лежать щільно одна біля одної; між ними знаходяться дуже дрібні з 

витягнутими ядрами клітини - фібробласти та волокна сполучної тканини. 

Гістологічна будова ЖТ щурів з інтактної групи має типову 

мікроструктуру. 

За розмірами в базальному стані у тварин гр. К А різні – від дрібних до 

крупних (в два-три рази більших) (анізоцитоз) (рис. 3.4.). 
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Рис. 3.4. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. К (базальний 
стан). Фарбування гематоксилін-еозином, зб х 300: 
1 – адипоцити різного калібру.  

 

 

 

Рис. 3.5. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. К наприкінці 
експерименту. Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 300: 
1 – тотально збільшені у розмірах адипоцити.  
 

Наприкінці експерименту в А тварин гр.К накопичується значна 
кількість жиру і їх розмір зростає (рис. 3.5).  

1 

1 

1 
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У нащадків гр. С1 ще на початку експерименту розмір А наближається 

до розміру цих клітин у гр. К після стресу голодування та гіпокінезії (рис. 3.6).  

 

 

 

Рис. 3.6. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С1 (базальний 

стан). Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 300: 

1 – адипоцити великих розмірів;  

2 – поперечний зріз капіляра.  

 

А наприкінці експерименту накопичення жиру в клітинах зростає і 

розмір жирових клітин стає надзвичайно великим (рис. 3.7). 

Поряд з цим серед функціонально зрілих клітин нащадків гр. С1 

з’являються вогнища новоутворення ЖТ (рис. 3.8.), що виглядають як 

скупчення клітин з еозинофільною цитоплазмою та центрально 

розташованими ядрами. Форма клітин та їх скупчень неправильна, 

цитоплазма більшості клітин виглядає сітчастою за рахунок того, що в ній 

знаходяться дуже дрібні краплі жиру, які ще не злилися між собою. Більш 

зрілі клітини, де інтрацелюлярний жир вже перетворився в одну або кілька 

крупних вакуолей, мають вигляд типовий для великих А.  

1 

1 

2 

2 

1 
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Рис. 3.7. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С1 наприкінці 
експерименту. Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 300: 
1 – дуже велике накопичення жиру в адипоцитах.  

 

 
 

Рис. 3.8. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С1 наприкінці 
експерименту. Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 150: 
1 – адипоцити;  
2 – вогнища гіперплазії жирової тканини;  
3 – венула.  
 

У тварин гр. С1 таких вогнищ гіперплазії жирових клітин відносно 
невелика кількість (одне-два вогнища на 20 серійних зрізів), що дає підставу 
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1

 
  

1

 
  

1
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розцінювати тип ОЖ, притаманного цим нащадкам, як гіпертрофічно-

гіперпластичний.  
Основна маса мЖТ у нащадків гр. С3 в базальному стані представлена 

середніми (як і в гр. К) А. Але, якщо після дії стрес-чинників в гр. К розмір А 

збільшився, то в гр. С3, навпаки, гіпертрофованих А значно поменшало 

(рис. 3.9.), хоча вагові показники нижчі, ніж у гр. С1 (див. рис. 3.2.). 

 

 

 

Рис. 3.9. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С3 наприкінці 

експерименту. Фарбування гематоксилін-еозином, зб. х 300. 

 

Разом з тим у ЖТ щурів гр. С3, які були піддані додатковій дії 

стресорів, дуже часто (одне-два новоутворення на 5-7 серійних зрізів) 

зустрічаються місця новоутворення жирових клітин. Вогнища гіперплазії 

різні за розміром, іноді дуже великі (рис. 3.10.). В середині цих ділянок та на 

периферії спостерігаються поля лімфоцитарної інфільтрації, деструктивні 

зміни в ендотелії кровоносних судин та діапедез еритроцитів у навколишню 

сполучну тканину (рис. 3.11.). 
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Рис. 3.10. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С3 

наприкінці експерименту. Фарбування гематоксилін-

еозином, зб. х 150: 

1 - велике вогнище гіперплазії адипоцитів.  

 

Оскільки частина гіпертрофічно змінених А у таких ділянках гине, на 

їх місцях спостерігаються вінецьподібні скупчення макрофагальних 

елементів (рис. 3.11.).  

Сукупність вказаних ознак свідчить про наявність виразних процесів 

асептичного запалення ЖТ в даної групи тварин. Показано, що саме 

запалення в ЖТ суттєво впливає на метаболічну та секреторну функцію цієї 

тканини та відіграє вирішальну роль у розвитку процесів, патогенетично 

пов’язаних з ОЖ. НА сьогодні підтверджена наявність тісного зв’язку 

запалення ЖТ з механізмами ЦД2 типу. Запалення також має вплив на 

дисфункцію β-клітин, на розвиток ІР, на підвищення продукції вільних 

жирних кислот, надходження яких в печінку сприяє її стеатозу. 

Таким чином, показники зростання ваги вісцерального жиру та 

характер гістоструктури ЖТ в нащадків К, яких піддавали стресу харчової 

1 

1 
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депривації та гіпокінезії, свідчить про розвиток у цих тварин гіпертрофічного 

типу ОЖ.  

 

 

 

Рис. 3.11. Гістоструктура мЖТ самиці щура – нащадка гр. С3 

наприкінці експерименту. Фарбування гематоксилін-

еозином, зб. х 150: 

1 - вогнище гіперплазії адипоцитів та лімфоцитарної 

інфільтрації (crown-like формування); 

2 – венула.  

 

В той же час, додаткове стресування нащадків гр. С1 не тільки 

призводить до виразної гіпертрофії А, а й стимулює їх розмноження, тому 

ОЖ, притаманне цим тваринам, можна розцінити як гіпертрофічно-

гіперпластичне. Гіперпластичний тип ОЖ має місце і в тварин гр. С3, хоча 

процеси новоутворення тканини більш виразні, ніж у гр. С1, а на тлі  цих 

процесів з’являються ознаки неспецифічного запалення ЖТ. 

Отримані результати дають підставу зробити висновок, що виразність 

ОЖ та тип реакції мЖТ на повторні стреси в післянатальному житті пов’язані з 

умовами розвитку особини в ембріональному періоді: у нащадків інтактних 

2 

1 

1 
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матерів післянатальні стреси індукують формування гіпертрофічного типу 

ОЖ; у нащадків матерів, стресованих у першому триместрі вагітності, такі 

стреси є причиною гіпертрофічно-гіперпластичного типу ОЖ; а у нащадків 

матерів, стресованих наприкінці вагітності та підданих дії стресу в дорослому 

житті, гіпертрофічно-гіперпластичний тип ОЖ супроводжується запаленням 

ЖТ. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [274-

290]. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У 

САМИЦЬ ЩУРІВ-НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ ТА СТРЕСОВАНИХ ПІД 

ЧАС ГЕСТАЦІЇ МАТЕРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ІСНУВАННЯ 

 

 

4.1. Морфометричні особливості мезентеріальної жирової тканини в 

піддослідних щурів нащадків 

 

Оскільки нами було встановлено суттєву різницю в гістоструктурі мЖТ 

щурів між початком експерименту та наприкінці, нами були досліджені 

морфометричні параметри клітин ЖТ.  

Тому що ЖТ не тільки зосереджує в собі основний запас енергетичних 

субстратів організму, а й є ендокринно активною тканиною. В залежності від 

топографічного розташування ЖТ має морфологічні та фізіологічні 

особливості. При надМТ характер її розподілу впливає на розвиток 

метаболічних порушень. Кількість всЖТ є одним з важливих прогностичних 

факторів розвитку захворювань, асоційованих з ОЖ. Розмір А визначає 

чутливість до Ін, синтез і секрецію адипокінів, в тому числі прозапальних, які 

найбільш активно синтезуються у клітинах великого розміру. 

У даному підрозділі представлено вплив соціально-емоційного стресу 

під час вагітності на морфометричні параметри мЖТ у таких самиць-

нащадків в дорослому віці при фізілогічному спокої та після дії стрес-

чинників. 

При підрахунку кількості А у полі зору в мЖТ встановлено, що в гр. К 

(до дії стрес чинників) кількість клітин статистично значуще більша (45±2), 

ніж у нащадків матерів, стресованих під час гестації (гр. С1 (32±2) та гр. С3 

(35±2) відповідно, р < 0,001) (рис. 4.1.).  

Після дії стрес-чинників (тобто після закінчення експерименту) в гр.К 

та гр.С1 кількість А в полі зору зменшилася (гр. К (45±2) до дії стресорів та 
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(37±1) після, р < 0,001; гр. С1 (32±2) до дії стресорів та (26±2) після, р < 0,05), 

але значно збільшилася в гр. С3 ((35±2) до дії стресорів та (51±2) після, 

р < 0,001) (див. рис. 4.1.).  

 

 

 

Рис. 4.1. Кількість клітин в полі зору до та після дії стрес-чинників: 
 а - відмінності значущі по відношенню до гр. К в межах 

одного стану, р < 0,001; 

І - відмінності значущі по відношенню добазального стану (І) 
в межах групи, р < 0,001; 

б - відмінності значущі по відношенню до гр. С1 в межах 
одного стану, р < 0,001. 

 

З літературних джерел відомо, що найбільш значущим при ОЖ 

морфометричним показником є кількість А та їх діаметр, оскільки ОЖ, яке 

розвивається у дорослих, виникає за рахунок гіперплазії або гіпертрофії 

жирових клітин [291-293]. 

Нами було показано, що середній розмір (діаметр) А у базальному 

стані був найбільшим в гр. С1 (148,4±1,9) мкм, а найменшим в гр. К 

(123,6±1,6) мкм, проміжні дані в самиць гр. С3 (132,1±1,5) мкм, р < 0,001 

(рис. 4.2.). 

Після дії стрес-чинників (тобто після закінчення експерименту) 

середній розмір А в гр. К та гр. С1 статистично значуще збільшився.  
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Рис. 4.2. Середній розмір адипоцитів мЖТ тварин піддослідних груп: 

* - відмінність між групами в межах одного стану, р < 0,001; 

І - відмінність між станами в межах однієї групи, р < 0,001. 

 

Група К (142,6±1,4) мкм та гр. С1 (163,3±2,5) мкм, р < 0,001), а в гр. С3, 

навпаки, суттєво знизився і став найменшим серед даних показників в межах 

цього стану (101,4±1,1) мкм, р < 0,001 ( див. рис. 4.2.). 

Розміри А пов’язані з метаболічною активністю ЖТ. Адипоцити 

гетерогенні за розміром у межах одного жирового депо і, як вказано вище, 

можуть бути розділені на малі (діаметр 50-100 мкм), середні (діаметр 100-

150 мкм), великі (діаметр 150-200 мкм), дуже великі (діаметр більше 

200 мкм) [291]. 

В таблиці 4.1 відображені дані розподілу жирових клітин за розміром у 

відсотках. Вони демонструють, що в стані фізіологічного спокою в усіх трьох 

групах (гр. К, гр. С1 та гр. С3) превалює відсоток А середнього розміру   

(100-150 мкм). Хоча треба відмітити, що найбільшим він є в гр. С3              

(рс1-с3 < 0,01), а найменшим в гр. С1 (рк-с1 < 0,05). 

Відсоток клітин малого розміру найбільший в гр. К (рк-с1 < 0,01). 

Адипоцити великого (рк-с1 < 0,02, рс1-с3 < 0,01) та дуже великого (рк-с1 < 0,02, 

рс1-с3 < 0,05) розміру характерні для гр. С1 (див. табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Відсотковий розподіл адипоцитів мезентеріальної жирової тканини 
щурів-нащадків інтактних та піддослідних до та після дії стрес-

чинників, ( x ± xS ), %  

 

Розміри 
адипоцитів, 

мкм 

Група тварин 

гр. К гр. С1 гр. С3 

І. Базальний стан 

50-100 

(малі) 
13,5±3,2 2,2±1,3 

рк-с1 < 0,01 

7,4±3,5 

100-150 

(середні) 
69,9±4,7 50,6±8,0 

рк-с1 < 0,05 

76,8±5,4 

рс1-с3 < 0,01 

150-200 

(великі) 
16,0±6,4 36,6±3,1 

рк-с1 < 0,02 

16,1±4,8 

рс1-с3 < 0,01 

більше 200 

(дуже великі) 
0,6±0,5 10,6±3,1 

рк-с1 < 0,02 

1,7±1,0 

рс1-с3 < 0,05 

VI. Після закінчення експерименту 

50-100 

(малі) 
3,1±1,2 

рІ-VI < 0,01 

3,7±1,6 44,2±9,0 

рк-с3 < 0,001 

рс1-с3 < 0,001 

рІ-VI < 0,001 

100-150 

(середні) 
59,0±4,9 31,0±8,3 

рк-с1 < 0,01 

рІ-VI < 0,05 

54,3±8,0 

рс1-с3 < 0,05 

рІ-VI < 0,02 

150-200 

(великі) 
36,7±4,6 

рІ-VI < 0,01 

45,5±3,2 

рІ-VІ < 0,05 

1,5±1,0 

рк-с3 < 0,001 

рс1-с3 < 0,001 

рІ-VІ < 0,01 

більше 200 

(дуже великі) 
1,1±0,6 

 

19,7±3,6 

рк-с1 < 0,01 

рІ-VІ < 0,05 

– 

Примітки: р – статистично значуща відмінність. 
 

