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Актуальність. Одним з основних показників внутрішньоутробного розвитку дитини є її маса при народжені. Стан плаценти віддзеркалює вплив материнського середовища на плід. Важливо з’ясувати, які параметри зростання плацент достовірно
впливають на масу дихоріальних діамніотичних (ДХДА) двієнь.
Ціль: дослідити зв’язок між показниками зростання плаценти та масою при народжені дихоріальних діамніотичних двієнь.
Матеріали та методи. Протягом 2016-2020 років обстежено 135 пар ДХДА близнюків: різностатевих пар було 68, одностатевих жіночої статі – 32 та чоловічої статі – 35. Гестаційний вік коливався від 29 до 39,5 тижнів, в середньому склав 36,4 ±
1,74 тижні. Оцінювали вплив на масу при народжені максимального та мінімального діаметрів плацент, периметру, площі, циркулярності (Circ), округлості, товщини, маси (МП), об’єму (V), зміщення точки фіксації пупкового канатику від центру диску
вздовж його максимальної (XCD) та мінімальної осі (YCD).
Результати. Виявлена сильна кореляція між МП та вагою новонароджених в усій когорті ДХДА двієнь (r = 0,7059, p <
0,0001). Найбільш сильною вона була в одностатевих жіночих двійнях (r = 0,7886, p < 0,0001), потім у різностатевих (r = 0,7093,
p < 0,0001), трохи слабшою – в одностатевих чоловічих парах (r = 0,6065, p < 0,0001). Вага новонароджених та МП корелювали
практично зі всіма показниками, що характеризують форму плацент. Найсильнішою була кореляція з V (rV m-дит = 0,66, p < 0,0001;
rV m-пл = 0,59, p < 0,0001) та площею*Circ (rS*Circ m-дит = 0,64; p < 0,0001; rS*Circ m-пл = 0,62; p < 0,0001). Множинний регресійний аналіз
впливу різних морфометричних показників плацент на масу новонароджених продемонстрував статистичну значущість наступних параметрів: XCD, МП, V, YCD та Circ. Регресійна модель для всієї групи ДХДА: маса при народжені = 2242,3 + 0,8*МП +
V – 10,0* XCD (R2 = 0,7002). Подібні формули отримані для різних за статтю варіантів ДХДА двієнь. Вони враховують 67-85%
факторів, пов’язаних з плацентами, від яких залежить маса новонароджених.
Висновки. В ДХДА парах маса плацент мала сильну позитивну кореляцію з масою новонароджених. Обидва показника
знаходяться в достатньо сильному прямому зв’язку з V та їх площею*Circ. Чим ближче форма плаценти до кола, тим її функціональна спроможність вище. Погіршення останньої може бути пов’язане з фіксацією пуповини далеко від центру плацентарного
диску. Сильніший вплив має зміщення вздовж XCD порівняно з переміщенням відносно YCD. Множинний регресійний аналіз
показав, що при всіх варіантах двієнь статистичну значущість продемонстрували XCD та МП або V останньої. Запропоновані
моделі демонструють, що 67-85% варіабельності ваги при народжені ДХДА близнюків може бути пояснено трьома або чотирма
простими вимірюваннями їх плацент.
Ключові слова: дихоріальні діамніотичні двійні, множинний регресійний аналіз, морфометричне дослідження плацент,
маса дитини при народжені.

