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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Кардіоваскулярні захворювання є найбільш частою 

причиною смерті населення більшості країн світу і, незважаючи на значні 

досягнення в їхній профілактиці та лікуванні, рівень пов’язаної з ними смертності 

залишається стабільно високим. У країнах Європи на стабільну ішемічну хворобу 

серця (ІХС) страждають 20-40 тис осіб на 1 млн населення. Поширеність стабільної 

ІХС в США в 2010 році в середньому становила 5,9-6,1%, а серед осіб старших 65 

років сягала 19-20% (CDC. Prevalence of heart disease - United States, 2011). За 

даними офіційної статистики МОЗ України, у 2013 році поширеність стабільної ІХС 

серед дорослого населення становила 24%, а показник смертності від стабільної ІХС 

склав 660,5 осіб на 100 тисяч населення. 

Одним із незалежних чинників ІХС є цукровий діабет (ЦД) 2 типу, 

поширеність якого неухильно зростає. Так, в Україні з 1993 до 2007 р. показник 

захворюваності на ЦД (переважно за рахунок ЦД 2 типу) збільшився вдвічі - із 115,6 

до 239,4 на 100 тис. населення, а поширеності - із 1699,2 до 2354,7 на 100 тис. 

населення (Литвинова Л.О., 2008). Частота ЦД 2 типу серед хворих на стабільну ІХС 

за різними даними складає біля 18,2-34% (Sachdev M., 2004; Tauseef A., 2015). У 

хворих на стабільну ІХС за наявності ЦД має місце більша поширеність та важкість 

атеросклеротичного ураження судин, високий ризик ускладнень та резидуальних 

явищ після реваскуляризації міокарда, гірша якість життя та вища летальність 

(Мелкозѐров К.В., 2012; Сиволап В.Д., 2012; Шатохіна І.В., 2012; Руденко А.В., 

2013; Bucerius J., 2005). Зазначене свідчить про необхідність подальшого вивчення 

патогенетичних аспектів коморбідності стабільної ІХС із ЦД 2 типу. 

За останні роки накопичилось чимало інформації щодо ролі адипоцитокінів у 

патогенезі ЦД 2 типу та кардіоваскулярної патології. Лептин та адипонектин не 

лише залучені до регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів, а й впливають на 

ендотеліальний гометостаз, процеси тромбоутворення, запалення, імунітету, 

апоптозу, малігнізації тощо (Панкрушина А.Н., 2008; Кіхтяк О.П., 2011; Dardeno 

T.A. et al., 2010; Calton E.K., 2013; Park H.K., 2014; Han T.J. et al., 2015). Порушення 

нормальних співвідношень між рівнями лептину та адипонектину в крові 

розглядають як предиктор кардіоваскулярних подій у хворих з ожирінням, 

метаболічним синдромом та ЦД 2 типу (Мітченко О.І., 2012; Соколова К.Л., 2013; 

Masquio D.C. et al., 2012; Zhang X.J. et al., 2012).  

Зміни адипокінового статусу все частіше пов’язують із поліморфізмом генів 

лептину, адипонектину та їхніх рецепторів (Бабак М.О., 2010; Wang B. et al., 2011; 

Etemad A. et al., 2013; Chu H. et al., 2013). Тому вивчення особливостей 

дисадипокінемії та патогенетичного значення поліморфізму гену LEPR Q223R 

(rs113710) у пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом, залежно від 

коморбідності з ЦД 2 типу дозволить персоніфікувати підходи до прогнозування 

перебігу стабільної ІХС та вибору лікувальної тактики. 

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

робота виконана в рамках планової НДР кафедри внутрішньої медицини №1 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова «Порушення 

функції ендотелію та жирової тканини, їх зв’язок з функціональним станом печінки 
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та серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево-

судинною патологією», № держреєстрації 0113U007670. (автор - співвиконавець).  

Мета дослідження - підвищити ефективність діагностики та прогнозування 

перебігу ішемічної хвороби серця за коморбідності з цукровим діабетом 2 типу на 

основі вивчення зв’язку кардіометаболічних факторів ризику, структурно-

функціонального стану лівого шлуночка з поліморфізмом гену лептинових 

рецепторів (LEPR Q223R) та адипокіновим статусом у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом. 