В результаті експерименту встановлено, що дія стрес-чинників 

(дводенна харчова деривація та гіпокінезія) призвела до зміни відсоткової 
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частки домінуючого розміру. Так, якщо в базальному стані в усіх групах 

превалювала кількість середніх за розміром А, то після дії стрес-чинників їх 

відсоток зменшився в усіх групах (рІ-ІІ < 0,05 в гр. С1 та рІ-ІІ < 0,02 в гр. С3), а 

в гр. С3 перестав бути найбільшим (див. табл. 4.1).  

Після дії додаткових стрес-навантажень: в гр. К зменшився відсоток А 

малого розміру в чотири рази (рІ-ІІ < 0,01) та збільшився відсоток великих А 

вдвічі (рІ-ІІ < 0,01). В гр. С3 відмічено різке збільшення відсоткової частки 

жирових клітин малого розміру (у шість разів) (рІ-ІІ < 0,001) та зменшення 

відсотка жирових клітин великого розміру (у 10 разів) (рІ-ІІ < 0,01), а також 

повна відсутність А дуже великого розміру. А ось в гр. С1 після стрес-

навантажень відсоток жирових клітин малого розміру значно не змінився, 

проте кількість клітин великого та дуже великого розміру зросла (порівняно з 

базальним станом) (р < 0,05). 

Таким чином, можна сказати, що вже у стані фізіологічного спокою 

проявляються кількісні та якісні відмінності між клітинним складом мЖТ 

інтактних (контрольних) та піддослідних самиць-нащадків. 

Додаткове стресування у дорослому віці особливо виразно вплинуло на 

клітинний склад та його характеристики у нащадків гестаційно стресованих 

самиць.  

Відмічено зменшення кількості середніх за розміром А в гр. С1 з 

одночасним виразним зростанням кількості великих та дуже великих А, що 

свідчить про розвиток гіпертрофічного ОЖ у тварин цієї групи. В той же час 

превалювання відсотка малих та середніх А в гр. С3 після дії стрес-чинників 

вказує на активні гіперпластичні процеси в мЖТ цих щурів. 

 Проявом активності гіперплазії є і поява численних так званих «вінець 

подібних» (crown-like) утворень в ЖТ цієї групи нащадків, що було 

продемонстровано вище (див. розділ 3). 
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4.2. Гормональні особливості у самиць-нащадків інтактних та 

стресованих під час гестації матерів в залежності від віку та умов 

існування 

 

 На сьогодні встановлено, що низький рівень Л в перинатальному 

періоді призводить до зростання функціональної активності орексигенних 

центрів гіпоталамуса, наслідком чого є надмірне вживання харчових 

продуктів та надлишкове формування ЖТ вже в перші місяці після 

народження [33, 36, 294].  

Відстежено також, що саме у таких дітей розвивається ОЖ, МС, ЦД 2 

типу та інші так звані «неспадкові гестаційно сформовані патології» [295]. 

Але до тепер лишається відкритим питання, чи однаково впливає стрес в 

різні періоди вагітності на МТ нащадків при народженні, рівень Л в крові та 

розвиток ОЖ в статевозрілому віці. Тому в контексті розробки проблеми 

наслідків соціально-емоційного стресу матерів на ранніх етапах вагітності на 

розвиток ОЖ у їх нащадків вбачається доцільним вивчення рівня Л в 

комплексі з іншими гормонами – регуляторами метаболізму ЖТ у 

новонароджених нащадків матерів, стресованих під час гестації та 

визначення маркерного значення дисгормональних станів у новонароджених 

для передбачення розвитку такої лептинасоційованої патології як ОЖ на 

віддалених етапах онтогенезу. 

 У зв’язку з вище викладеним нами було визначено рівні Л та 

кортикостерону в новонароджених (3 доба після народження) самиць щурів 

популяції Вістар – нащадків гр. К, гр. С1 та гр. С3. 

 Отримані результати представлені в таблиці 4.2. 

Як видно з наведених даних, найбільші абсолютні показники рівню Л в 

плазмі крові отримані у новонароджених щурів з гр. К. Серед тварин 

піддослідних груп, порівняно з гр. К статистично значуще нижчий рівень Л 

знайдено як у тварин гр. С1, так і гр. С3 (р <0,05, р <0,05).  
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Таблиця 4.2  

Рівні гормонів в плазмі крові новонароджених самиць щурів,( x ± xS ). 

 

Рівні гормонів Група, кількість тварин 

гр.К  

(n=18) 

гр.С1 

 (n=18) 

гр.С3  

(n=18) 

лептин, нг/мл 10,71±0,12 5,07±0,24* 5,89±1,01* 

кортикостерон, 

нмоль/л 

84,8±4,3 64,6±5,8* 

 

55,4±4,5* 

 

 

Примітка. * – рівень значущості відмінностей до гр.К (р < 0,05). 

 

І хоча статистично значущої різниці між показниками піддослідних 

груп немає, абсолютні показники рівня Л у гр. С1 дещо нижчі, ніж у тварин 

гр. С3. 

Щодо рівня кортикостерону в новонароджених щурят, то найвищі 

показники належать самицям з гр. К. У піддослідних тварин гр. С1 та гр. С3 

рівні гормону значно нижчі (р < 0,05, р < 0,01) (див. табл. 4.2). 

Отримані результати можуть бути поясненими тим, що Л знижується за 

рахунок втрати ЖТ плодами стресованих матерів та у зв’язку з тими 

функціональними змінами, котрі відбуваються в плаценті та тканинах плодів 

стресованих внутрішньоутробно; нижчі рівні кортикостерону у 3-х добових 

плодів при стресі у матері, як показали J. Lesage та співавтори у 2001році, 

пов’язане з інгібуючим впливом високих рівнів ГК матері під час пологів на 

гіпоталао-гіпофізарно-адреналову систему плода[296]. Дещо пізніше, в 

2004 році, цими ж авторами було встановлено, що розвиток панкреатичних 

острівців і β-клітин надзвичайно чутливий до глюкокортикоїдів як матері, 

так і плода: помірне інгібування фетальної кортикостероїдної продукції 

підвищує кількість панкреатичних острівців та маси β-клітин; в той час як 

надмірне пригнічення надниркових залоз плода (а саме до такої можна 
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віднести ситуацію у самиць з гр. С3, оскільки рівень кортикостерону у них 

виразно нижчий) має зворотний ефект [268]. 

Як свідчать дані, представлені в таблиці 4.3, у інтактних статевозрілих 

(11-місячних) тварин жіночої статі після стрес-навантаження (тобто після 

закінчення експерименту) дещо збільшується МТ та маса всЖТ 

(див. рис. 3.2; 3.3.).  

 

Таблиця 4.3 

Рівні гормонів в плазмі крові 11-місячних щурів-нащадків,  

( x ± xS ) 

Рівні гормонів Група, кількість тварин 

гр. К (n=8) гр. С1 (n=8) гр. С3 (n=8) 

І. Базальний стан 

лептин, нг/мл 9,1±1,2 13,7±1,1* 12,9±1,1* 

кортикостерон, 

нмоль/л 

184,6±6,1 174,3±3,9 152,1±3,9*# 

V. Через 5 діб після гіпокінезії 

лептин, нг/мл 10,1±1,0 16,5±1,3* 

рІ-V < 0,05 

10,0±0,1 

рІ-V<0,05 

кортикостерон, 

нмоль/л 

148,5±10,9 

рІ-V < 0,05 

191,8±3,2* 

рІ-V < 0,01 

113,9±7,8*
# 

рІ-V < 0,01 

 

Примітки:. 

* – рівень значущості відмінностей до гр. К (р < 0,02); 

#
 ‒ рівень значущості відмінностей до гр. С1 (р < 0,01). 

 

А також нижчий рівень кортикостерону, а показник рівня Л не 

змінюється порівняно з базальним станом (див. табл. 4.3). 

У самиць гр. С1 при такому ж об’ємі спожитої їжі в базальному стані, 

що і у тварин гр. К, маса всЖТ, і особливо після стресу, збільшилася 
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(див. табл. 3.1, див. рис. 3.2.). Рівень Л підвищується паралельно зі 

зростанням маси всЖТ у цих тварин тільки після стресу (рІ-ІІ < 0,05) 

(див. табл. 4.3).  

Для самиць гр. С3 в базальному стані притаманний нижчий рівень 

кортикостерону, ніж в самиць гр. С1 та гр. К (р < 0,01) (див. табл. 4.3). В той 

же час, те, що ці самиці при високому рівні Л споживають їжі дещо більше, 

ніж інші, може свідчити про лептинорезистентність гіпоталамічних центрів у 

цих тварин. 

Стрес-ситуації статистично значуще збільшують масу всЖТ у самиць 

гр. С3 у порівнянні з базальним показником (див. розд. 3, рис. 3.3.) але рівні 

Л та кортикостерону при цьому падають (рІ-ІІ < 0,05, рІ-ІІ < 0,01) 

(див. табл.4.3).  

Дещо зменшується об’єм спожитої їжі (див. табл. 3.1). В даному 

випадку падіння рівня Л можна пов’язати зі зниженням рівня 

кортикостерону. Зменшення харчової активності на тлі зниження рівня Л в 

крові свідчить про наявність центральної ЛР в самиць гр. С3.  

Разом з тим незначне зменшення активації споживання їжі у тварин 

гр. С3 після завершення експерименту призвела до збільшення (порівняно з 

контрольною групою) маси всЖТ на тлі низького рівня Л та кортикостерону 

в порівнянні з базальним станом та контрольною групою за цих же умов 

(див. табл. 4.3). Останнє вказує на зменшену стрес-реактивність та низький 

рівень функціональної активності ЖТ та енергетичного обміну у тварин з 

гр. С3 та виразність розвитку ОЖ у нащадків матерів, стресованих в 

третьому триместрі вагітності. 

Таким чином, при дослідженні морфометричних параметрів мЖТ 

(кількість клітин в полі зору, розмір (діаметр) А, розподіл їх за розмірами) 

були встановлені певні закономірності. 

Насамперед, ще в базальному стані, тобто без дії стрес-чинників, було 

виявлено, що найменшу кількість А в полі зору мали нащадки стресованих 

під час вагітності самиць (гр. С1 та гр. С3), а найбільшу самиці з гр. К. Що 
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безпосередньо відповідало визначеним діаметрам жирових клітин за 

групами: більші були у стресованих нащадків, а найменшим був діаметр у 

інтактних тварин. Дія стресорів (дводенна харчова деривація та стрес 

гіпокінезією) неоднаково вплинула на досліджувані параметри: клітин в полі 

зоруврупі контролю та гр. С1 стало значно менше, що свідчить про 

збільшення їх діаметра. А в гр. С3 стреси-чинники призвели до збільшення 

кількості клітин у полі зору як наслідок зменшення діаметру А. 

Як відомо, ГК безпосередньо стимулюють синтез Л в А. Експресія Л 

збільшується у відповідь на хронічне збільшення рівня кортикостерону. 

Оскільки розмір жирових клітин пов’язаний з інтенсивністю синтезу Л, то 

зрозуміло, чому після дії стресоріву нащадків, матері яких були піддані дії 

стресу на початку гестації, збільшився рівень Л, а в гр. С3 навпаки дещо 

знизився. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [274, 

278, 283, 297-299]. 
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РОЗДІЛ 5 

НАСЛІДКИ СТВОРЕНОЇ ГІПЕРЛЕПТИНЕМІЇ ТА ЕФЕКТИ 

НАДЛИШКОВОГО НАДХОДЖЕННЯ ФРУКТОЗИ В НАЩАДКІВ 

СТРЕСОВАНИХ МАТЕРІВ 

 

 

5.1. Ознаки лептинорезистентності центрального ґенезу у самиць-

нащадків матерів, стресованих під час гестації 

 

Для порівняння даних були взяті нащадки інтактних матерів (тобто з 

гр. К) та матерів, стресованих на початку вагітності (гр. С1) як найбільш 

резонансні представники. 