Актуальність. Маса при народжені є параметром,
що обов’язково вимірюється при всіх пологах. Розроблені міжнародні стандарти маси новонароджених,
які дозволяють оцінити адекватність фізичного розвитку дитини [1]. Доведено, що суттєве відхилення
в масі новонароджених може вказувати на наявність
перинатальної патології [2]. Показано, що даний показник може дозволити оцінити певні закономірності
подальшого розвитку дитини [3].
З’ясовані фактори, від яких залежить маса новонародженої дитини [4, 5]. Вважається, що на неї
впливають генетичні та соціально-економічні фактори, оточуюче середовище, наявність у матері певних
захворювань в період вагітності, таких як хронічні
інфекції, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет
[6]. Стан плаценти в значній мірі віддзеркалює те,
яким чином плід сприймає материнське середовище.
Тому, разом з генетичними факторами, він є одним
з основних чинників впливу на масу новонароджених. Зростання плаценти безпосередньо пов›язане
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з її функціональною ефективністю, оскільки вона
є єдиним фетальним джерелом постачання плода
поживними речовинами та киснем [6]. Вага – це
один із найбільш популярних та доступних способів визначення розміру плаценти, проте існує багато
інших морфометричних показників, які потенційно
можуть характеризувати функціональну активність
цього органу. Неоднозначні результати, отримані
при дослідженні впливу лінійних розмірів плацентарного диску, його площі та об‘єму [7, 8], а також
місця фіксації пупкового канатику на масу дітей при
народжені [9, 10, 11, 12]. Часто дані одних авторських колективів знаходяться в повній протилежності
до знахідок інших. Результати суттєво залежать від
кількості досліджуваних параметрів та методології
досліджень. Були запропоновані деякі регресійні моделі зв’язку показників зростання плацент з масою
новонароджених [6]. В доступній літературі нами
не виявлено регресійних моделей залежності маси
дихоріальних діамніотичних (ДХДА) двієнь від по-
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казників зростання плацент. В той же час кількість
багатоплідних вагітностей в усьому світі та Україні
суттєво збільшилась. Беручи до уваги широке впровадження в рутинну практику сучасних допоміжних
репродуктивних технологій (ДРТ), можна очікувати
подальшого зростання кількості багатоплідних вагітностей, в першу чергу, ДХДА [13, 14]. Оскільки в
материнській утробі генетичні, фізіологічні та метаболічні фактори однаково впливають на обох дихоріальних близнюків, дослідження їх плацент допоможе
з’ясувати інші фактори, які впливають на масу при
народжені, тривалість гестації. Це потенційно може
покращити скринінг затримки росту плодів [4, 15].
Ціль: дослідження зв’язку між показниками
зростання плаценти та масою при народжені дихоріальних діамніотичних двієнь.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проведене на клінічній базі кафедри
акушерства та гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика у КНП КОР «Київський обласний перинатальний
центр». Протягом 2016-2020 років обстежено 135 пар
ДХДА близнюків (270 новонароджених та їх плацент).
Серед них різностатевих пар було 68, одностатевих
жіночої статі 32 та одностатевих чоловічої статі – 35.
Гестаційний вік в даних групах коливався від 29 до
39,5 тижнів, в середньому склав 36,4 ± 1,74 тижні.
Вік матерів коливався від 19 до 46 років, середній
вік був 30,1 ± 5,52 років. Не знайдено статистичних
відмінностей в антропометричних показниках матерів різних видів двієнь (зріст, маса тіла та індекс маси
тіла – ІМТ), наявності супутніх захворювань (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, та прееклампсія),
поганих звичок (тютюнопаління, вживання наркотиків) протягом вагітності та способів розродження.
Медіана маси тіла первісток (78,0 (Q1 – 72,0; Q3 –
94,0) кг) статистично не відрізнялася від маси тіла
повторнароджуючих (78.0 (Q1 – 72,5; Q3 – 86,5) кг,
тест Kolmogorov-Smirnov p > 0,10). Аналогічною
була ситуація з ІМТ (29,7 ± 5,17 кг/м2 та 29,3 ± 4,25
кг/м2, відповідно, p = 0,6592).
Звертає на себе увагу те, що майже в половині
випадків одностатеві ДХДА двійні були генеровані
завдяки ДРТ. Практично в ¾ випадків різностатеві двійні є наслідком застосування репродуктивних
технологій, тобто частота виникнення різностатевих
двієнь приблизно в 1,5 рази вище, ніж одностатевих.
Враховуючи все вище зазначене, можна заключити, що не було принципової різниці серед матерів
різних груп.
Проводили зважування новонароджених одразу
після пологів. Масу тіла при народжені малюків класифікували відповідно до міжнародних стандартів
оцінки зростання плода [1]. Малюків масою нижче

10 вагової перцентилі розцінювали, як малі для гестаційного віку плоди (МГВП) [16], важчими за 90 перцентиль – великі для гестаційного віку плоди (ВГВП).
При досліджені плацент керувалися рекомендаціями по дотриманню стандартних критеріїв їх
макроскопічного обстеження [17].
Розташовували плаценти на рівній горизонтальній
поверхні фетальною стороною вверх і фотографували
їх цифровою камерою Panasonic DMX LC 15. Слідкували за тим, щоб камера розташовувалась строго
вертикально над центром об’єкту і була паралельною
до нього. В площі верхньої поверхні плацентарного диска розташовували лінійку або сантиметрову
стрічки для подальшого калібрування камери. Як і
група американських дослідників [18], ми проводили вимірювання геометричних параметрів плацент
на цифрових фотографіях [19]. На відміну від них
користувалися програмою ImageJ/Fiji 1.46r, яка є у
вільному доступі (http://imagej.nih.gov/ij/docs/guide).
Програмне забезпечення дозволяє виконати непряму
планіметрію. На знімках обводили контури плацентарного диску. Визначали його максимальний діаметр
(MaxA) як відстань між найвіддаленішими точками
контуру (рис. 1). Він слугував координатною віссю X. Мінімальний діаметр плаценти (MinA), або її
ширину, вимірювали як найбільший діаметр на осі,
перпендикулярній до MaxA. Він виконував роль Y
осі координат. Розраховували співвідношення максимального та мінімального діаметрів (AR). Програма
давала координати центральної точки фігури, яку
називають центроїд. З математичної точки зору це
середнє значення X та Y координат всіх пікселів у виділенні. Центроїд помічали вручну великою крапкою.