Завдання дослідження: 

1. Оцінити адипокіновий статус (за сироватковим рівнем лептину, 

адипонектину, їхнім співвідношенням) і його зв’язок із поліморфізмом гена 

LEPR Q223R у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом, 

залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

2. Оцінити зв’язок показників адипокінового статусу з традиційними 

кардіометаболічними факторами ризику у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом, залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

3. Вивчити поширеність поліморфізму гена LEPR Q223R у хворих на стабільну 

ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом, залежно від коморбідності з ЦД 2 

типу та встановити клінічні особливості носіїв поліморфних алелей. 

4. Дослідити зв’язок поліморфізму гена LEPR Q223R із традиційними 

кардіометаболічними факторами ризику у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом, залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

5. Вивчити структурно-функціональний стан міокарда у хворих на стабільну 

ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу й 

оцінити зв’язок дезадаптивних типів післяінфарктного ремоделювання лівого 

шлуночка з генотипом LEPR Q223R та дисадипокінемією. 

Об’єкт дослідження: дисадипокінемія у хворих на стабільну ІХС за 

коморбідності з ЦД 2 типу. 

Предмет дослідження: рівні лептину й адипонектину в сироватці крові у 

хворих на стабільну ІХС та ЦД 2 типу, поліморфізм гена LEPR Q223R, структурно-

функціональний стан міокарда. 

Методи дослідження: загально-клінічні дослідження, інструментальні (ЕКГ, 

ехокардіографія), біохімічні (рівні лептину, адипонектину, ліпідний спектр крові, 

маркери інсулінорезистентності, hsCРБ), молекулярно-генетичні (поліморфізм гену 

LEPR Q223R), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше визначена частота 

поліморфних варіантів гена LEPR Q223R в українській популяції чоловіків із 

післяінфарктним кардіосклерозом при поєднанні з ЦД 2 типу. Встановлено 

особливості клініко-лабораторного паттерну післяінфарктного кардіосклерозу за 

коморбідності з ЦД 2 типу, залежно від поліморфізму гену LEPR Q223R. Показано, 

що носійство алеля R підвищує ризик коморбідності стабільної ІХС із ЦД 2 типу, 

натомість носійство алеля Q асоціюється з меншою ймовірністю коморбідності 

(OR=1,58 та 0,63). 
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Доведено, що поліморфізм гену LEPR Q223R є чинником порушення 

адипокінового статусу та поглиблення проатерогенного патерну у хворих на 

стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД. Генотип LEPR RR достовірно асоціюється 

з гіперлептинемією, дисадипокінемією та традиційними кардіометаболічними 

факторами ризику (вісцеральним ожирінням, дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, підвищенням рівня hsСРБ) у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом. Уперше доведено, що у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом носійство генотипу RR асоціюється з більш 

раннім дебютом захворювання, вищою частотою Q-інфаркту міокарда та є 

чинником акселерації систолічної дисфункції лівого шлуночка, особливо за 

коморбідності з ЦД 2 типу. Генотип RR та дисадипокінемія є незалежнимим 

предикторами ремоделювання лівого шлуночка за типом ексцентричної гіпертрофії 

та зниження фракції викиду у хворих на стабільну ІХС із ЦД 2 типу. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження 

поглиблюють існуючі уявлення щодо клініко-патогенетичної ролі дисадипокінемії 

та поліморфізму гену LEPR Q223R у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу. Уперше встановлена поширеність поліморфізму гену 

LEPR Q223R в українській когорті чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом 

(мешканців Вінницької області), залежно від наявності ЦД. На основі встановлення 

клінічних особливостей перебігу стабільної ІХС, асоційованої з ЦД, залежно від 

поліморфізму гену LEPR Q223R, запропоновані додаткові предиктори 

дезадаптивних типів ремоделювання лівого шлуночка. Показано, що логарифмоване 

відношення адипонектин/лептин (lg А/Л <2,95) є чутливим маркером 

дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС за умов коморбідності з ЦД 2, яке більш 

тісно корелює з традиційними кардіометаболічними чинниками та структурно-

функціональними параметрами лівого шлуночка, ніж абсолютний вміст адипокінів у 

сироватці крові. 