Як свідчать отримані в різних серіях досліджень дані, представлені на 

рисунках 5.1., 5.2. та 5.3. нащадки від стресованих матерів народжуються як з 

меншою МТ (гр. С1 (3,80±0,13) г проти (5,90±0,25) г в гр. К), р < 0,05) 

(див. рис. 5.1.), так і з нижчим рівнем Л в плазмі крові (гр. С1 

(8,94±0,22) нг/мл проти (14,40±0,06) нг/мл в гр. К), р < 0,02) (див. рис. 5.3.).  

 

 

Рис. 5.1. Динаміка маси тіла інтактних та піддослідних тварин: 

* - статистично значущі відмінності відносно гр. К, р < 0,02.  
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Рис. 5.2. Динаміка маси вісцеральної жирової тканини інтактних та 

піддослідних тварин: 

* - статистично значущі відмінності відносно гр. К, р < 0,05. 

 

 

Рис. 5.3. Рівні лептину в різні терміни життя інтактних та піддослідних 

тварин: 

* - статистично значущі відмінності відносно гр. К, р < 0,05. 

 

В подальшому житті всі щури мають позитивну динаміку МТ, але вже 

в 2-місячному віці (60 д.ж.) самиці з гр. С1 за МТ (78,22±4,09) г перевищують 

самиць гр. К (61,60±4,10) г (р < 0,01) (див. рис. 5.1.), хоча маса всЖТ в цьому 

віці в обох групах, як і рівень Л, майже однакова (див. рис. 5.2. та рис. 5.3.). 
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В наступні терміни спостереження МТ нащадків стресованих матерів 

більша за МТ нащадків інтактних матерів (див. рис. 5.1.). З віком в обох 

групах зростає маса всЖТ, а у віці 100 діб та в 11-місяців в гр. С1 цей 

показник перевищує показник гр. К (100-добові нащадки гр. С1 (6,81±1,00) г 

проти (3,80±0,50) г в гр. К, р < 0,05; 11-місячні нащадки гр. С1 (13,63±0,30) г 

проти (8,72±0,60) г в гр. К, р < 0,05) (див. рис. 5.2.). Відповідно до цього 

рівень Л в плазмі крові нащадків гр. С1 теж значуще вище за рівень цього 

цитокіну в нащадків гр. К (100-добові нащадки гр. С1 (14,60±1,40) нг/млг 

проти (10,80±2,30) нг/мл в гр. К, р < 0,05; 11-місячні нащадки гр. С1 

(18,82±3,40) нг/мл проти (12,64±1,40) нг/мл в гр. К, р<0,05) (див. рис. 5.3.). 

Разом з тим у нащадків інтактних матерів двомісячного віку спостерігається 

зниження рівня Л в порівнянні з новонародженими з цієї ж групи, в той час 

як у нащадків стресованих матерів цей показник у порівнянні з 

новонародженими вищий, ніж у цієї групи і з віком зростає (див. рис. 5.3.). 

У віці 100 діб превалювання показників МТ та всЖТ у нащадків 

стресованих матерів над відповідними показниками нащадків інтактних 

матерів відмічається на тлі підвищеного рівня Л. В 11 місяців, хоча має місце 

вікове зростання МТ та всЖТ в обох групах, нащадки стресованих матерів 

мають більшу МТ та всЖТ порівняно з гр. К того ж віку (р < 0,05 в обох 

випадках) (див.рис. 5.1.; 5.2.), до того ж рівень Л у гр. С1 в цьому віці 

більший (див. рис. 5.3.). 

У віці 100 діб життя значно зросли показники МТ та всЖТ у нащадків 

інтактних матерів, а рівень Л в їх плазмі крові лишився на рівні двомісячних 

тварин цієї групи (див. рис. 5.1., 5.2., 5.3.). 

В 11-місячному віці, коли в самиць щурів в нормі репродуктивна 

функція ще збережена, МТ та маса всЖТ у нащадків стресованих матерів 

перевищують ці показники у нащадків інтактних матерів. Відповідно, рівень 

Л в крові самиць гр. С1 теж вище, ніж у самиць гр. К ( р <0,05) (див. 

рис. 5.3.). 
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Тим самим отримані нами результати вказують на ранню маніфестацію 

схильності нащадків стресованих матерів до ОЖ, асоційованого з 

гіперлептинемією, джерелом якої в статевозрілому віці, є, перш за все, всЖТ. 

Сучасні уявлення про функціональну різницю, перш за все, за різним 

складом цитокінів, що формуються в окремих фракціях всЖТ у жінок [26, 29, 

224], дали нам підставу дослідити представленість в гр. К та гр. С1 таких 

фракцій як епігонадальна, епінефральна та мезентеральна, та провести 

порівняльну оцінку змін всЖТ та її фракцій у нащадків інтактних матерів та 

нащадків стресованих матерів не тільки у базальному стані, а й за умов дії 

стрес-чинників. Для порівняльного аналізу реакції всЖТ в цілому та її 

окремих фракцій на зростання концентрації Л в крові нами проведено 

дослідження маси всЖТ та фракцій в гр. К та гр. С1 після насичення 

організму тварин екзогенним Л. Методика створення ситуації 

гіперлептинемії шляхом парентерального введення видоспецифічного 

екзогенного аналога цитокіну описана у розділі «Матеріали та методи». 

Проаналізовані вище дані, вказують на наявність надлишкової маси 

всЖТ у статевозрілих (11-місячних) самиць – нащадків стресованих матерів в 

базальному стані. При цьому, як видно з таблиці 5.1, в нащадків стресованих 

матерів найбільш розвинутими є епігонадальна та мезентеральна фракції. 

Після закінчення експерименту (тобто після дії додаткового стресу) маса 

всЖТ в обох групах досліджених самиць зростає, але збільшення цього 

показника у нащадків інтактних самиць складає 72 %, в той час як у нащадків 

стресованих самиць 103,7 %. Останнє вказує на розвиток стрес-індукованого 

ОЖ у цих нащадків, що було відмічено нами раніше [48]. При цьому 

найбільш виразне зростання за умов стресу (в 2,4 рази) спостерігається в 

мезентеріальній фракції всЖТ самиць нащадків стресованих матерів 

(див. табл. 5.1). 

Аналогічний виразний стимулюючий ефект по відношенню до 

формування всЖТ спостерігається у гр. С1 і після введення Л (див. табл. 5.1).  
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Таблиця 5.1  

Маса вісцеральної жирової тканини і її фракцій у 11-місячних самиць 

нащадків інтактних та матерів стресованих під час гестації за 

експериментальних умов, ( x ± xS ), г 

 

Показник Група, кількість тварин 

гр. К (n=12)  Гр. С1 (n=12) 

1 2 3 

Базальний стан 

Маса вісцеральної 

жирової тканини 

8,7±0,6 13,3±0,3 

рк-с1 < 0,05 

Маса епігонадальної 

фракції 

4,9±0,8 6,9±0,8 

рк-с1 < 0,05 

Маса епінефральної 

фракції 

2,0±0,7 2,1±0,7 

Маса мезентеральної 

фракції 

1,8±0,5 3,3±0,5 

рк-с1 < 0,05 

Після закінчення експерименту 

1.Маса вісцеральної 

жирової тканини 

14,9±0,8 23,2±1,1 

рк-с1 < 0,05 

2. Маса епігонадальної 

фракції 

6,5±0,7 9,2±0,7 

3. Маса епінефральної 

фракції 

3,5±0,8 5,8±0,8 

4. Маса мезентеральної 

фракції 

4,9±0,9 8,2±0,6 

рк-с1 < 0,05 

Після уведення екзогенного аналога лептину 

Маса вісцеральної 

жирової тканини 

6,1±0,4 23,2±2,2 

рк-с1 < 0,01 
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Продовження таблиці 5.2 
1 2 3 

2. Маса епігонадальної 

фракції 

2,2±0,6 8,9±0,8 

рк-с1 < 0,02 

3. Маса епінефральної 

фракції 

2,8±0,5 6,4±0,8 

рк-с1 < 0,05 

4. Маса мезентеральної 

фракції 

1,1±0,3 7,9±0,7 

Рк-с1 < 0,02 

 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами 

 

В той час як у нащадків інтактних матерів відбувається зменшення цього 

показника після введення Л, у нащадків стресованих матерів після уведення 

цитокіну маса всЖТ стає більшою (р < 0,05). На підвищення рівня Л в самиць 

гр. С1 найбільш виразним зростанням відповідають мезентеріальна фракція 

(в 2,3 рази по відношенню до відповідного показника в базальному стані) та 

епінефральна фракція (підвищення в три рази по відношенню до цього 

показника в базальному стані). 

Отримані результати дають підставу зробити висновок, що вираженість 

ОЖ та тип реакції мЖТ на повторні стреси в післянатальному житті пов’язані 

з умовами розвитку особини в ембріональному періоді, котрі призводять до 

формування низького рівня Л при народженні. У нащадків матерів, 

стресованих в першому триместрі вагітності, для яких характерним є низький 

рівень Л при народженні та його значне підвищення в післянатальному житті 

(див. рис. 5.3.), розвивається гіпертрофічний тип ОЖ. 

Дія повторних стресорів у дорослому житті на організм антенатально 

стресованих нащадків відіграє роль пускового механізму формування 

тканинних реакцій з боку всЖТ – предикторів ОЖ та продіабетичних 

процесів у таких тварин.  
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5.2. Особливості харчової поведінки у нащадків матерів стресованих 

під час гестації за умов гіперлептинемії ендогенного та екзогенного 

походження 

 

Підтвердженням асоційованості ОЖ у нащадків стресованих самиць з 

ЛР центрального ґенезу є результати проведеного нами визначення харчової 

активності 11-місячних щурів досліджуваних груп до та після 

навантаження Л.  

Представлені в таблиці 5.2 дані вказують на те, що у віці 11 місяців 

життя нащадки гр. К та гр. С1 споживають однакову кількість їжі за добу, хоча 

мають різну МТ, масу всЖТ та рівень Л (див. рис. 5.1., 5.2., 5.3.). 

 

Таблиця 5.2 

Рівні лептину в плазмі крові та кількість їжі, спожитої за добу самицями 

щурів –нащадками інтактних матерів та стресованих під час гестації до 

та після введення екзогенного гормону ( X ±
x

S ). 

Показник Група, кількість тварин  

гр. К до 

введення Л 

(n=5) (Кд) 

гр. К після 

введення Л 

(n=5) (Кп) 

гр. С1 до 

введення Л 

(n=5) (С1д) 

Гр. С1 після 

введення Л 

(n=5) (С1п) 

кількість їжі, 

г 

15,21±0,80 8,92±1,05 

ркд-кп < 0,05 

15,15±0,82 14,85±0,98 

рівень 

лептину, 

нг/мл 

12,64±1,40 17,50±2,41 18,82±3,40 

ркд-с1д < 0,05 

26,98±3,34 

ркп-с1п < 0,05 

рс1д-с1п < 0,05 

 

Примітка. р – рівень значущості відмінностей між вказаними групами. 
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По всім цим показникам нащадки стресованих матерів перевершують своїх 

однолітків з гр. К, що може свідчити про наявність феномену так званого 

«економного типу» метаболізму в гр. С1.  

Зрозуміло, що більша маса всЖТ у таких тварин продукує більшу 

кількість Л (див. рис. 5.3.), хоча підвищення цього цитокіну не справляє 

інгібуючої дії на апетит цих щурів. 

В той же час, як можна пересвідчитися (див. табл. 5.2), уведення 

видоспецифічного гормону Л призводить до зростання показників його рівня 

в плазмі крові тварин обох груп. Але, якщо у нащадків інтактних матерів це 

зростання не сягає межі статистичної значущості, то у нащадків стресованих 

матерів рівень Л зростає (р<0,05).  

Відомо, що зростання рівня Л в плазмі крові за умов збереження 

чутливості анорексигенних центрів гіпоталамуса до гормону пригнічує 

споживання їжі та призводить до зниження маси ЖТ [39]. Саме такий ефект 

нами відмічено у 11-місячних нащадків інтактних матерів (р<0,05).  

В той же час виразне підвищення системного рівня цитокіну після 

введення його аналога у нащадків стресованих матерів не впливало на 

показник їх харчової активності (див. табл. 5.2). 

 Отримані дані чітко вказують на відсутність регулюючої дії Л на 

харчову поведінку тварин нащадків самиць, стресованих в першій третині 

вагітності, що свідчить про формування у них ЛР центрального ґенезу. 