Рис. 1. Вимірювання морфометричних показників на цифровій фотографії плаценти

Примітки: зелена лінія – зовнішній контур плаценти

– центроїд плацентарного диску
ACD – абсолютне зміщення точки вростання
пупкового канатика
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MaxA – максимальний діаметр плацентарного
диску
MinA – мінімальний діаметр плацентарного диску
XCD – проекція зміщення точки фіксації пуповини на вісь X
YCD – проекція точки фіксації пуповини на вісь Y
Абсолютне зміщення точки вростання пупкового канатика (ACD) визначали як відстань від цього
місця до центроїду. Центроїд не завжди співпадає
з діаметрами плаценти, так само як і діаметри не
обов’язково перехрещуються на рівні своїх центрів.
Вектор зміщення точки фіксації від центроїда визначали як різницю їх координат на осях X та Y. Вимірювали його в сантиметрах і представляли як відсоток
від половини відповідного діаметра.
Програма розраховувала площу плацентарного
диску (S) з фетальної сторони в см2 та периметр
(Perim) в см.
Циркулярність диску плаценти (Circ) розраховували за формулою:

Чим ближче даний показник до 1, тим більше форма об’єкта наближається до кола. Інший показник
– округлість (Round) розраховували за формулою:

Товщу плаценти (H) вимірювали в найтовщому
місці, вертикально проколюючи плаценту наскрізь
голкою або дерев’яною паличкою. Об’єм плаценти
(V) визначали, занурюючи її в прозору мірну посудину з рідиною.
Масу плацент визначали протягом однієї години
після пологів. Перед зважуванням акуратно видаляли
оболонки плода, відрізали пуповину на відстані 1 см
від місця її фіксації до плацентарного диску. Видаляли кров з поверхневих фетальних судин та згортки
крові на материнській поверхні.
При зрощених плацентах перед проведенням вимірювань їх попередньо обережно розділяли вздовж
лінії зрощення.
Оцінку адекватності живлення плодів проводили
за допомогою фето-плацентарного індексу (ФПІ)
[20]. Останній розглядають в якості індикатора функціональної ефективності плаценти [7].
Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми Statistica 8.0 (Statsoft Inc., США).
Для вибірок з нормальним розподілом результати
наводили як середнє ± стандартне відхилення (M ±
σ). Достовірність різниці двох незалежних вибірок
з нормальним розподілом і однаковою дисперсією
оцінювали шляхом двобічного двовибіркового t-критерію Student (t), декількох груп – дисперсійного аналізу (ANOVA). Оцінку ступеню взаємозв’язку між
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нормально розподіленими кількісними змінними
виконували шляхом обчислення коефіцієнта лінійної
кореляції Pearson (r). Для несиметричних варіаційних
рядів визначали медіану (Me), нижній (Q1) і верхній
(Q3) квартилі (25-й та 75-й процентилі) і дані наводили як Ме (Q1; Q3). Порівняння двох незалежних
груп, які не відповідають нормальному розподіленню, проводили за допомогою непараметричного тесту Kolmogorov-Smirnov.
Для дослідження впливу декількох незалежних
змінних на залежну змінну проводили множинний лінійний регресійний аналіз. З метою виявлення мультиколінеарності оцінювали рівень парної кореляції
між предикторами (сильним вважали зв’язок при r
> 0,7) та розраховували дисперсійно-інфляційний
фактор (VIF) для кожного з них за формулою, де:
1
1 – Rj2
Rj2 є коефіцієнт детермінації змінної j відносно
інших незалежних змінних. Вважається, що змінні,
VIF-фактор яких більший за 10, є мультиколінеарними [21].
Статистичні гіпотези вважали достовірними при
критичному рівні значущості p ≤ 0,05.
VIF =