 Упровадження результатів дослідження. Результати досліджень 

впроваджені в практику кардіологічного відділення Вінницької обласної клінічної 

лікарні ім. М.І. Пирогова (14.06.2017) та денного стаціонару Хмельницького 

обласного кардіологічного диспансеру(03.01.2018). Основні положення дисертації 

використовуються в педагогічному процесі на кафедрі внутрішньої медицини №1 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 

(03.04.2017), кафедрі внутрішньої медицини № 3 Харківського національного 

медичного університету (17.10.2017) і кафедрі сімейної медицини та дерматології, 

венерології ЛНМУ імені Данила Галицького (13.10.2017), що підтверджено 

відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею автора. Внесок дисертанта є основним і полягає у виборі теми дисертації, 

формулюванні мети та завдань роботи, розробці методології дослідження, пошуку 

та аналізі даних літератури, проведенні клінічних досліджень, створенні бази даних 

та їхній статистичній обробці, оформленні дисертації. Основні положення роботи, 

висновки, практичні рекомендації обговорені з науковим керівником і 

сформульовані автором самостійно. Біохімічні дослідження виконані за участі зав. 
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кафедри біологічної та загальної хімії д.мед.н., проф. Заічко Н.В. на базі НДКДЛ 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, сертифікованої МОЗ України (свідоцтво про 

переатестацію №049/15 від 02.03.2015 р.). Генетичні дослідження виконані в 

ННКДЛ ПЛР ВНМУ ім. М.І. Пирогова (свідоцтво МОЗ України про атестацію 

№051/15 від 02.03.2015 р.) під керівництвом н.с. Людкевич Г.П. Автор висловлює 

глибоку вдячність колегам за допомогу в проведенні досліджень, співучасть яких у 

виконанні роботи відмічена у спільних публікаціях. Автор не запозичував ідеї та 

розробки співавторів публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та представлялись на науково-практичній конференції «Стандарти 

діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна 

проблема внутрішньої медицини» (Харків, 2015); міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики» (Дніпро, 2016); 

підсумковій науково-практичній конференції, присвяченій 60-річчю ТДМУ 

(Тернопіль, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, у тому числі 

5 статтей у фахових наукових виданнях України які належать до наукометичних баз, 

3 – у збірниках, матеріалах з’їздів та конференцій. Отримано 1 патент України на 

корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

201 сторінці друкованого тексту (143 сторінки основного тексту) і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, що включає 

211 найменувань (157 латиницею). Робота ілюстрована 10 рисунками та 42 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

Матеріал та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 147 хворих на 

стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом (100% чоловіки) віком (53,0±7,83) 

років, які перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні Вінницької обласної 

клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в 2013-2016 рр. Протоколи дослідження схвалені 

комітетом із біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова (протокол № 5 від 01.06.2017) і не суперечать біоетичним нормам 

Гельсінської декларації (1977 р.) та законам України. Додатковим критерієм 

включення був ЦД 2 типу у стадії компенсації або субкомпенсації. Критеріями 

невключення в дослідження були: жіноча стать, вік більше 75 років, гострий 

коронарний синдром, неконтрольована артеріальна гіпертензія, ЦД 1 типу, важкі та 

некомпенсовані стани. Діагноз стабільної ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом 

встановлювали за рекомендаціями АНА/АСС (2014 р.), ESC (2013 р.) та згідно 

наказів МОЗ України від 23.11.2011 №816 та від 02.03.2016 №152. Діагноз ЦД 2 

типу верифікували згідно Наказу МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р., критеріїв 

ВООЗ та Міжнародної асоціації з вивчення ЦД. 
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Серед обстежених хворих один інфаркт міокарда (ІМ) перенесли 125 (85%) 

осіб, два ІМ - 22 (15%) пацієнти. У 111 (75,5%) пацієнтів виявлявся перший Q-ІМ, у 

36 (24,5%) – перший не Q-ІМ. Хронічна серцева недостатність ІІ ФК за NYHA 

виявлена у 63 (42,9%) осіб, ІІІ ФК за NYHA - у 84 (57,1%). Супутні захворювання 

виявлені у 116 (78,9%) хворих, у тому числі артеріальна гіпертензія - у 103 (70%) 

осіб, у 64 (43,5%) осіб - ЦД 2 типу, у 53 (36,1%) – абдомінальне ожиріння І-ІІ 

ступеня. Метаболічний синдром був виявлений у 60 (40,8%) хворих. Серед хворих 

на стабільну ІХС без ЦД метаболічний синдром спостерігався в 27 (32,5%) осіб, а 

серед хворих на стабільну ІХС із ЦД – у 33 (51,6%) осіб (р<0,05). Відповідно 

рекомендацій ESC/EAS, наказів МОЗ України від 23.11.2011 №816 та від 02.03.2016 

№152 всі хворі на стабільну ІХС отримували стандартну базисну фармакотерапію: 

137 (93,2%) - β-адреноблокатори, 10 (6,8%) - блокатори кальцієвих каналів, 34 

(23,1%) - нітрати пролонгованої дії, 133 (90,5%) - ацетилсаліцилову кислоту, 14 

(9,5%) - клопідогрель. Антигіпертензивну терапію систематично отримували 98 

(66,7%) хворих на стабільну ІХС, у тому числі 76 (51,7%) осіб - інгібітори АПФ, 24 

(16,3%) – сартани, 47 (32,0%) - комбіновану терапію. Усім хворим на стабільну ІХС 

призначали ліпідзнижувальну терапію статинами (аторвастатин або розувастатин). 