Таким чином, отримані нами дані чітко вказують на відсутність 

чутливості гіпоталамічних структур, відповідальних за регуляцію 

енергозабезпеченості організму, до Л в гр. С1, тобто – на наявність у 

нащадків матерів, стресованих у першій третині вагітності ЛР з боку 

утворень ЦНС. Результати нашого дослідження дають підставу розглядати 

ЛР як патогенетичний чинник ОЖ, притаманного нащадкам гр. С1. 
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5.3. Надмірне вживання фруктози – як предиктор надлишкової маси 

тіла в нащадків молодого віку від стресованих матерів  

 

Результати досліджень чітко вказують на зміну вікової динаміки 

розвитку всЖТ, співвідношення маси її фракцій, клітинних характеристик, 

лептин-синтезуючу активність А та розвиток ЛР у нащадків матерів, 

стресованих під час вагітності. При цьому показано, що в статевозрілому віці 

на виразність розвитку ОЖ у стресованих нащадків суттєво впливають такі 

стрес-чинники як дводенна харчова депривація та гіпокінезія. 

Разом з тим, вбачається дуже важливим для розробки профілактичних 

підходів до проблеми ОЖ, особливо серед дітей та підлітків, встановити, чи 

впливає такий широковживаний продукт, як фруктоза, на розвиток ОЖ, 

формування гіперлептинемії та ЛР – предикторів розвитку ЦД 2 типу. 

Об’єктом дослідження в цій серії роботи були 100-добові самиці-

нащадки інтактних матерів (гр. К) та нащадки самиць, які були піддані дії 

соціально-емоційного стресу в першій третині вагітності (гр. С1) та в 

третьому триместрі гестації (гр. С3). Які в свою чергу були поділені на три 

підгрупи: вживали воду, вживали розчин фруктози, вживали розчин 

фруктози з подальшим введенням Л.  

Вище нами показано, що нащадки матерів, у яких моделювали 

соціально-емоційний стрес під час вагітності, народжуються з меншою МТ та 

нижчим рівнем Л в плазмі крові.  

На рисунку 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. показані зміни досліджуваних показників 

в групах щурів задіяних в експерименті. 

Серед тварин, які вживали воду, найбільші показники належать 

нащадкам гр. С1: МТ гр. С1 (114,2±2,7) г проти гр. К (103,5±3,7) г, р < 0,05 

(див. рис. 5.4.); маса всЖТ в гр. С1 (3,10±0,30) г проти гр. К (1,41±0,17) г, 

р < 0,01 (див. рис. 5.5.); рівень Л в гр. С1 (14,6±1,2) нг/мл проти гр. К 

(10,8±1,0) нг/мл, р<0,05 (див. рис. 5.6.); маса спожитої їжі гр. С1 (12,1±0,2) г 

проти гр. К (10,0±0,1) г та гр. С3 (10,8±0,1), р < 0,01 (див. рис. 5.7.)  



94 

 

Рис. 5.4. Маса тіла нащадків в залежності від умов експерименту: 

* - відмінність відносно гр. К; 

В, Ф – відмінність до визначеної умови в межах групи. 

 

 

Рис. 5.5. Маса вісцеральної жирової тканини нащадків в залежності від 

умов експерименту: 

* - відмінність відносно гр. К та гр. С1; 

В – відмінність до визначеної умови в межах групи. 

 

Надлишкове споживання Фр призвело до певних зсувів в 

досліджуваних показниках. Так в усіх групах, що вживали розчин Фр 

показник МТ був більшим за такий у групах, які вживали воду: гр. К (вода) 

(103,5±3,7) г та гр. К (Фр) (115,4±1,6) г, р < 0,05; гр. С1 (вода) (114,2±2,7) г та  

гр. С1 (Фр) (126,4±2,5) г, р < 0,05; гр. С3 (вода) (107,7±1,3) г та гр. С3 (Фр) 

(121,1±1,4) г, р < 0,01 (див. рис. 5.4.). 
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Рис. 5.6. Рівень лептину нащадків в залежності від умов експерименту: 

* - відмінність відносно гр. К; 

В, Ф – відмінність до визначеної умови в межах групи. 

 

 

Рис. 5.7. Маса спожитої їжі за добу нащадками в залежності від умов 

експерименту: 

* - відмінність відносно гр. К та гр. С1; 

В, Ф – відмінність до визначеної умови в межах групи. 

 

Маса всЖТ теж була більшою в нащадків стресованих матерів: гр. С1 (вода) 

(3,10±0,30) г та гр. С1 (Фр) (5,21±0,24) г, р < 0,01; гр. С3 (вода) (2,21±0,30) г 

та гр. С3 (Фр) (3,32±0,22) г, р < 0,05 (див. рис. 5.5.). 
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Аналогічно надходження Фр до організму тварин сприяло статистично 

значуще більшому рівню Л тільки в гр С1 (вода) (14,6±2,2) нг/мл проти 

(17,9±0,8) нг/мл гр. С1 (Фр), р < 0,05 (див. рис. 5.6.).  

Разом з тим вживання фруктозного розчину впливає на апетит щурів 

нащадків стресованих матерів. Вони споживають їжі за добу менше, ніж їх 

однолітки, які пили звичайну воду: гр. С1 (вода) (12,1±0,2) г проти 

гр. С1 (Фр) (11,1±0,2) г, р < 0,05; гр. С3 (вода) (10,8±0,1) г проти гр. С3 (Фр) 

(9,3±0,2) г, р < 0,01 (див. рис. 5.7.). Як і у тварин, що пили воду, серед груп з 

фруктозним розчином найбільші показники мали нащадки з гр.С1 

(див. рис. 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.). Фруктоза практично не вплинула на кількість 

спожитої їжі в щурів гр. К. 

На рисунках 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. для порівняння виведені дані груп, які 

після вживання фруктози отримали навантаження екзогенним Л. Введення 

екзогенного Л призводить до зростання загального пулу цитокіну в плазмі 

крові щурів нащадків стресованих матерів. Це підвищення сягає в гр. С1 

(Фр+Л) (31,4±3,2) нг/мл та гр. С3 (Фр+Л) (21,7±2,2) нг/мл (див. рис. 5.6.). 

Навантаження екзогенним Л викликає зниження МТ, кількості спожитої за 

добу їжі в нащадків інтактних матерів (див. рис. 5.4., 5.7.).  

Навпаки, в нащадків стресованих матерів при створеній 

гіперлептинемії МТ, маса всЖТ зростають у порівнянні з даними груп в 

інших умовах (р < 0,01; р < 0,02). В обох випадках на тлі спровокованої 

гіперлептинемії збільшується добовий обсяг їжі: гр. С1 (Фр+Л) (13,0±0,2) г та 

гр. С3 (Фр+Л) (11,2±0,2) г, р < 0,02) (див. рис. 5.7.). Як відмічено вище, при 

навантаженні екзогенним Л підвищується рівень цитокіну в тварин усіх груп, 

котрі отримували надлишок Фр, але в гр. С1 цей показник майже в 2,5 рази 

більший за такий в групі, яка отримувала воду (р < 0,01) та в 1,6 рази вище, 

ніж у нащадків інтактних матерів відповідної категорії тварин (р < 0,05) 

(див. рис. 5.6.). Отже значне зростання рівня Л в нащадків стресованих 

матерів співпадає зі збільшенням МТ, маси всЖТ у цих тварин та зростанням 

кількості споживаної їжі, в той час як зростання пулу Л після введення 
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аналога щурам нащадкам інтактних матерів, котрі пили 10 % розчин 

фруктози, статистично значуще зменшував харчову потребу цих тварин 

(див. рис. 5.4, 5.5., 5.6., 5.7.). Дані cтосовно підвищення МТ та маси всЖТ в 

щурів, які вживали надлишок Фр, мають підтвердження в інших роботах 

[300-304]. 

Аналіз отриманих результатів вказує на те, що у віці 100 діб щури 

нащадки стресованих матерів за всіма показниками перевищують своїх 

однолітків. Дослідження з Фр та навантаженням екзогенним Л показали 

реакцію цих тварин на такий дослід – схильність до набору зайвої ваги та 

нечутливість до Л. Вказана ситуація свідчить про високу активність 

ліпонеогенезу в нащадків стресованих матерів, «економний тип» 

енерговитрат та формування у них уже в віці 3,5 місяців гіпертрофічного 

ОЖ.  

 

5.4. Гістофункціональні особливості мезентеріальної жирової тканини, 

печінки та підшлункової залози в антенатально стресованих 

нащадків молодого віку після вживання фруктозного розчину 

 

Для оцінки наявності перших ознак ОЖ у 100-добових нащадків-щурів 

інтактних та матерів стресованих під час гестації, які вживали воду та після 

споживання Фр визначали морфометричні параметри мЖТ: кількість клітин в 

полі зору, середній розмір А та відсотковий розподіл жирових клітин за 

розмірами.  

Дані підрахунку кількості адипоцитів у полі зору представлені на 

рисунку 5.8.  

Виявлено, що серед тварин молодого репродуктивного віку, які 

знаходилися на звичайному питному режимі найменшу кількість А в полі 

зору мали щури з гр. С1 (36±1), а найбільшу з гр. С3 (48±2), гр. К (42±2), 

р < 0,02. 
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Рис. 5.8. Кількість клітин після вживання води або фруктози: 

* - відмінності значущі по відношенню до гр. К в межах 

одного стану; 

І - відмінності значущі по відношенню до стану І в межах 

групи. 

 

Показник середньої кількості А в полі зору після 30-добового 

навантаження розчином Фр статистично значуще був меншим в гр. С3 

(40±1), за такий в групі з водою (р < 0,001). Самим низьким відносно інших 

груп після дії Фр було значення в нащадків гр. С1 (37±1) проти (45±2) в 

самиць гр. К (р < 0,001) та (40±1) в гр. С3 (р < 0,05) (див рис. 5.8.). 

В результаті експерименту встановлено, що надмірне вживання Фр 

щурами дає менший середній діаметр А в самиць гр. К (вода) (116,1±1,3) мкм 

та (111,6±1,0) мкм в самиць гр. К (Фр) (р < 0,02); та в нащадків гр. С1 (Вода) 

(122,5±1,7) мкм проти (114,7±1,7) мкм в самиць гр. С1 (Фр) (р < 0,01). А в 

нащадків гр. С3, навпаки, середній розмір А статистично значуще був 

більшим в групі з Фр (107,7±1,2) мкм, ніж в групі з водою (104,2±1,2) мкм 

(р < 0,05) (див. рис. 5.9).  

Таким чином найменший показник діаметра А як в групах з водою, так 

і в групах з вживанням Фр, притаманний щурам-нащадкам, отриманим від 

матерів, стресованих у третьому триместрі вагітності (див. рис. 5.9.). 
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Рис. 5.9. Середній розмір адипоцитів мЖТ тварин піддослідних груп: 

* - відмінність по відношенню до гр. К, р<0,001 

І - відмінність між станами в межах однієї групи. 

 

В одному і тому ж жировому депо (у нас це мЖТ), жирові клітини 

збільшуються у розмірі не синхронно, тому можуть бути розділені на А 

малого розміру (50-100 мкм), середнього розміру (100-150 мкм) та великі 

(150-200 мкм).  

У тварин контрольної групи, які вживали надлишок Фр відсотковий 

перерозподіл клітин різної величини не відрізнявся від такого в групі з 

водою. 

Менший середній розмір А в гр. С1 після прийому Фр обумовлений 

більшим відсотком жирових клітин малого розміру та меншою часткою А 

середнього розміру (табл. 5.3).  

В щурів-нащадків з гр. С3 з вживанням Фр, хоча відсоток середніх за 

діаметром жирових клітин був більшим, відсотковий перерозподіл вказує на 

меншу кількість А малого розміру, дещо більший відсоток середніх А та 

практичну відсутність А великого розміру (див. табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Розподіл адипоцитів мезентеріальної жирової тканини щурів-нащадків 

контрольних та самиць, стресованих під час гестації в умовах вживання 

води та фруктози, ( x ± xS ), % 

 

Розмір 

адипоцитів, 

мкм 

Група тварин 

гр. К гр. С1 гр. С3 

І. Вживання води 

50-100 

(малі) 

28,9±9,1 19,8±4,9 

 

43,7±8,9 

рс1-с3 < 0,05 

100-150 

(середні) 

61,0±8,3 64,0±3,8 

 

51,6±2,5 

 

150-200 

(великі) 

10,1±5,3 16,2±5,2 

 

4,7±2,8 

рс1-с3 < 0,05 

ІІ. Після вживання фруктози 

50-100 

(малі) 

26,3±5,2 

 

34,8±6,0 

рІ-ІІ < 0,05 

35,4±6,4 

 

100-150 

(середні) 

69,0±4,5 51,8±4,7 

рк-с1 < 0,01 

рІ-ІІ < 0,05 

64,1±3,1 

рІ-ІІ < 0,05 

150-200 

(великі) 

4,7±2,3 

 

13,4±4,6 

 

0,5±0,4 

рс1-с3 < 0,01 

 

Примітка. р – статистично значуща відмінність між вказаними груп. 