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Середня маса при народженні всіх малюків дорівнювала 2579,1 ± 490,17 г. Серед 135 ДХДА двієнь
(270 плодів), плаценти яких були макроскопічно обстежені, 32 (11,9%) малюки класифіковані як МГВП,
7 (2,6%) – ВГВП.
Серед всієї вибірки середні морфометричні показники плацент були наступними: маса – 482,4 ±
114,17 г (мінімальна – 240 г, максимальна – 770 г),
товщина – 2,5 ± 0,66 см, площа поверхні – 210,2 ±
55,66 см2, MaxA – 19,1 ± 2,63 см, MinA – 13,8 ± 2,48
см, AR – 1,5 ± 0,39, V – 358,5 ± 143,78 мл, периметр –
57,6 ± 6,83 см. Дисперсійний аналіз не виявив різниці
як в середині пар, так і між групами як в масі плацент,
так і в масі новонароджених. Виявлена сильна кореляція між масою плацент та вагою новонароджених
в усій когорті ДХДА двієнь (r = 0,7059, p < 0,0001).
Найбільш сильною вона була в одностатевих жіночих
двійнях (r = 0,7886, p < 0,0001), потім у різностатевих
(r = 0,7093, p < 0,0001), трохи слабшою – в одностатевих чоловічих парах (r = 0,6065, p < 0,0001). Проте
значні коливання маси плацент в межах груп з практично однаковою масою плодів можуть вказувати на
велику різницю в їх функціональній активності. Так,
у новонароджених з масою тіла в районі 2500 г, маса
плацент коливалася від 250 г до 600 г.
Дисперсійний аналіз не виявив суттєвої різниці
в більшості показників, що характеризують геометричну форму плацент, між різними групами ДХДА
двієнь та в середині пар (табл. 1).
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Таблиця 1
Геометричні параметри плацентарних дисків в залежності від типу дихоріальної діамніотичної двійні
Тип двійні

Показник

дівчинка + хлопчик
M±σ

дівчинка + дівчинка
M±σ

хлопчик + хлопчик
M±σ

Кількість пар

68

32

35

Порядок новонароджених

I

II

I

II

I

II

MaxA (см)

18,6 ± 3,29

19,0 ± 1,73

19,5 ± 2,86

19,4 ± 3,19

19,3 ± 2,14

19,6 ± 2,32

MinA (см)

13,2 ± 2,45

13,7 ± 2,30

14,3 ± 2,36

14,2 ± 2,34

13,8 ± 2,66

14,5 ± 2,74

AR

1,8 ± 0,53

1,4 ± 0,27

1,4 ± 0,20

1,4 ± 0,19

1,4 ± 0,23

1,4 ± 0,35

S (см )

196,0 ± 57,86

206,3 ± 43,46

221,3 ± 57,42

220,2 ± 67,69

212,4 ± 57,51

223,8 ± 53,53

Perim (см)

55,9 ± 9,21

56,5 ± 5,19

60,3 ± 6,18

58,5 ± 6,22

58,9 ± 5,89

58,8 ± 5,07

2

Circ

0,787 ± 0,1308 0,804 ± 0,0843 0,751 ± 0,0952 0,790 ± 0,0932 0,758 ± 0,1193 0,802 ± 0,0832

Round

0,734 ± 0,1353 0,725 ± 0,1239 0,740 ± 0,1058 0,737 ± 0,0999 0,713 ± 0,1097 0,748 ± 0,1506

S*Round

144,7 ± 53,15

152,6 ± 48,95

164,6 ± 51,95

162,4 ± 52,46

155,0 ± 57,87

170,9 ± 63,11

S*Circ

155,5 ± 55,03

167,8 ± 46,14

170,0 ± 58,12

178,8 ± 73,24

165,3 ± 62,19

182,8 ± 59,90

H (см)

2,7 ± 0,59

2,8 ± 0,77

2,6 ± 0,78

2,4 ± 0,71

2,6 ± 0,66

2,4 ± 0,64

V (мл)

349,2 ± 125,45 376,5 ± 84,45

В різних групах відмінними були лише співвідношення великого і малого діаметрів (p < 0,0001), периметр диска (p = 0,0176) та його товщина (p = 0,0150).
Вага новонароджених та маса плацент корелювали
практично зі всіма показниками, що характеризують
форму останніх, за виключенням AR. Найсильнішою
була кореляція з об’ємом плацент (rV m-дит = 0,66, p <
0,0001; rV m-пл = 0,59, p < 0,0001) та S*Circ (rS*Circ m-дит
= 0,64; p < 0,0001; rS*Circ m-пл = 0,62; p < 0,0001).
Плаценти з порушеною циркулярністю мають
меншу площу. Виявлена позитивна кореляція між
показником Circ та площею плацент (r = 0,4671,
p < 0,0001).
Все вище сказане вказує на те, що маса плацент
та малюків при народжені залежить від геометричної форми плацентарного диску. Чим вона ближче
до кола, тим краще функціональна спроможність
плаценти, що відбивається в більшій масі плацент
та новонароджених.
В попередніх дослідженнях нами показано [19],
що плаценти зі зміщеною від центру точкою фіксації