Усім хворим на ЦД 2 проводили глікемічний контроль препаратами метформіну у 

вигляді моно- або комбінованої терапії. 

Відповідно до завдань дослідження всі пацієнти були розподілені на дві групи: 

перша група включала 83 хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу, друга група – 64 

хворих на стабільну ІХС, поєднану з ЦД 2 типу. Групи хворих були 

репрезентативними за віком, тривалістю захворювання, кількістю перенесених ІМ. 

Групу порівняння склали 52 практично здорових чоловіків (мешканці Вінницької 

області), віком (51,98,56) років із відсутністю ознак ІХС та ЦД 2 типу. 

Клініко-лабораторні методи дослідження. Оцінка стану хворих проводили на 

основі алгоритмізованої тематичної карти, яка включала розділи клінічного, 

інструментального та лабораторного досліджень. 

Вміст загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ) у сироватці крові визначали 

уніфікованими методами. Рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ) розраховувалия за формулою Friedwald: ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – 

(0,45 х ТГ). 

Базальний вміст інсуліну в сироватці крові визначали за набором «Insulin 

ELISA» (DRG, США). Індекс НОМА-ІR (Homeostasis Model Assessment Insulin 

Resistance) розраховували за формулою [інсулін натще (мОд/мл) × глюкоза натще 

(ммоль/л)/22,5]. Індекс НОМА-ІR >2,77 свідчить про інсулінорезистентність 

(Matthews D.R., 1985; Мітченко О.І., 2009). Наявність метаболічного синдрому 

визначали згідно критеріїв IDF (2005). 

Вміст лептину (нг/мл) та адипонектину (мкг/мл) у сироватці крові визначали 

імуноферментним методом за наборами “Human Leptin Quantikine ELISA Kit” (RDS, 

США), “Human Adiponectin ELISA” (BioVendor, Чехія) у відповідності до інструкції 

фірми-виробника. Для комплексної оцінки дисадипокінемії визначали 

логарифмоване співвідношення між вмістом адипонектину та лептину (lg А/Л). 
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Вміст С-реактивного білка визначали імуноферментним методом за набором 

«hsCRP ELISA» (DRG, США). 

Поліморфізм гену лептинових рецепторів LEPR Q223R визначали методом 

алель-специфічної полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу 

на ампліфікаторі iCycler IQ5 (BioRad, США). 

Ехокардіографію в М-, В- і D-режимах проводили на апараті «MYLAB 25» 

(ESAOTE, Італія). Визначали: кінцево-систолічний і діастолічний розмір лівого 

шлуночка (КСР і КДР); кінцево-систолічний та діастолічний об’єми (КСО і КДО); 

кінцеві систолічний та діастолічний індекси (КСІ та КДІ); товщину задньої стінки 

лівого шлуночка (ТЗС ЛШ); товщину міжшлуночкової перегородки (ТМШП); 

вираховували відносну товщину міокарда лівого шлуночка (ВТМ); масу міокарда 

лівого шлуночка (ММ ЛШ); індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММ ЛШ); 

ударний об’єм (УО); фракцію викиду (ФВ). 

Визначення типу структурно-геометричного ремоделювання ЛШ проводили 

за принципом Ganau (A. Ganau, 1992).  

Статистичну обробку первинного матеріалу проводили, застосовуючи 

універсальні статистичні програми «MS Excel» та «Statistica SPSS22 for Windows». 

Для оцінки різниці між групами використовували параметричний t-критерій 

Ст’юдента, а при непараметричному розподілі – критерії Краскела-Уолліса. Для 

визначення зв’язків між показниками застосовували кореляційний аналіз за 

Пірсоном та Спірманом, при порівнянні частоти змін користувались методом χ
2
 та 

точним методом Фішера. Розподіл частот генотипів та алелей перевіряли на 

відповідність закону Харді-Вайнберга. Результати представлено у вигляді М±σ або 

медіани та інтерквартильного інтервалу. Достовірною вважали різницю при р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження поширеності 