 

Таким чином, тривале вживання Фр молодими статевозрілими щурами-

нащадками контрольних та стресованих на різних етапах вагітності матерів 

мало неоднозначний вплив на морфометричні показники їх мЖТ.  
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В цілому, можна сказати, що у нащадків стресованих матерів на тлі 

вживання Фр з’являються перші ознаки гіперпластичного в гр. С1 та 

гіпертрофічного ОЖ в гр. С3. 

Отримані нами дані долучаються до тих досліджень, в яких 

переконливо доведено, що епігенетичні чинники внутрішнього/зовнішнього 

середовища здатні не тільки викликати пролонговані зміни фенотипу 

гормонально-метаболічних систем плода в антенатальному періоді, а й 

поглиблювати ці модифікації, діючи на організм в післянатальному періоді 

[81]. 

В експериментах на мишах , проведених іноземними авторами було 

показано, що тривале вживання Фр навіть за відсутності ОЖ у тварин 

призводить до значних деструктивних змін у печінці з проявами дисліпідемії, 

ІР та неалкогольного стеатогепатиту з вогнищами некрозапального процесу 

[304]. 

В аспекті вказаних досліджень постало питання про гістофункціональні 

зміни у нащадків стресованих матерів в печінці та підшлунковій залозі за 

умов навантаження Фр молодих тварин 

У зв’язку з отриманими нами данними відносно впливу надлишку Фр 

на ЖТ виникло питання, чи впливає цей продукт на інші органи, причетні до 

жирового обміну – печінку та підшлункову залозу. 

Визначення відносної маси печінки та підшлункової залози у нащадків 

інтактних матерів та нащадків стресованих матерів, котрі споживали 

надлишкову кількість Фр, дозволили нам пересвідчитись в тому, що 

надлишок Фр негативно позначається, перш за все, на підшлунковій залозі у 

молодих тварин.  

Так, відносна маса органа в гр. К складає (238,2±20,5) мг у тих, що 

пили воду проти (333,1±32,1) мг після вживання Фр (р < 0,05), а в нащадків 

стресованих матерів цей вплив не сягав статистичної значущості. 

Так на рисунках 5.10. та 5.11. показаний вплив вживання Фр в 

інтактних та стресованих нащадків на підшлункову залозу. 
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Рис 5.10. Острівець Лянгерганса підшлункової залози самиці гр. К 

після отримання надлишку фруктози. Фарбування 

гематоксилін-еозином, зб. х 150. 

 

 

 

Рис. 5.11. Острівець Лянгерганса підшлункової залози самиці гр. С1 

після отримання надлишку фруктози. Фарбування 

гематоксилін-еозином, зб. х 150. 

 

При цьому гістологічні дослідження підшлункової залози показали, що цей 

орган самиць щурів, котрі отримували надлишок Фр, виказує ознаки 
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функціонального напруження: розміри острівців Лянгерганса збільшуються, 

ядра бета-клітин ущільнюються, цитоплазма має каламутно-зернистий 

вигляд, клітини збільшуються в розмірах. 

В багатьох острівцях за рахунок апоптозу значної кількості бета-клітин 

та набряку сполучної тканини в середині острівців втрачається звичайна для 

цих утворень висока щільність розташування клітин.  

Тобто надлишок Фр однаково негативно впливає як на нащадків 

інтактних матерів (рис. 5.10) так і на нащадків стресованих матерів 

(рис. 5.11.). 

У печінці тварин, котрі отримували надлишок Фр, з’являються ознаки 

вогнищевої ліпоїдної дистрофії (особливо це характерно для стресованих 

нащадків) (рис. 5.12.-5.14.) та неспецифічного запалення, про що свідчить 

лімфоїдна інфільтрація (рис. 5.15) в місцях розташування тріад печінки та в 

прошарках сполучної тканини.  

 

 

 

Рис. 5.12 Мікроструктура печінки самиці гр. С1 після отримання 

надлишку фруктози (дистрофічне переродження з ознаками 

лімфоїдної інфільтрації). Фарбування гематоксилін-

еозином, зб. х 150. 
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Рис. 5.13. Дистрофічне переродження печінки у самиці гр. С3 після 
надлишкового отримання фруктози. Фарбування 
гематоксилін-еозином, зб. х 150. 

 

 

 

Рис. 5.14. Ознаки ліпоїдної дистрофії гепатоцитів після уведення 
надлишку фруктози. Фарбування гематоксилін-еозином, 
зб. х 300. 

 

Потовщення прошарків сполучної тканини, що характерно для печінки 

нащадків стресованих матерів, котрі отримували надлишок Фр, відбувається. 
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Рис. 5.15. Лімфоїдна інфільтрація в печінці самиці гр. С1 після 

уведення надлишку фруктози. Фарбування гематоксилін-

еозином, зб. х 300. 

 

Потовщення прошарків сполучної тканини, що характерно для печінки 

нащадків стресованих матерів, котрі отримували надлишок Фр, 

відбувається.з одночасним зменшенням розмірів гепатоцитів та ущільненням 

їх ядер. Відмічене є ознаками стеатогепатозу в цих тварин (див. рис. 5.13., 

5.14.). 

Зрозуміло, що за таких умов одночасно з негативними змінами в 

глюкозному гомеостазі печінковий синтез білків, в тому числі і білків  

розчинних форм рецепторів Л, що транспортують цитокін через гемато-

енцефалічний бар’єр, буде порушеним.  

Отримані результати узгоджуються з даними літератури щодо 

негативних змін у гістологічній структурі печінки щурів, які отримували 

надлишок Фр [304-306]. 

Таким чином, надлишкове надходження Фр в організм нащадків 

матерів, стресованих під час вагітності, підсилює ознаки ЛР, що 

проявляються в значному зростанні МТ за рахунок накопичення всЖТ та в 

активації споживання нутрієнтів на тлі виразного зростання рівня Л в плазмі 
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крові. Безумовно, фруктозо-індукована ЛР обумовлена негативним впливом 

Фр на структурно-функціональні процеси в печінці та підшлунковій залозі. 

Отримані результати висвітлюють роль надлишкового споживання Фр 

в розвитку ОЖ в молодому віці на тлі соціально-емоційного стресу в утробі 

матері, обґрунтовують необхідність розробки заходів обмеження 

застосування цієї речовини в продуктах споживання для дітей та підлітків, 

особливо в тих, хто належить до груп ризику, а саме – народжених з низькою 

вагою та низьким рівнем Л. 

 Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [307-

311].   
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Зараз ОЖ розглядається як неінфекційна пандемія, яка займає всі вікові 

групи населення, у тому числі жінок репродуктивного віку. Розуміння 

механізмів, які призводять до ОЖ, можуть допомогти у розробці медичних 

препаратів дляйого лікування та поліпшення діагностування. 

В даній роботі обґрунтована необхідність всебічного вивчення причин 

та механізмів розвитку ОЖ, котре віднесено сьогодні до найпоширеніших та 

загрозливих неінфекційних хвороб людства. Як відомо дана проблема 

хвилює людей впродовж віків, але відсутність переконливих позитивних 

результатів у боротьбі з цією патологією, свідчить про обмеженість наших 

знань відносно етіології та патогенезу ОЖ. 

Наприкінці ХХ сторіччя було сформовано уявлення про належність 

ОЖ до так званих «хвороб цивілізації», експоненціальне поширення яких 

пов’язано зі швидкою зміною способу життя людей та зростання негативного 

впливу чинників навколишнього середовища на адаптаційні системи людини. 

В медицині та біології утвердилось уявлення про модифікуючий вплив 

великої кількості чинників навколишнього середовища на генетично 

запрограмований розвиток та функціонування фізіологічних систем людини 

на всіх етапах онтогенезу. При цьому вбачається, що порушення цієї 

програми в період внутрішньоутробного розвитку є патогенетичною основою 

виникнення в післянатальному житті низки хвороб, які об’єднано під назвою 

«хвороби дорослих антенатального походження» [295].  

Але якщо по відношенню до таких захворювань, як ЦД2 типу, 

затримки сомато-статевого розвитку, переліку нейропсихічних відхилень, 

пов’язаність з екологічно залежними змінами в системі «мати-плацента-плід» 

чітко встановлено, то в проблемі трансплацентарного впливу чинників 
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зовнішнього середовища на появу надМТ та ОЖ у нащадків лишається 

багато чого невизначеного. 

До невизначених моментів належать такі, як – чи впливає соціально-

емоційний стрес матері під час вагітності на ОЖ у нащадків, який з періодів 

гестації є «вікном розвитку» схильності до надмірного формування ЖТ, чи 

відрізняються між собою за параметрами, перерозподілом ЖТ та типом ОЖ 

нащадки матерів, стресованих в першому та третьому періодах (як найбільш 

активних) гестації, чи сприяє гестаційний стрес розвитку ЛР у нащадків.  

І, в решті решт, чи сприяють стреси в дорослому віці посиленому 

формуванню ЖТ та який вплив на цей процес у стресованих нащадків має 

надлишкове споживання фруктози – енергоємного продукту, котрий широко 

застосовується в харчовій промисловості? 

Як відомо, мати та плід є єдиним нейрогуморальним організмом, який 

однаково відчуває будь-які (позитивні чи негативні) фактори, що можуть 

діяти під час вагітності Такі стреси в майбутньої матері призводять до 

порушення роботи систем та органів і тим самим порушують біохімічно-

гормональний баланс плода. Це викликає зсуви в гіпоталамо-гіпофізарно- 

адреналово/репродуктивній системі, що впливає на фізіологічний, фізичний 

та психо-емоційний розвиток. Ефекти перенесеного стресу 

внутрішньоутробно можуть проявитися відстроченимиу часі та 

непрогнозованими наслідками в антенатальному житті таких особин. 

 На першому етапі нашого дослідження була встановлена МТ та маси 

всЖТ, а також рівень Л та кортикостерону у нащадків інтактних матерів 

(гр. К) та нащадків матерів, стресованих під час гестації (гр. С1 та гр. С3). 

Була відмічена значно менша МТ у нащадків самиць, стресованих під час 

вагітності (гр. С1 (3,80±0,13) г та гр. С3 (3,81±010) г проти (5,90±0,23) г в 

гр. К, р < 0,05). З нашої точки зору вказане свідчить про більш виразний 

вплив надлишку ГК матері на катаболічні процеси у нащадків гр. С1 та 

виразнішу затримку внутрішньоутробного розвитку.  
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У нащадків з гр. С1 в терміні 3-5 діб після народження відмічено рівень 

кортикостерону, котрий перевищує показник нащадків гр. С3, але нижчий за 

показник нащадків з гр. К, та менший рівень Л ((10,71±0,12) нг/мл в гр. К 

проти (5,07±0,24) нг/мл в гр. С1 та (5,89±1,01) нг/мл в гр. С3, р < 0,05,). 

 Обом групам стресованих нащадків притаманне наступне зростання 

МТ. В літературі цей феномен названо «спуртом росту», та неуклінне 

збільшення концентрації Л [312-315]. Літературні джерела розглядають 

швидке зростання МТ та концентрації Л у стресованих нащадків як наслідок 

прискореного формування підшкірної ЖТ з притаманними цій фракції 

активними лептинсинтезуючими процесами [316-318].  

В наших дослідженнях не було проведено безпосередньої оцінки стану 

підшкірної ЖТ, але те, що маса всЖТ у гр. С1 не однакова з масою всЖТ у 

нащадків інтактних матерів (див. рис. 3.3.), а рівень Л у нащадків 

стресованих матерів більший, ніж у групі контролю (див. табл. 4.3), що 

вказує на інше джерело цього гормону у піддослідних тварин, ніж всЖТ. 

Відзначивши більш швидке, ніж у інтактних тварин збільшення МТ у 

стресованих нащадків в наступні терміни життя (від 60 доби до 11-місячного 

віку) (див. рис. 5.1., 5.2., 5.3.), ми зупинились на докладному вивченні 

характеристик ЖТ в групах порівняння в 11-місячному віці, оскільки цей вік 

у щурів відносять до віку здатності до активної репродукції, а відтворення 

умов експерименту у дорослих щурів дозволяє отримати більш 

репрезентативні результати, ніж при використанні тварин більш молодого 

віку з несталими нейроендокринними реакціями. 