372,7 ± 157,78 350,7 ± 129,40 376,0 ± 151,36 373,6 ± 161,34

пуповини мали дещо меншу поверхню. Виявлена
слабка негативна кореляція між їх площею та ACD і
XCD (r = -0,2068, p = 0,0006 та r = -0,2471, p = 0,00004
відповідно), більш сильна – між ACD та МП (r =
-0,4284, p < 0,0001). Маса при народжені сильніше
зворотно корелювала з абсолютним зміщенням від
центру місця фіксації (r = -0,6115, p < 0,0001). Вважаємо, що останнє зумовлене погіршенням функціональної здатності плацент по забезпеченню плодів
поживними речовинами та киснем. Значно більш
важливим виглядає зміщення точки фіксації пуповини до плаценти вздовж її більшої осі (rXCD- m-дит =
-0,7131, p < 0,0001) порівняно з переміщенням відносно короткої осі диску (rYCD- m-дит = -0,2981, p <
0,0001).
Аналіз динаміки змін ФПІ в залежності від гестаційного віку демонструє його збільшення в усіх
групах ДХДА двієнь. Порівняння ФПІ при різних
варіантах ДХДА вагітності не виявило статистичної
значущості різниці між першим та другим плодом в
кожній групі (табл. 2).
Таблиця 2

Фето-плацентарний індекс ДХДА двієнь
ФПІ

Типи двієнь
I плід

II плід

P

Стать

n

M±σ

M±σ

дівчинка+дівчинка

32

5,4±1,02

5,1±0,93

0,2437

хлопчик+хлопчик

35

5,6±1,16

5,5±1,37

0,8243

дівчинка+хлопчик

68

5,6±1,25

5,6±1,05

0,9722

Всього

135

5,5±1,17

5,4±1,12

0,5249

ISSN 2664-472Х. е ISSN 2664-4738. Medical science of Ukraine / Медична наука України, 2021, Vol. 17, № 3

69

Тепла І.В.

Дисперсійний аналіз не виявив різниці ФПІ при
різних варіантах ДХДА двієнь (p = 0,1386), а також
між плодами, маса яких відповідає гестаційному віку
та МГВП і ВГВП (p = 0,6548). В той же час знайдений слабкий зворотній кореляційний зв’язок між
ФПІ та більшістю параметрів, які характеризують
геометричну форму плацентарного диску та місце
фіксації пуповини як у всієї групи ДХДА двієнь, так
і у різностатевих пар.
Різні показники зростання плацент мають неоднаковий, а, часто, навіть протилежний вплив на
масу дітей при народжені. Тому вважаємо доцільним вивчити одночасний вплив різних факторів
на масу новонароджених і виявити ті, що мають
найбільше значення. При формуванні множинної лінійної регресійної моделі, яка дозволить
передбачити масу дитини при народжені в усій
групі ДХДА двієнь, спочатку були включені всі
фактори, які потенційно могли б впливати на цей
показник: маса плаценти, її максимальний та мінімальний діаметри, товщина, об’єм, периметр,
S*Circ, S*Round, ACD, XCD та YCD. Оцінка кореляційної матриці виявила наявність достатньо
сильної кореляції (r > 0,7) між деякими змінними.

Поетапно з пар з високою кореляцією видаляли
по одній змінній з меншим коефіцієнтом Beta,
починаючи з найбільш сильних зв’язків. Потім
також поетапно виключили незалежні змінні з
максимальним статистично не достовірним значенням p. Це дозволило визначити фактори, що
мають достовірний вплив на залежну змінну –
масу дитини при народжені (табл. 3).
Згідно даних таблиці 3, регресійна модель для
всієї групи ДХДА двієнь має вигляд: маса при народжені = 2242,3 + 0,8*МП + V – 10,0* XCD
З метою перевірки якості підгонки рівняння регресії, проведений аналіз залишків. Гістограма розподілу залишків наближається до графіка нормального
розподілу (рис. 2).
Нормальний ймовірнісний графік залишків не
виявляє систематичних відхилень отриманих даних
від теоретичної нормальної прямої (рис. 3).
Діаграма розсіяння демонструє хаотичне розташування залишків, що означає відсутність їх залежності
від передбачених значень (рис. 4).
Розрахунок VIF-фактору для кожного з предикторів продемонстрував відсутність лінійної залежності
між ними (табл. 4).

Таблиця 3
Фактори, що статистично достовірно впливають на масу новонароджених з дихоріальних діамніотичних двієнь
Підсумок для залежної змінної: маса новонародженого
R = 0,8368, R2 = 0,7002, скориговане R2 = 0,6968
F (3,266) = 207,05 p < 0,0001, стандартна похибка: 269,91

N = 270
Beta

Стандартна
похибка Beta

B

Стандартна
похибка В

t (265)

p

Константа

-

-

2242,3

107,20

20,9

<0,0001

МП

0,1968

0,04362

0,8

0,19

4,5

<0,0001

V

0,2601

0,04456

1,0

0,17

5,8

<0,0001

XCD

-0,5298

0,04121

-10,0

0,78

-12,9

<0,0001

Рис. 2. Гістограма розподілу регресійних залишків
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Рис. 3. Нормальний ймовірнісний графік залишків.
Теоретична
нормальна пряма.