поліморфізму гену LEPR Q223R (rs1137101) виявило суттєві відмінності між 

групами практично здорових чоловіків та хворих на стабільну ІХС, особливо за 

наявності ЦД 2 типу. У групі порівняння (контролю) виявлено 38,5% носіїв 

генотипу QQ, 40,3% носіїв генотипу QR та 21,2% носіїв генотипу RR. Група хворих 

на ІХС без ЦД за частотою генотипів гену LEPR Q223R суттєво не відрізнялася від 

групи порівняння (χ
2
=1,40, р=0,5). Серед хворих на стабільну ІХС із ЦД 2 типу, 

частка гомозигот QQ була вірогідно меншою в 1,89 раза, а частка гомозигот RR - 

вищою в 1,92 раза, ніж у групі порівняння (χ
2
 = 6,74, р=0,03). Згідно кодомінантної 

моделі шанси розвитку стабільної ІХС, асоційованої з ЦД 2 типу, у гомозигот RR 

були вищими, ніж у гомозигот QQ (OR=2,55; 95% СІ 1,11-5,86). Аналіз 

мультиплікативної моделі засвідчив, що в групі порівняння мажорним є алель Q 

(58,7%), а мінорним – алель R (41,3%). Група хворих на стабільну ІХС без ЦД 

суттєво не відрізнялася за частотою алелей Q та R від групи порівняння (χ
2
=1,43, 

р=0,23). У хворих на стабільну ІХС із ЦД частота алеля Q була нижчою в 1,47 раза, а 

частота алеля R - вищою в 1,46 раза ніж у групі порівняння (χ
2
=8,13; р=0,004). У 

хворих на стабільну ІХС із ЦД частота алеля R була вірогідно вищою (OR =1,58, 

95% СІ 0,99-2,53), а частота алеля Q – нижчою (OR=0,63, 95% СІ 0,40-1,01), ніж у 

хворих на стабільну ІХС без ЦД (χ
2
=3,75; р=0,05). Аналіз домінантної та рецесивної 

моделей підтвердив, що в носіїв генотипу RR достовірно підвищуються шанси 
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коморбідності стабільної ІХС із ЦД 2 типу (OR=2,55, 95% СІ 1,11–5,86), а в носіїв 

генотипу QQ, навпаки, цей ризик є меншим (OR=0,41, 95% СІ 0,18–0,93). 

Аналіз клініко-демографічних показників хворих на стабільну ІХС, залежно 

від поліморфізму гену LEPR Q223R, виявив, що в гомозигот RR, порівняно з 

гомозиготами QQ, реєструвався нижчий вік на час дебюту ІМ (47,45,68, проти 

52,86,19 років, р<0,01). Серед носіїв генотипу RR частіше виявлялись особи, що 

перенесли два ІМ, порівняно з носіями генотипів QQ та QR (OR=1,91; 95% СІ 0,77-

4,71). Також у носіїв генотипу RR підвищувався ризик прогресування СН, порівняно 

з носіями генотипів QQ+QR (OR=3,60; 95% СІ 1,67-7,77), що спостерігалось як за 

наявності (OR=3,51; 95% СІ 1,19-10,3), так і за відсутності ЦД 2 типу (OR=3,49; 95% 

СІ 1,18-10,3). 

Аналіз адипокінового статусу засвідчив, що у хворих на стабільну ІХС і, 

особливо за коморбідності з ЦД, спостерігається підвищення рівня лептину та 

зниження рівня адипонектину в сироватці крові з формуванням значного дисбалансу 

адипокінів. Так, у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу, частота гіперлептинемії 

(рівень лептину >9,66 нг/мл), гіпоадипонектинемії (рівень адипонектину <6,43 

мкг/мл) та дисадипокінемії (lg А/Л <2,95) були достовірно вищими в 1,42; 1,43 та 

1,16 раза, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД (р=0,000; 0,018 та 0,020). За 

наявності ЦД 2 типу шанси виявлення дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС 

істотно зростали (OR=3,98; 95% СІ 1,19-13,33). 

Поліморфізм гену LEPR Q223R асоціювався з порушеннями адипокінового 

статусу у хворих на стабільну ІХС (табл. 1).  