Як відомо, при намаганні зменшити МТ за наявності ОЖ зменшують 

об’єм/калораж або ж зовсім відмовляються від їжі на деякий час. Наші 

експерименти показали, що зниження МТ при харчовій депривації – це 

універсальна реакція, притаманна всім групам тварин: МТ незалежно від 

базової величини цього показника за дві доби харчової депривації 

знижується на однакову кількість грамів, оскільки умови в яких знаходилися 

тварини були однаковими.  
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Схожість та різниця між групами проявилася після відновлення режиму 

харчування: МТ у всіх груп після отримання їжі статистично значуще зросла, 

але до рівня показників МТ у базальному стані наблизилися показники тільки 

у гр.С1 (див. рис. 3.2.). Гіпокінезія, хоч і вважається стрес-ситуацією для 

щурів, практично не вплинула на МТ тварин усіх груп. Останнє можна 

пояснити тим, що щури мають високу рухову активність, а обмеження їх 

рухливості значно знижує енерговитрати. 

Велику зацікавленість викликає те, що вже через зовсім невеликий 

проміжок часу після гіпокінезії МТ всіх тварин зростає, практично сягаючи 

базових показників для кожної з груп. При цьому, як і на початку 

експерименту показники МТ виглядають так: найбільшою МТ є в нащадків 

гр. С1, середній показник мають самиці з гр. К та найменші дані в гр. С3 

(див. рис. 3.2.). 

Найбільшу увагу привертає те, що через місяць після закінчення 

експерименту всі тварини стали ще важчими (в цьому певну роль відіграє 

фактор вікового зростання), але найбільшу МТ, як і раніше, мали нащадки з 

гр. С1, на другому місці були щури з гр. К, а найлегшими лишились нащадки 

з гр. С3 (див. рис. 3.2.). Хоча їх показник МТ перевищував показник МТ до 

експерименту, вони практично дорівнювали показнику гр. К. 

Дані, представлені в таблиці 3.1, вказують на той факт, що у стані 

спокою їжі більше вживали самиці гр. С3. Статистично значуще підвищення 

цього показника після харчової депривації демонструють тільки стресовані 

нащадки з гр. С1 (табл. 3.1), (рІ-ІІ < 0,02). В наступному в цій групі кількість 

їжі, що споживають тварини така ж, як і в гр. К, хоча МТ гр. С1 достовірно 

перевищує показники МТ нащадків гр. К (див. рис. 3.2.). Самиці з гр. С3 

споживали їжі дещо більше, ніж самиці гр. К та гр. С1 в базальному стані та 

наприкінці періоду спостереження, але не мали вищих показників МТ ніж ці 

дві групи. Вказані дані яскраво демонструють те, що у стресованих нащадків 

(особливо виразно в гр. С1) має місце феномен «економного енергетичного 

обміну» [319], при якому споживання такої ж або меншої, ніж в двох інших 
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групах, кількості поживних речовин призводить до більш активного 

формування ЖТ – як енергозберігаючого утворення [320, 321]. 

Через місяць після закінчення експерименту по показникам маси всЖТ 

нащадки гр. С1 та гр. С3 значно перевищували показники, які були до 

початку стрес-навантажень. Гр. К теж має більше всЖТ, ніж в базальному 

стані, але це збільшення не таке виразне, як у піддослідних самиць гр. С1 та 

гр. С3 (особливо в гр. С1). Те що тенденція зростання маси всЖТ у 

відтермінованому часі після харчової депривації співпадає зі зростанням 

загальної МТ у цих щурів вказує на провідну роль всЖТ в формуванні такого 

інтегративного показника як МТ. 

Визначений нами ефект «енергозберігаючого обміну» у нащадків 

гестаційно стресованих матерів ми розглядаємо як адаптивну реакцію їх 

організму, сформовану в період внутрішньоутробного розвитку під впливом 

сигналів отриманих від організму матері щодо можливих несприятливих 

умов, в які може потрапити нащадок в післянатальному житті [322, 323]. При 

цьому наявність феномену «економного енергообміну» покликана 

забезпечити тривалу життєздатність нащадків в умовах нестачі харчових 

продуктів, але призводить до розвитку у них ОЖ при нормальному або 

надлишковому об’ємі їжі, що споживається. 

Аналіз показників маси окремих фракцій всЖТ у щурів-нащадків, 

показує, що на початку експерименту превалює епігонадальний жир і його 

найбільше у самиць з гр. С1 (див. табл. 3.2). На цей тип мало впливає 

голодування, але невдовзі після харчової депривації та гіпокінезії ця фракція 

починає зростати і вже через 1 місяць після закінчення експерименту у всіх 

тварин епігонадальної ЖТ в 1,5 рази більше, ніж на початку дослідження.  

Харчова депривація слабо знижує кількість мезентеріального жиру, але 

статистично значущим зменшення цього показника відразу після депривації 

спостерігається тільки у нащадків в гр. С3 (див. табл. 3.2). В той же час 

виразне зростання маси цієї фракції через деякий час після стрес-

навантажень притаманне тваринам усіх груп, але особливо нащадкам, матері 
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яких були стресовані під час вагітності. При цьому найбільш позитивно 

реагує всЖТ нащадків гр. С1.  

Отримані результати вказують на високу метаболічну, функціональну 

значимість такої фракції як епігонадальна, хоча її значення в організмі та 

можливий паракринний вплив на органи, які вона оточує лишаються не 

визначеними [323].  

Мезентеріальна фракція, котра розглядається як основна фракція всЖТ, 

що продукує Л та цілу низку цитокінів і, на зниження якої спрямовані різні 

підходи при боротьбі з надМТ та ОЖ, виявляється найбільш піддатливою у 

нащадків матерів, стресованих в третьому триместрі вагітності і ригідною у 

інших групах нащадків. Але її швидке збільшення, як і інших фракцій через 

деякий час після закінчення дії стрес-навантажень, взагалі вказує на те, що 

сталого зниження МТ, маси всЖТ (особливо у стресованих нащадків) 

практично неможливо досягти шляхом нетривалих стрес-навантажень 

(наприклад, фізичними вправами). Режим фізичних навантажень для таких 

особин має бути пролонгованим або постійним. При цьому, враховуючи 

«енергоекономний тип» їх метаболізму з цією метою мають бути 

запропоновані спеціальні дієтичні підходи. 

Незначна кількість в базальному стані, невиразні зміни за умов дії 

стрес-чинників та відновлення до рівня початку дослідження після 

експерименту свідчать про сталість метаболічних процесів в епінефральній 

фракції. Гормональна та функціональна роль цієї фракції практично не 

визначені, але можна припустити її паракринний вплив на функцію нирок. 

Як відомо, збільшення маси всЖТ відбувається або за рахунок 

збільшення об’єму А (гіпертрофія), або збільшення кількості жирових клітин 

(гіперплазія). В дослідженнях, в щурів, які були на високожировій дієті 

розвиток мЖТ та епігонадальної фракції відбувається внаслідок гіпертрофії 

жирових клітин, в той час як підшкірної ЖТ в результаті гіперплазії. При 

цьому розмір адипоцитів визначає чутливість до Ін, синтез та секрецію 
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адипокінів, в тому числі протизапальних, які найактивніше синтезуються в 

клітинах великого розміру [293]. 

Так науковці дослідили, що розподіл ЖТ та її кількість, розмір 

адипоцитів (гіпертрофія клітин) можуть бути визначальним фактором ризику 

розвитку метаболічних порушень. В роботі досліджували вплив аеробних та 

анаеробних фізичних навантажень на морфометричні параметри мЖТ та 

підшкірної ЖТ в щурів з індукованим високожировою дієтою ОЖ. Вони 

встановили, що високожирова дієта призводить до гіперплазії ЖТ. Анаеробні 

фізичні навантаження знижують відносну масу мЖТ у тварин, які були на 

стандартному режимі харчування. А ось при високожировій дієті анаеробні 

фізичні навантаження в більшій мірі знижують відносну масу ЖТ та розмір А 

в мЖТ, в той час як аеробні в підшкірній ЖТ [324]. Це дає нам можливість 

розглянути ці методи для спроби зниження об’єму деяких жирових депо у 

щурів з антенатально спровокованим ОЖ, та дослідити чи є ці методи 

ефективними на тривалий час. 

Наші дані співпадають з клінічними дослідженнями вітчизняних 

вчених. Ними встановлено, що ЖТ сальника та підшкірна ЖТ у осіб з надМТ 

та МС за морфометричними параметрами, вмістом жиру в цитоплазмі, 

склеротичними змінами, явищами порушення кровообігу, наявністю та 

характером запальної інфільтрації відрізняється від ЖТ осіб з нормальною 

МТ та має відмінні особливості в залежності від локалізації [325]. 

Добре відомо, що маса ЖТ залежить як від числа, так і від розміру А. 

Кількість жирових клітин встановлюється в молодому віці, і зміни маси ЖТ 

пов'язані зі зміною розмірів адипоцитів. Відомо, що більшість випадків ОЖ, 

що формується у дорослих особин, пов'язане з гіпертрофією А. Результати 

наших зіставлень узгоджуються з результатами інших досліджень, які 

свідчать про те, що збільшені А - це фактор ОЖ, найбільш тісно корелює з ІР 

та ЛР. Переконливі докази того, що ОЖ супроводжується запаленням ЖТ із 

залученням до цього процесу клітин імунної системи, отримані в ряді 

зарубіжних досліджень, головним чином на матеріалі лабораторних тварин. 
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Доведено також, що інфільтрація макрофагами вісцерального жиру істотно 

вище, ніж підшкірного, і прямо корелює зі ступенем ОЖ. Встановлені нами 

статистично значущі відмінності між піддослідними групами тварин з 

морфометричних показників, що характеризують вираженість інфільтрації, 

не суперечать цим положенням. Цікавими, на наш погляд, є дані про 

особливості взаємозв'язку діаметра А і рівнем лептінеміі. На цьому 

наголошує спряженість морфологічних особливостей ЖТ при ОЖ з її 

функціональною активністю та терміном стресування самиць під час гестації, 

нащадки яких були досліджені В цьому розділі наше дослідження не 

повторює роботи інших дослідників. В даний час патогенез запалення ЖТ 

залишається багато в чому незрозумілим. Як і запальний процес будь-якої 

іншої локалізації, в ЖТ він може бути і фізіологічним, спрямованим на 

підтримання гомеостазу, тобто необхідним для попередження подальшого 

розвитку ОЖ, і патологічним, що виникає при прогресуванні ОЖ. При цьому 

вважається, що розрізнити ці дві форми запалення на даному етапі розвитку 

науки у конкретного пацієнта неможливо. У зв'язку з цим, аналізуючи наші 

результати, можна припустити, що наявність гіперлептинемії і визначає межу 

між фізіологічним і патологічним запаленням ЖТ. 

Наші гістологічні дослідження дали змогу візуалізувати різницю в 

зростанні МТ та мЖТ, які були відмічені гравіметричним шляхом. 

Порівняння гістоструктури гр. К та нащадків стресованих матерів в умовах 

фізіологічного спокою та наприкінці експерименту дають можливість 

пересвідчитись в тому, що превалювання маси мЖТ у гр. С1 над масою мЖТ 

у гр. К забезпечується тим, що розмір А у стресованих нащадків самиць 

гр. С1 (див. рис 4.1., 4.2.) вже в стані спокою значно більший за розмір А 

гр. К за таких же умов. Адипоцити інтактних тварин тільки наприкінці 

експерименту накопичують таку кількість жиру, котра сприяє збільшенню їх 

розмірів до розмірів клітин самиць гр. С1 на початку дослідження 

(див. рис. 4.2.).  
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Після дії стресорів жирові клітини нащадків гр. С1 збільшуються, тобто 

має місце виразний процес гіпертрофії клітин. Поряд з цим подекуди в ЖТ 

цієї групи спостерігається процес розмноження клітин (незрілі А та 

преадипоцити), котрі демонструють всі ознаки молодих незрілих клітин, і 

поступово накопичуючи жир перетворюються в повноцінні А. Активне 

накопичення жиру (ліпогенез) в ЖТ гр. С1 та незначно виражене 

новоутворення А дало нам підставу характеризувати перебудову ЖТ у цієї 

групи нащадків гестаційно стресованих матерів як розвиток ОЖ 

гіпертрофічно-гіперпластичного типу.  