Рис. 4. Залежність залишків від передбачених значень. Залежна змінна: маса плода при народженні

Таблиця 4
Дослідження наявності лінійного зв’язку між
незалежними змінними в дисперсійній моделі
Незалежна змінна

R2

VIF

МП

0,4075

1,7

V

0,4323

1,8

XCD

0,3362

1,5

Аналогічні обчислення проведені для всіх груп
ДХДА двієнь. Оцінка прийнятності моделей в цілому
(ANOVA, p < 0,05) показала їх прийнятність, і що
вони будуть краще передбачувати результат, порівняно з прогнозом за середніми значеннями. Регресійні

моделі для різних варіантів ДХДА двієнь мають достатньо високі коефіцієнти детермінації – від R2 =
0,6727 у дівчат з різностатевих пар до R2 = 0,8469 у
одностатевих пар жіночої статі (табл. 5). Це означає,
що запропоновані моделі враховують 67-85% факторів, від яких залежить маса новонароджених.
Перевірка залишків не виявила лінійного зв’язку
між незалежними змінними, включеними до моделей,
оскільки коефіцієнти парної кореляції між ними були
меншими за 0,7, а VIF < 10. Це дозволяє виключити
наявність мультиколінеарності і підвищує достовірність моделей. Аналіз залишків продемонстрував їх
хаотичне розташування і не виявив систематичних
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Таблиця 5
Множинні регресійні моделі залежності маси новонароджених від морфометричних показників їх плацент
для різних варіантів ДХДА двієнь
Групи дихоріальних діамніотичних
двієнь