Таблиця 1  

Адипокіновий статус у практично здорових осіб та хворих на стабільну ІХС, 

залежно від поліморфізму гену LEPR Q223R (Mσ) 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Лептин,  

нг/мл 

Адипонектин, 

мкг/мл 

lg А/Л 

1 2 3 4 5 

1 

Група 

порівняння, 

n=52 

QQ, n=20 4,091,11 9,191,72 3,360,12 

QR, n=21 6,502,69
*
 8,561,78 3,150,18

**
 

RR, n=11 8,371,23
** #

 8,591,25 3,010,08
**#

 

2 

Хворі на ІХС 

без ЦД 2 типу, 

n=83 

QQ, n=24 11,12,98 7,832,42 2,840,13 

QR, n=37 11,73,96 6,821,47 2,780,19 

RR, n=22 14,24,78
*#

 5,860,95
**#

 2,630,14
**#

 

1 2 3 4 5 

3 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 14,15,33 6,671,72 2,690,23
@

 

QR, n=25 17,25,16
@

 6,291,45 2,570,17
@

 

RR, n=26 21,25,93
*#@

 4,471,76
**#@

 2,310,23
**#@

 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05); 

3. 
@ 

- достовірність відмінностей в аналогічних групах 2 та 3 (
@ 

- р<0,05). 
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У носіїв генотипу RR реєструвались більш високі рівні лептину (на 47,5 та 

29,5%), нижчі рівні адипонектину (на 31,2 та 22,7%) та індексу lg А/Л (на 11,8 та 

8,9%), порівняно з носіями генотипів QQ та QR. Серед хворих на стабільну ІХС 

порушення адипокінового статусу були найбільш виразними в носіїв генотипу RR за 

наявності ЦД 2 типу. Зокрема, у гомозигот RR – хворих на стабільну ІХС із ЦД, 

рівень лептину був на 50,4 та 49,3% вищим, рівень адипонектину – на 33,0 та 23,7% 

нижчим, а показник lg А/Л – на 14,1 та 12,2% нижчим, ніж у гомозигот QQ з ЦД 2 

типу та гомозигот RR без ЦД, відповідно. 

Аналіз кардіометаболічних факторів ризику у хворих на стабільну ІХС, 

залежно від поліморфізму гену LEPR Q223R виявив істотні відмінності між носіями 

поліморфних алелей. Частота артеріальної гіпертензії в носіїв генотипів QQ, QR, RR 

у групі хворих на стабільну ІХС без ЦД становила 54,2; 67,6 та 77,3%, а в групі з ЦД 

– 61,5; 76,0 та 80,8%, відповідно. У носіїв генотипу RR частіше, ніж у носіїв 

генотипів QQ та QR, виявлялись антропометричні ознаки вісцерального ожиріння: 

ІМТ ≥30 кг/м
2
, ОТ ≥ 94 см та ОТ/OC ≥0,9. Поліморфізм гену LEPR Q223R підвищує 

ризик вісцерального ожиріння у хворих на стабільну ІХС (OR=5,37; 95% СІ 2,56-

11,3), що підтверджує результати, отримані в інших дослідженнях (E. Becer, 2013, G 

.Vleuten, 2006). 

Аналіз частоти дисліпідемій у хворих на стабільну ІХС, залежно від генотипів 

LEPR Q223R, засвідчив, що серед носіїв генотипу RR гіперхолестеринемія, 

гіпертригліцеридемія та аберантні рівні ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ виявлялись 

частіше, ніж у носіїв генотипу QQ (рис. 1). Також у носіїв генотипу RR виявлявся 

більш високий сироватковий рівень СРБ, ніж у носіїв генотипів QQ та QR. У хворих 

на стабільну ІХС без ЦД рівень СРБ у носіїв генотипу RR перевищував такий у носіїв 

генотипів QQ та QR на 21,3 та 13,9% (р<0,05), а у хворих на стабільну ІХС із ЦД 2 

типу – на 23,5 та 28,3% (р<0,05), відповідно. 

48,6

29,7

54,1

21,6

50 50

24,2

38,7

56,3 *#56,3

93,8* #

70,8

10

30

50

70

90

ЗХС≥ 5 ммоль/л ХС ЛПВЩ ≤ 1

ммоль/л

ХС ЛПНЩ ≥3

ммоль/л

ТГ ≥1,7  ммоль/л

%

QQ, n=37 QR, n=62 RR, n=48  

Рис. 1. Частота дисліпідемії у хворих на стабільну ІХС– носіїв поліморфізму гену 

LEPR Q223R (
* 
-
 
р<0,05 відносно генотипу QQ; 

#
 - р<0,05 відносно генотипу QR). 
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Оцінка показників вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС засвідчила, 

що наявність генотипу RR асоціюється з формуванням інсулінорезистентності. 