Оскільки на гістологічних препаратах ЖТ інтактних тварин були 

знайдені тільки ознаки активного ліпогенезу при відсутності картини 

новоутворення А, вважаємо, що збільшення ЖТ у інтактних нащадків можна 

віднести до чисто гіпертрофічного типу. Присутність в ЖТ нащадків гр. С3 

після дії стресорів великої кількості та значних за площею ділянок 

клітинного новоутворення дозволяє віднести цей тип ОЖ до 

гіперпластичного. В той же час, оскільки новоутворені А швидко 

накопичують жир , про що свідчить збільшення маси мЖТ гр. С3 після стрес 

навантажень (див. табл. 3.2), більш коректним було віднесення ОЖ у 

нащадків гр. С3 до гіперпластично-гіпертрофічного типу. 

Цікавою особливістю ЖТ гр. С3 є те, що вогнища гіперплазії у її складі 

на відміну від ЖТ гр. С1 зустрічаються часто – один-два вогнища на      

п’ять-сім серійних зрізів, і ці вогнища в більшості випадків дуже великі, тому 

що до їх складу входять кілька десятків різного розміру жирових клітин. У 

складі таких ділянок зустрічаються поліпатентні малодиференційовані 

клітини, преадипоцити та різні за розміром первинні та зрілі А.  

Джерелом активного новоутворення А, за даними літератури, є 

первинні стовбурові клітини [219]. Механізм ініціації розмноження та 

диференціації до стадії А до тепер остаточно не встановлений [219]. В цих 

ділянках домінують скупчення незрілих жирових клітин – преадипоцитів, 

цитоплазма яких переповнена дрібними краплями жиру, а ядра займають 
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центральне положення (див. рис. 3.11.). В ЖТ нащадків гр. С3 

спостерігаються деструктивні зміни в ендотелії кровоносних судин, діапедез 

еритроцитів, апоптоз зрілих жирових клітин, що обумовлює скупчення 

макрофагальних елементів навколо загиблих жирових клітин. Форма кільця 

або напівкільця, характерна для цих скупчень, обумовила їх назву - «crown-

like» або «вінець-подібні» структури [326]. Саме ці утворення вважаються 

структурною ознакою неспецифічного запалення ЖТ та джерелом великого 

переліку адипокінів, що відіграють патогенетичну роль у порушеннях 

вуглеводного та ліпідного обміну при МС та ЦД2 типу [237].  

Натепер проблемі неспецифічного запалення ЖТ в патогенезі ОЖ 

приділяється дуже велика увага [122, 327, 328]. Постійно розширюється 

перелік біологічно активних речовин, пов’язаних з цим процесом [237]. 

Показано, що гіперпластичний або гіперпластично-гіпертрофічний типи ОЖ 

мають більше відношення до ускладнень ОЖ як хвороби, погано піддаються 

дієтотерапії та притаманні ендокринним формам ОЖ [279, 297]. 

Морфометричним дослідженням А всЖТ присвячена невелика 

кількість робіт, але їх авторами підкреслено, що найбільш показовими при 

різних типах ОЖ є кількість клітин в полі зору та їх розмір (діаметр) [291, 

324, 325, 327-329]. 

Нами знайдено, що у тварин гр. К в базальному стані, коли розмір 

клітин найменший (див. рис. 4.2.), їх кількість в полі зору більша, ніж в 

гр. С1 та гр. С3 (див. рис. 4.1.). Логічно, що великий розмір А у гр. С1 

обумовлює зменшення їх кількості в полі зору, а зменшення середнього 

розміру А у тварин гр. С3 дає змогу спостерігати більшу кількість жирових 

клітин у полі зору, ніж у щурів з гр. С1 (див. рис. 4.1. 4.2.).  

Експериментальне навантаження тварин стрес-чинниками, як показано 

вище, призводить до збільшення накопичення жиру в А всіх нащадків, але, як 

було відмічено вище, цей процес найактивніший у гр. С1, відповідно і 

кількість А в полі зору після закінчення експерименту найменша (див. рис. 

4.1.). Анізоцитоз, притаманний нащадкам гр.С3 дозволяє спостерігати до 50 
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клітин у полі зору препаратів, виготовлених з мЖТ цих тварин. Після дії 

стрес-чинників з підсиленим накопиченням ліпідів в А гр. К та гр. С1 

пов’язано зменшення їх кількості в полі зору. В той же час стимулюючий 

вплив стресу на жирові клітини гр. С3 призводив до активації їх 

новоутворення збільшив кількість невеликих за розміром клітин і тим самим 

середній показник кількості А в полі зору в цій групі зріс (див. рис. 4.1.). 

Відносно об’єктивна оцінка розмірів А мЖТ в піддослідних групах за 

умов фізіологічного спокою та після дії стрес-чинників представлена в 

розділі 4 (див. рис. 4.1., 4.2., див. табл. 4.1). З цих даних видно, що на початку 

дослідження розмір А в самиць з гр. С1 мав найбіль ший показник, середнє 

значення було в тварин гр. С3, а в гр. К діаметр жирових клітин був 

найменшим. Після закінчення дії стрес-чинників відмічається статистично 

значуще збільшення розмірів клітин ЖТ в гр. С1 та гр. К, тоді як середній 

показник розмірів А в гр. С3 виразно падає.  

Підрахунок відсоткового розподілу жирових клітин різної величини  

показує, що гіпертрофічний тип ОЖ та його підсилення після стресу у щурів 

гр. К обумовлюється пулом середніх та великих А, в гр. С1 після стресу 

виразно зростає відсоток великих та дуже великих клітин, а в гр. С3 майже 

98 % представлені після стресування малими та середніми А при дуже малій 

кількості великих (1,5±1,0) % та повній відсутності дуже великих клітин 

(див. табл. 4.1). Відсутність дуже великих клітин в цій групі співпадає з 

активним апоптозом великих клітин (їх кількість значно скоротилась після 

стресу – (16,1±4,8) % до стресу проти (1,5±1,0) % після стресу, р < 0,01), 

котрий є причиною, як було відмічено вище, розвитку неспецифічного 

запалення в ЖТ нащадків даної групи під впливом чинників навколишнього 

середовища. 

В сучасній літературі процесам запалення ЖТ, що супроводжують ОЖ, 

приділяється велика увага. Показано, що саме запалення в ЖТ суттєво 

впливає на метаболічну та секреторну функцію цієї тканини та відіграє 

вирішальну роль у розвитку процесів, патогенетично пов’язаних з ОЖ. Так, 
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на сьогодні підтверджена наявність тісного зв’язку запалення ЖТ з 

механізмами цукрового діабету 2 типу. Зокрема встановлено, що запалення 

ЖТ має вплив на дисфункцію β-клітин, на розвиток ІР, на підвищення 

продукції вільних жирних кислот, надходження яких у печінку сприяє її 

стеатозу. Вважається, що саме запалення ЖТ відповідає за зміну в секреції 

таких адипокінів, що відіграють патогенетичну роль при цукровому діабеті, 

як адипонектин, Л, фактор некрозу пухлин-2, інтерлейкін-6, моноцитарний 

хемотаксичний протеїн-1 та інші, а поява скупчень макрофагів у місцях 

загибелі адипоцитів, що структурно визначається як утворення подібні до 

вінця (crown-like structures), є ознакою не тільки запалення ЖТ, а й ознакою 

глибоких метаболічних порушень – предикторів метаболічного синдрому та 

ЦД 2 типу.  

Також авторами був доведений взаємозв’язок діаметру А та 

інфільтративних змін з вираженістю деяких компонентів МС в залежності від 

рівня Л в сироватці крові [330]. 

 Відомо, що ЖТ з самих ранніх стадій свого формування функціонально 

пов’язана з переліком гормонів, котрі приймають участь у підтримці 

глюкозного гомеостазу. Тому в контексті дослідження проблеми впливу 

соціально-емоційного стресу вагітних на появу ОЖ у нащадків мало сенс 

визначення не тільки рівня Л у новонароджених, а й кортикостерону як у 

новонароджених нащадків, так і в їх дорослому віці за умов функціонального 

спокою та після дії додаткових стрес-чинників. 

 Отримані нами дані співпадають з результатами інших дослідників, 

котрі вказують на те, що у стресованих новонароджених рівень Л нижчий, 

ніж у контрольних тварин  за рахунок глюкокорикоїдіндукованої втрати 

підшкірної ЖТ – основного джерела Л в ембріональному періоді 

(див. табл. 4.2, 4.3). Разом з тим нами визначено, що найменший рівень Л 

притаманний нащадкам гр. С1. І це можна пояснити як дещо вищим рівнем 

кортикостерону у тварин даної групи (у порівнянні з гр. С3), так і тим, що в 
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першому триместрі вагітності ЖТ ембріона більш чутлива до катаболічного 

впливу кортикостерону, ніж ЖТ плода (третій триместр вагітності).  

Високий показник кортикостерону у нащадків інтактних матерів 

обумовлений пологовим стресом матері, а нижчі показники кортикостерону у   

стресованих плодів пов’язані з активацією ферменту 11β-HSD2              

(11β-гідроксистероїддегидрогеназa) в організмі нащадків у 

внутрішньоутробному періоді при стресуванні материнського організму, за 

рахунок чого концентрація ГК в плазмі плодів падає. Дані, наведені в 

таблиці 4.2 показують, що вже у новонароджених формується чутливість β-

клітин до рівня кортикостерону: статистично значуще менше кортикостерону 

в гр. С3 у порівнянні з показником цього ж гормону у інтактних нащадків. 

 Щодо даних, наведених на рисунку 3.3., то вони чітко показують 

виразно високу масу всЖТ у 11-місячних нащадків з гр.С1 та менший рівень 

кортикостерону в стані фізичного спокою. Гр. С3 за даних умов теж 

демонструє тенденцію до підвищення маси всЖТ (див. рис. 3.3.), та 

достовірно нижчий рівень кортикостерону (р < 0,02) у порівнянні з 

інтактними нащадками (див. табл. 4.3). 

На тому ж рисунку 3.3. показано, що дія стресу призводить до 

підвищення маси всЖТ у всіх нащадків, але найбільше цей ефект 

проявляється в гр. С1; хоча рівень Л у всіх групах порівняння за даних умов 

практично не відрізняється, хоча у порівнянні з базальним станом рівень Л 

більший, а у гр. С3 нижчий.  

Звертає на себе увагу той факт, що зниження рівня Л після стресу у 

гр. С3 співпадає із незначним зниженням обсягу їжі та збільшенням маси 

всЖТ. Останнє може свідчити про відсутність чутливості гіпоталамічних 

центрів до Л у тварин гр. С3. В той же час у тварин гр. С1 зростання маси 

всЖТ не пов'язано із збільшенням об'єму споживання їжі, а пояснюється, 

вірогідніше за все, формуванням «економного типу» енерговитрат при дії 

екзогенних чинників. І хоча самиці гр. С1 демонструють високу стрес-

чутливість, оскільки рівень кортикостерону вищий, що теж свідчить про 
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гальмування метаболічних процесів у нащадків матерів, стресованих у 

першій третині вагітності та робить їх «кандидатами» до розвитку надМТ та 

ОЖ. 

 Дані, викладені в розділі 3, відносно того, що у нащадків 

стресованих матерів зменшення споживання їжі супроводжується зростанням 

маси всЖТ та її фракцій, свідчать про наявність у цих тварин так званого. 

«економного типу» енергообміну. Разом з тим, феномен зростання маси ЖТ 

у нащадків стресованих матерів при створенні стану виразної 

гіперлептинемії шляхом уведення екзогенного аналогу гормону яскраво 

вказує на наявність у цих тварин нечутливості (ЛР) гіпоталамічних центрів, 

відповідальних за регуляцію енергозабезпечення та енерговитрат організму 

(див. розділ 5).  

Таким чином, показано, що соціально-емоційний стрес вагітних, 

особливо на ранніх стадіях гестації є причиною формування двох вельми 

суттєвих патогенетичних механізмів розвитку ОЖ у нащадків на етапах їх 

післянатального життя, а саме – «економного типу» енергообміну та ЛР. 

 В нашому дослідженні проведена спроба довести підвищення 

ймовірності розвитку ОЖ та ЛР при надмірному надходженні в організм 

такої речовини як Фр (див. підрозділ 5.3).  

Літературні дані щодо досліджень цукро-/ фруктозовмісних 

напоїв/продуктів харчування дуже різняться. Ці відмінності пояснюються, 

головним чином, різницями між експериментальними протоколами: 

мінливість складу дієт; різні способи введення Фр – раціон (харчові 

продукти) або водний розчин (різної концентрації); тривалість 

введення/вживання (від тижнів до місяців); використання різних 

моделей/видів гризунів/тварин; вік тварин. 

Вживання фруктозного розчину значно збільшує кількість цього 

моносахариду в печінці незалежно від дії Ін. Це прискорює синтез пірувата 

та гліцерин-3-фосфата, що, в свою чергу, стимулює ліпогенез de novo, що 

призводить до підвищення регуляції ліпогенних ферментів, яка посилює 
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синтез, етерифікацію, секрецію та накопичення холестерину та жирних 

кислот в гепатоцитах. 