n
малюків

Регресійне рівняння
Залежна змінна: маса новонародженого

R2

Всі двійні

270

2242,3 + 0,8*МП + V – 10,0* XCD

0,7002

Різностатеві двійні

136

2029,9 + 0,6*МП + 2,0*V – 7,4* XCD – 2,2*YCD

0,6913

Дівчата з різностатевих двієнь

68

1158,2 + 1,4*МП + 2,0*V – 4,6*XCD

0,6727

Хлопчики з різностатевих двієнь

68

2857,9 + 1,3*V – 11,7*XCD – 5,2*YCD

0,7943

Одностатеві двійні

134

2777,6 + МП – 12,4*XCD – 4,1*YCD

0,8064

Дівчата з одностатевих двієнь

64

1711,4 + 0,9*МП + 1195,2*Circ – 12,0*XCD

0,8463

Хлопчики з одностатевих двієнь

70

2963,9 + 0,7*V – 12,1*XCD – 3,2*YCD

0,7571

відхилень отриманих даних від теоретичної нормальної прямої.
Аналіз отриманих регресійних рівнянь показує,
що, крім групи різностатевих двієнь, три показники впливають на масу новонародженого. Найбільшу стабільність продемонстрував запропонований
нами показник – XCD. Він присутній в усіх рівняннях. Сильна негативна кореляція між ним і масою
новонароджених (r = -0,7131, p < 0,0001) вказує на
те, що чим далі вздовж максимальної осі плаценти
знаходиться точка фіксації пуповини, тим меншою
буде маса плода. Не зважаючи на значно слабкішу
кореляцію між зміщенням точки вростання пуповини
вздовж мінімальної осі (YCD) та масою новонароджених (r = -0,2981, p < 0,0001), в чотирьох групах
(всі різностатеві та одностатеві двійні, хлопці з різностатевих двієнь та одностатеві двійні чоловічої
статі) він теж продемонстрував свою негативну значущість. Правда, його коефіцієнти приблизно вдвічі
були меншими, ніж у XCD. Підтверджує результати кореляційного аналізу достовірний позитивний
вплив маси плаценти або її об’єму на очікувану масу
новонародженого. Ці незалежні змінні виявилися
значущими в усіх групах. Важливий вплив геометрії
плацентарного диску на масу дитини при народжені
передусім дівчат продемонструвала наявність коефіцієнту Circ в регресійному рівнянні для дівчат з
одностатевої групи.
Різні параметри, які характеризують розміри та
форму плаценти, такі що вивчаються рутинно та запропоновані нами, вказують на різні аспекти функції
плацент. Так, площа поверхні плацентарного диску,
параметри, що характеризують його геометричну
форму, відображують здатність плаценти до експансій певної території. Товща плаценти є непрямим
маркером кількості вільозних розгалужень та площі
обміну поживними речовинами.
Плаценти ростуть швидше плодів. Тому на ранніх
термінах вагітності перші важчі останніх. В другому
триместрі збільшується швидкість зростання близнюків, що пригнічує ріст плацент. Після 20 тижня
маса плаценти становить приблизно половину маси
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плода. Поступово ця різниця зростає. Відомо, що
після 31 тижня гестації дещо гальмується швидкість
збільшення плаценти, а швидкість росту плодів зберігається [22]. В останні тижні збільшення цього
показника зумовлене уповільненням росту плацент.
Як видно із результатів, ФПІ у ДХДА двієнь обстеженої групи суттєво не відрізнявся від знайдених
у літературі значень для одноплідних вагітностей,
що коливаються у межах 5,2-5,7 [23]. Малу інформативність продемонстрував ФПІ при виявленні
ДМТП, оскільки відсутня достовірна різниця ФПІ
між I та II плодами практично в усіх дискордантних
так конкордантних парах, а також між загальним
ФПІ дискордантної та конкордантної груп. Лише в
дискордантних жіночих одностатевих парах ФПІ
першого плода перевищував відповідний показник
другої дівчинки.
ВИСНОВКИ
1. В дихоріальних парах маса плацент мала сильну позитивну кореляцію з масою новонароджених (r
= 0,71, p < 0,0001). Різностатеві пари займали проміжне положення між одностатевими парами жіночої та
чоловічої статі.
2. Маса плацент та вага новонароджених знаходяться в достатньо сильному прямому зв’язку з об’ємом плаценти (rV_m-дит = 0,66, p < 0,0001; rV_m-пл
= 0,59, p < 0,0001) та S*Circ (rS*Circ_m-дит = 0,64; p
< 0,0001; rS*Circ_m-пл = 0,62; p < 0,0001). Чим ближче форма плаценти до кола, тим її функціональна
спроможність вище.
3. Погіршення функціональної здатності плацент
може бути пов’язане з фіксацією пуповини далеко від
центру плацентарного диску. Сильніший вплив має
зміщення вздовж більшої осі (r = -0,7131, p < 0,0001)
порівняно з переміщенням відносно короткої осі (r =
-0,2981, p < 0,0001).
4. Множинний регресійний аналіз показав, що
крім групи різностатевих двієнь, три показники
впливають на масу новонародженого. В усіх групах
статистичну значущість продемонстрували ступінь
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зміщення точки фіксації пуповини вздовж максимального діаметру плаценти та маса або об’єм останньої. У різностатевих пар значущими були чотири
предиктори: маса, об’єм плацент та ступінь відхилення від центроїда точки фіксації вздовж обох осей.
Запропоновані моделі демонструють, що 67-85%
варіабельності ваги при народжені ДХДА близнюків
може бути пояснено трьома або чотирма простими
вимірюваннями їх плацент.
Фінансування. Дане дослідження не отримало
зовнішнього фінансування
Конфліктів інтересів немає
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СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА ПЛАЦЕНТ С МАССОЙ ДЕТЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ В ДИХОРИАЛЬНИХ
ДИАМНИОТИЧНИХ ДВОЙНЯХ