Зокрема, у групі хворих на стабільну ІХС без ЦД у гомозигот RR базальний рівень 

інсуліну та індекс НОМА-ІR були достовірно вищими, ніж у гомозигот QQ (на 59,6 

та 62,7%, р<0,05) та гетерозигот QR (на 16,0 та 17,4%, р<0,05). У групі хворих на 

стабільну ІХС із ЦД у носіїв генотипу RR також реєструвалися більш високі рівні 

інсуліну та вищий індекс НОМА-ІR (на 21,8 та 27%, р<0,05), ніж у носіїв генотипів 

QQ та QR. Наявність генотипу RR у хворих на стабільну ІХС асоціювалась із вищою 

частотою метаболічного синдрому (OR=3,86; 95% СІ 1,89-7,91). 

У хворих на стабільну ІХС підвищення рівня лептину, зниження рівня 

адипонектину і, особливо, зниження інтегрального показника дисадипокінемії (lg А/Л) 

тісно асоціювалось із підвищенням частоти артеріальної гіпертензії, поглибленням 

ознак ожиріння, дисліпідемії та інсулінорезистентності (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Кардіометаболічні чинники у хворих на стабільну ІХС, залежно від квартильного 

розподілу відношення адипонектин/лептин (lg А/Л) у крові 

Показники 

 

Адипонектин/лептин (lg А/Л) 

<2,47 2,47-2,68 2,69-2,83 >2,83 

Q1 (n=37) Q2 (n=36) Q3 (n=35)  Q4 (n=39)  

Лептин, нг/мл Mσ 21,55,12 16,43,85 
1
 12,41,94 

1,2
 9,172,64 

1,2,3
 

Адипонектин, мкг/мл Mσ 4,391,21 6,051,24 
1
 7,010,92 

1,2
 7,812,14 

1,2,3
 

ІМТ, кг/м
2
 Mσ 32,44,01 28,63,67 

1
 28,54,25 

1
 25,63,03 

1,2,3
 

ОТ, см Mσ 10511,7 94,311,8 
1
 95,310,9 

1
 83,410,2 

1,2,3
 

ОТ/OC Mσ 1,050,10 0,950,01 0,960,09 
1
 0,870,05 

1,2,3
 

ЗХС, мМ/л Mσ 5,290,71 5,020,88 4,710,80 
1
 4,500,78 

1, 2
 

ХС ЛПВЩ, мМ/л Mσ 0,940,12 1,020,19 
1
 1,060,22 

1
 1,070,21

1
 

ХС ЛПНЩ, мМ/л Mσ 3,480,63 3,270,71 3,030,84 
1
 2,830,70 

1, 2
 

ТГ, мМ/л Mσ 1,930,75 1,610,69 1,380,64 
1
 1,330,47 

1, 2
 

ІА Mσ 4,670,82 4,031,08
1
 3,631,22 

1
 3,310,96

1, 2
 

Глюкоза, мМ/л Mσ 6,661,39 5,831,70 
1
 5,291,71 

1
 5,031,28 

1, 2
 

Інсулін, мкОД/л Mσ 27,06,91 21,35,91
1
 16,34,95 

1, 2
 13,26,46 

1,2,3
 

HbA1c, % Mσ 7,952,33 6,051,40 
1
 5,451,36 

1
 5,270,21

1, 2
 

НОМА-IR Mσ 7,081,10 5,562,13 
1
 3,811,59 

1, 2
 2,951,88 

1,2,3
 

hsСРБ, мг/л Mσ 6,701,46 5,761,45
1
 5,671,27 

1
 4,891,14 

1,2,3
 

АГ n (%) 30(81,1%) 27 (75,0%) 23 (65,7%)
1
 23 (59,0%)

1
 

ЦД 2 тип n (%) 31(83,8%) 18 (50,0%) 8 (22,9%) 7 (17,9%)
1; 2

 

Примітки:  

1. 
1
 - достовірна відмінність відносно Q1 (р<0,05); 

2. 
2
 - достовірна відмінність відносно Q2 (р<0,05); 

3. 
3
- достовірна відмінність відносно Q3 (р<0,05); 

4.
 
відмінності за частотою ознак визначали точним методом Фішера (2-tailed).  
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Кореляційний аналіз засвідчив, що кардіометаболічні фактори ризику більш 

тісно асоціюються з інтегральним показником дисадипокінемії (lg А/Л), ніж з 

абсолютними рівнями лептину та адипонектину. Найбільш тісні зв’язки виявлені 

між маркерами ожиріння (ІМТ, ОТ, ОТ/ОС) та адипокінового статусу: прямі зв’язки 

з рівнем лептину (r=0,52; 0,49; 0,51, р<0,01), обернені - з рівнем адипонектину (r=-

0,37; -0,40; -0,42, р<0,01) та відношенням lg А/Л (r=-0,57; -0,59; -0,62, р<0,01). Рівні 

лептину, адипонектину та lg А/Л корелювали з рівнем ЗХС (r=0,28; -0,18; -0,31, 

р<0,05), ХС ЛПНЩ (r=0,23; -0,19; -0,28, р<0,05), ХС ЛПВЩ (r=-0,18; 0,27; 0,27, 

р<0,05), ТГ (r=0,31; -0,22; -0,33, р<0,01) та СРБ (r=0,48; -0,22; -0,45, р<0,01). 