Дослідження, в яких вивчали надходження високих доз Фр (50-60 %), 

продемонстрували, що в щурів, які вживали їжу з високим вмістом Фр, 

розвивається резистентність до Ін, гіпертонія та гіпертригліцеридемія. 

Відповідно до цього, щури, які отримували Фр виявили зниження відтоку 

глюкози з печінки у відповідь на Ін, що характерно для резистентності до І в 

печінці [331]. 

Деякі дослідники показали, що довготривале/хронічне вживання Фр 

(тверді продукти) у гризунів не впливає на вживання їжі та збільшення МТ, 

але викликає резистентність до Л, що посилює збільшення МТ у відповідь на 

дієту з високим вмістом жирів [332]. 

Інші експерименти показали, щопечінкові ефекти з Фр можуть бути 

досягнені у гризунів з використанням дієт з вмістом фруктози у питній воді 

(10 % розчин) [229].  

Однак слід відмітити, що дослідження часто не брали до уваги загальне 

зменшення споживання їжі. Таким чином інтерпретація експериментальних 

досліджень потребує як урахування способу доставки, так і загального 

відносного проценту калорій отриманих з Фр, що часто не визначається в 

опублікованих експериментальних  або клінічних дослідженнях.  

Було запропоновано багато шляхів для опосередкування ефектів Фр, 

включаючи утворення сечової кислоти, запалення, резистентність до Л та 

кінцеві продукти високого рівня глікірування. Хоча точні механізми 

залишаються не визначеними, ці результати експериментально та біохімічно 

пов’язані з вживанням Фр та розвитком МС. 

В наших експериментах показано, що на тлі навантаження організму 

Фр достовірно вище МТ, маса всЖТ та рівень Л у молодих (100-добових) 

нащадків стресованих матерів, ніж у інтактних тварин. За умов 

надлишкового надходження Фр в організм інтактних нащадків зростання 

рівня Л порівняно з показником тих, що пили звичайну воду, не сягає 
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статистичної достовірності. Фр змінює обсяг спожитої їжі у обох групах 

самиць (гр. С1 та гр. С3) (зменшує його), хоча в групах , які пили воду 

нащадки стресованих матерів споживали їжі більше, ніж їх інтактні 

однолітки.  

Гіперлептинемія, досягнута шляхом уведення екзогенного аналога Л, 

знижувала обсяг їжі у контрольних тварин, що отримували Фр. Але у 

нащадків стресованих самиць обсяг спожитої їжі при уведенні Л після 

вживання Фр зріс, що свідчить про наявність ЛР у нащадків-самиць 

стресованих матерів за умов навантаження Фр їх організму. 

 Про активний вплив надлишку Фр і на нащадків інтактних матерів та 

стресованих продовж вагітності свідчать дані, отримані при порівняльному 

визначенні розмірів А, їх кількості в полі зору у інтактних тварин та 

нащадків стресованих матерів із гр. С1 та гр. С3 (див. рис. 5.8., 5.9.). Як 

видно із вказаних рисунків вживання Фр призводить до змін у розмірі 

жирових клітин, відповідно до їх кількості в полі зору та відсоткового 

перерозподілу за розміром (див. табл. 5.3). Всі піддослідні групи змінюють 

свої кількісні та якісні клітинні параметри. При цьому найбільш стабільною 

по відношенню до дії Фр виявляється мЖТ інтактних нащадків; виразне 

зростання відсотку малих А у складі мЖТ самиць гр. С1 вказує на активацію 

гіперпластичних процесів у цих тварин на тлі високої кількості середніх за 

розміром А та збереженні великих, а зростання кількості середніх А з 

одночасним зменшенням відсотка малих та практичною відсутністю великих 

у тварин гр. С3 з насиченням Фр вказує на активацію процесів ліпонеогенезу 

в А цієї групи. Отримані дані дозволяють пересвідчитися, що гіпертрофічний 

тип ОЖ у нащадків з гр. С1 на тлі надлишку Фр стає гіпертрофічно-

гіперпластичним, а гіперпластичний тип ОЖ в нащадків з гр. С3 за цих же 

умов отримує ознаки гіпертрофії.  

Таким чином отримані результати свідчать про активуючий вплив Фр 

на метаболічні процеси, виражені у нащадків матерів, стресованих під час 

гестації, що сприяє розвитку ОЖ у цих нащадків. 
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 Гістологічні дослідження підшлункової залози та печінки у 

піддослідних тварин за умов надлишкового надходження Фр в їх організм 

дозволили переконатися у розвитку функціонального напруження в інсулін 

продукуючому апараті, котрий, безумовно, за умов довготривалого вживання 

Фр призведе до функціонального виснаження та гіпоінсулінемії. Цікавим є 

те, що реакція підшлункової залози інтактних тварин на Фр – аналогічна 

(див. рис. 5.10., 5.11.).  

 Оскільки такий орган як печінка приймає активну участь в глюкозному 

та жировому метаболізмі і виразно страждає при ОЖ, ми дослідили 

гістологічний стан печінки у нащадків інтактних та гестаційно стресованих 

матерів при надлишковому надходженні Фр в їх організм.  

Нами були знайдені суттєві перебудови структури в печінці у тварин, 

матері яких були стресовані під час гестації, а саме – відсутність виразної 

трабекулярної будови, ущільнення гепатоцитів, розростання сполучної 

тканини, гемостаз в центральних венах (див. рис. 5.12.). Найбільш 

загрозливими для функції органа є ознаки ліпоїдної дистрофії та 

неспецифічне запалення, про що свідчить рясна лімфоїдна інфільтрація  на 

місці загибелі гепатоцитів (див. рис. 5.14., 5.15.). Оскільки саме в печінці 

формуються так звані «короткі рецепторні білки», котрі виступають у якості 

транспортерів Л через гематоенцефалічний бар'єр до гіпоталамічних центрів, 

на рівні яких Л реалізує свою анорексигенну дію. Фруктозо-індукований 

стеатогепатоз безпосередньо впливає на розвиток не геномнозалежного, а 

аліментарного ОЖ. При таких станах звичайно показані збільшення маси 

самої печінки, поява також мікровезикулярних та макровезикулярних ознак 

неалкогольної жирової хвороби печінки, а також наявність запальних 

інфільтратів, збільшення експресії інтерлейкіну-6 та фактору некрозу 

пухлин-α в печінці. Надмірне споживання Фр індукує неалкогольну жирову 

хворобу печінки та неалкогольний стеатогепатит [331].  

Francini F. Та співавтори показали, що в щурів Вістар, які пили 10 % 

розчин Фр протягом трьох тижнів, запаси глікогену в печінці збільшувалися 
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[333]. Однак подальше вживання Фр в печінці викликало алостеричну 

негативну регуляцію фермента фосфофруктокінази, що зменшує поглинання 

глюкози печінкою, посилює печінковий глюконеогенез та індукує велике 

внутрішньопечінкове накопичення ліпідів, які займають великий об’єм в 

гепатоцитах та дезорганізують структуру печінки та її функції: зберігання 

глікогену, а також зниження синтезу інсуліноподібного фактору росту-1 

індукує печінкову ІР. Молоді тварини виявилися більш сприйнятливими до 

розвитку змін метаболізму глюкози та ліпідів в печінці. В нирках теж 

відбуваються такі зміни як накопичення жирових клітин, збільшення маси 

нирок, клубочковий склероз та наявність запальних інфільтратів. А також 

збільшені рівні глюкози в крові посилюють думку про те, що глікозилювання 

білків, збільшення виділення прозапальних цитокінів, окислювальний стрес 

та накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів можуть бути 

причиною ушкодження нирок [334].  

Ці дослідження опосередковано підтверджують і наші дослідження в 

цій царині: самиці-нащадки матерів, стресованих під час вагітності, більш 

схильні до набору зайвої ваги внаслідок надмірного вживання Фр вже в 

молодому віці.  

Ось чому обмежене включення Фр в харчові продукти, напої, 

солодощі, котрі особливо популярні серед молодих верств населення, слід 

вважати дієвим заходом профілактики розвитку ОЖ серед дітей та підлітків. 

Доведення в даному дослідженні гестаційних витоків ОЖ та 

встановлення «економного типу» енерговитрат і ЛР як ключових 

патогенетичних механізмів розвитку даного захворювання, породжує 

питання – чи можливо і яким чином зменшити вірогідність розвитку 

генетично недетермінованого ОЖ в післянатальному житті нащадків 

стресованих під час вагітності матерів. Загальна відповідь на це питання – 

так, можливо. Але для цього необхідно: оптимізувати умови в яких перебуває 

жінка під час вагітності; якомога раніше та постійно оцінювати енергообмін 

у нащадків стресованих матерів, застосовуючи прийнятні методи для його 



125 

активації (фізкультура, спорт, спеціальні дієти, тощо); підвищувати імунітет 

в дитячому та дорослому віці, спрямовувати зусилля на боротьбу з 

запальними процесами; обмежувати надходження в організм нащадків 

стресованих матерів не тільки висококалорійних харчових речовин, а 

насамперед таких, котрі сприяють розвитку ЛР, а значить, активують апетит. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі експериментальним шляхом доведені гестаційні 

витоки ожиріння, охарактеризовані морфофункціональні особливості 

жирової тканини та типи ожиріння, притаманні нащадкам матерів, 

стресованих на різних етапах гестації, показана провідна роль «економного» 

типу енергообміну та розвитку лептинорезистентності у формуванні 

ожиріння у таких нащадків, доведена потенцююча роль екзогенних стресів та 

деяких харчових речовин (фруктоза) на вираженість ожиріння гестаційного 

походження, показана можливість (окреслені шляхи) запобігання появи 

гестаційно детермінованого ожиріння в післянатальному житті. 

1. Соціально-емоційний стрес в самиць щурів під час вагітності (у 

першій та третій третині гестації) призводить до народження нащадків з 

малою масою тіла та низьким рівнем лептину. Динаміка вікового збільшення 

маси тіла та маси вісцеральної жирової тканини у нащадків матерів, 

стресованих у першому триместрі вагітності, значно перевищує відповідні 

показники у нащадків інтактних матерів, а рівень лептину в плазмі             

11-місячних нащадків, стресованих під час вагітності, вищий, ніж у їх 

однолітків з контрольної групи. 

2. Серед фракцій жирової тканини в стані функціонального спокою 

у всіх нащадків превалює маса епігонадальної фракції, котра найбільш 

розвинута в гр. С1. За цих же умов маса мезентеріальної фракції в самиць 

гр. С1 була найбільшою, середній показник мали тварини з гр. С3, а 

найменші дані були в нащадків гр. К, а маса епінефральної фракції у всіх 

групах однакова. Соціально-емоційний стрес на різних етапах вагітності 

призводить до розвитку ожиріння шляхом інтенсифікації формування 

мезентеріальної складової вісцеральної жирової тканини в самиць-нащадків 

матерів, стресованих під час гестації. 



127 

3. Реакція мезентеріальної жирової тканини на повторні стреси в 

дорослому житті пов’язана з періодом стресування вагітної під час гестації. У 

нащадків інтактних матерів та матерів, стресованих на початку вагітності, 

післянатальні стреси призводять до розвитку гіпертрофічного типу ожиріння. 

А у нащадків матерів, стресованих наприкінці вагітності за умов додаткового 

стресування розвивається гіперплазія жирової тканини, з появою осередків 

розвитку неспецифічного запалення. 

4. В репродуктивному віці у нащадків матерів, стресованих під час 

вагітності формується комплекс гормонально-метаболічних змін, який 

обумовлює виразне зростання маси тіла та вісцеральної жирової тканини 

(особливо після додаткового стресування) на тлі зниження добового об’єму 

споживання їжі. 

5. У нащадків матерів, стресованих під час вагітності встановлена 

наявність лептинорезистентності з боку гіпоталамічних центрів регуляції 

енергозабезпеченості організму, що проявляється у відсутності 

анорексигенних ефектів при гіперлептинемії екзогенного походження. 

6. Надлишкове надходження фруктози в організм нащадків 

молодого віку, отриманих від матерів, стресованих під час вагітності, 

поглиблює антенатально обумовлену лептинорезистентність центральної 

ланки регуляції енергообміну та сприяє розвитку у таких щурів-нащадків 

ожиріння в перипубертатному віці. 

7. Наявність гіпертрофії, гіперплазії та запалення жирової тканини в 

тварин-нащадків матерів, стресованих під час гестації обґрунтовують 

віднесення таких нащадків до груп ризику розвитку метаболічних порушень. 
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