Теплая И.В.
Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, Киев, Украина
iryna.tepla@ukr.net
Актуальность. Одним из основных показателей внутриутробного развития ребенка является его масса при рождении. Состояние плацент отражает влияние материнской среды на плод. Важно выяснить, какие параметры роста плацент достоверно
влияют на массу дихориальных диамниотических (ДХДА) двоен.
Цель: исследовать связь между ростом плаценты и массой при рождении дихориальных диамниотических двоен.
Материалы и методы. На протяжении 2016-2020 годов обследовано 135 пар ДХДА близнецов: разнополых 68, однополых
женского пола – 32 и мужского пола – 35. Гестационный возраст колебался от 29 до 39,5 недель, в среднем составил 36,4 ± 1,74
недели. Оценивали влияние на массу при рождении максимального и минимального диаметров плацент, периметра, площади,
циркулярности (Circ), округлости, толщины, массы (МП), объема (V), смещения точки фиксации пупочного канатика от центра
диска вдоль его максимальной (XCD) и минимальной оси (YCD).
Результаты. Выявлена сильная корреляция между МП и весом новорожденных во всей когорте ДХДА двоен (r = 0,7059,
p < 0,0001). Самой сильной она была у однополых девичьих пар (r = 0,7886, p < 0,0001), потом у разнополых (r = 0,7093, p <
0,0001), несколько более слабой – у однополых мужских пар (r = 0,6065, p < 0,0001). Вес новорожденных и МП коррелировали
практически со всеми показателями, характеризующими форму плацент. Наиболее сильной была корреляция с V (rV m-дит = 0,66,
p < 0,0001; rV m-пл = 0,59, p < 0,0001) и площадью* Circ (rS*Circ m-дит = 0,64; p < 0,0001; rS*Circ m-пл = 0,62; p < 0,0001). Множественный
регрессионный анализ влияния разных морфометрических показателей плацент на массу новорожденных продемонстрировал
статистическую значимость следующих параметров: XCD, МП, V, YCD и Circ. Регрессионная модель для всей группы ДХДА:
масса при рождении = 2242,3 + 0,8*МП + V – 10,0* XCD (R2 = 0,7002). Аналогичные формулы получены для разных по полу
вариантов ДХДА двоен. Они учитывают 67-85% факторов, связанных с плацентами, от которых зависит масса новорожденных.
Выводы. В ДХДА парах масса плацент имела сильную положительную корреляцию с массой новорожденных. Оба показателя находятся в достаточно сильной прямой связи с V и площадью*Circ. Чем ближе форма плаценты напоминает круг, тем
выше ее функциональная способность. Ухудшение последней может быть связано с фиксацией пуповины далеко от центра плацентарного диска. Более сильное влияние имеет смещение вдоль XCD по сравнению с YCD. Множественный регрессионный
анализ показал, что у всех групп двоен статистическую значимость продемонстрировали XCD и МП или V последней. Предложенные модели показывают, что 67-85% изменчивости веса при рождении ДХДА близнецов может быть объяснено тремя или
четырьмя простыми измерениями их плацент.
Ключевые слова: дихориальные диамниотические двойни, множественный регрессионный анализ, морфометрическое исследование плацент, масса ребенка при рождении.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLACENTAL GROWTH RATES AND THE BIRTH WEIGHT
IN DICHORIONIC DIAMNIOTIC TWINS

Tepla I.V.
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
iryna.tepla@ukr.net
Relevance. Birth weight is one of the main indicators of intrauterine fetal development. The condition of the placenta reflects the
influence of the maternal environment on the fetus. It is important to find out which placental growth parameters significantly affect the
mass of dichorionic diamniotic (DHDA) twins.
Objective: to investigate the relationship between indicators of placental growth and birth weight of dichorionic diamniotic twins.
Materials and methods. One hundred thirty-five DCDA twin pairs were studied during 2016-2020: 68 pairs were opposite-sex, 32
– same-sex females and 35 – same-sex males. The gestational age ranged from 29 to 39.5 weeks, averaging 36,4 ± V1,74 weeks. The
influence of such parameters as maximum and minimum placental diameters, as well as perimeter, area, circularity (Circ), roundness,
thickness, mass (PM), volume (V), displacement of the umbilical cord insertion site from the placental disc centre along its maximum
(XCD) and the minimum axis (YCD).
Results. A strong positive correlation was found between PM and birth weight in the whole cohort of DCDA twins (r = 0.7059, p <
0.0001). It was strongest in the same-sex female group (r = 0.7886, p < 0.0001), then in the opposite-sex pairs (r = 0.7093, p < 0.0001),
slightly weaker – in the same-sex male couples (r = 0.6065, p < 0.0001). The birth weight and PM correlated with almost all indicators
that characterize the placental shape. The strongest correlation was with V (rV BW = 0.66, p < 0.0001; rV PM = 0.59, p < 0.0001) and the
area*Circ (rS*Circ BW = 0.64; p < 0.0001; rS*Circ PM = 0.62; p < 0.0001). The multiple regression analysis of the effect of different morphometric parameters of the placentas on the birth weight has demonstrated the statistical significance of the following parameters: XCD,
PM, V, YCD and Circ. The general regression model for the whole DCDA group: birth weight = 2242,3 + 0,8*МП + V – 10,0* XCD (R2
= 0,7002). Similar equations were calculated for different types of DCDA tweens. Thus, morphometric measures account for the 67-85%
variances of the birth weight of the DCDA tweens.
Conclusion. In the DCDA pairs, placental mass strongly positively correlated with birth weight. Both indicators are in strong relationship with V and their area*Circ. The closer the placental shape is to the circle, the higher its functional ability. Deterioration of the
latter may be due to the far fixation of the umbilical cord from the center of the placental disc. The displacement along the maximum axis
has a stronger impact comparing to the displacement relative to the minimum axis. The multiple regression analysis has revealed that
statistical significance had XCD and PM or V in the whole types of twins. Proposed models demonstrate that 67-85% of the variability
of birth weight may be accounted for by the three or four simple placental measures
Keywords: dichorionic diamniotic twins, multiple regression analysis, placental morphometric investigation, birth weight.
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