Сильний обернений зв’язок виявлений між lg А/Л та базальним рівнем інсуліну і 

індексом НОМА-ІR (r=-0,68; -0,71, р<0,01). 

Провідним чинником, який детермінує перебіг захворювання та формування 

СН у хворих на стабільну ІХС, є процес ремоделювання міокарда. За наявності ЦД у 

хворих на стабільну ІХС підвищувалася частота дезадаптивного ремоделювання 

ЛШ із розширенням камер серця та витонченням стінок міокарда за типом 

ексцентричної гіпертрофії (OR=1,95; 95% СІ 1,01-3,78). Виявилось, що в носіїв 

генотипу RR післяінфарктне ремоделювання міокарда мало менш сприятливий 

перебіг, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, і здебільшого характеризувалося 

дилатацією камер серця та розвитком систолічної дисфункції. Так, у гомозигот RR 

розміри лівого передсердя були вищими на 7,4 та 4,5% (р>0,05), а показники КСР, 

КСО, КСІ - достовірно вищими на 18,5; 48,9 та 42,8% (р<0,05), ніж у носіїв генотипу 

QQ, та на 11,9; 30,2 та 22,6% вищими, ніж у носіїв генотипу QR (р<0,05). У носіїв 

генотипу RR реєструвалися більш високі значення кінцевих діастолічних розмірів та 

об’ємів ЛШ, ніж у носіїв Q-алеля. У гомозигот RR такі параметри ЛШ як КДР, КДО 

та КДІ були достовірно вищими, ніж у гомозигот QQ (на 11,6; 28,4 та 23,6%, р<0,05) 

та гетерозигот QR (на 9,3; 22,2 та 14,8%, р<0,05). Аналіз показників товщини та 

маси міокарда ЛШ також засвідчив більш суттєві структурні зміни серця у хворих 

на стабільну ІХС за наявності генотипу RR. ТЗСЛШ, ТМШП, ММЛШ та ІММЛШ у 

гомозигот RR були достовірно вищими, ніж у гомозигот QQ (на 6,6; 5,9; 24,3 та 

19,9%, р<0,05). У гомозигот RR відмічалось більш суттєве погіршення систолічної 

функції серця - показники ∆S та ФВ були достовірно нижчими, ніж у гомозигот QQ 

(на 16,7 та 14,2%, р<0,05) та гетерозигот QR (на 6,4 та 7,3%, р<0,05), відповідно. 

Аналіз геометричних змін ЛШ засвідчив превалювання дезадаптаційних типів 

ремоделювання у хворих на стабільну ІХС носіїв генотипу RR (табл. 3). Так, серед 

гомозигот QQ виявлялось 13,5% осіб із нормальною геометрією ЛШ; 8,2% осіб із 

концентричним ремоделюванням; 40,5% осіб із концентричною гіпертрофією та 

37,8% осіб з ексцентричною гіпертрофією ЛШ. У той же час, серед гомозигот RR 

частота ексцентричної гіпертрофії сягала 77% і була достовірно вищою в 2,03 та 

1,77 раза, ніж серед носіїв генотипів QQ та QR. Серед гомозигот RR практично не 

виявлялось осіб із нормальною геометрією ЛШ, а частота концентричної гіпертрофії 

була нижчою в 2,3-2,5 раза, ніж серед гомозигот QQ та гетерозигот QR. Аналіз 

поширеності різних варіантів геометрії ЛШ у носіїв поліморфізму гену LEPR Q223R 

у групах хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу та без ЦД підтвердив виявлені 

закономірності. Аналогічні результати були отримані J. Bienertová-Vašků (2009). 
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Таблиця 3 

Частота окремих типів геометрії ЛШ у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом, залежно від поліморфізму гену LEPR Q223R 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 
НГ ЛШ ЕГ ЛШ  КГ ЛШ КР ЛШ 

Загальна група 

хворих на ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 5 (13,5%) 14 (37,8%) 15 (40,5%) 3 (8,2%) 

QR, n=62 5 (8,1%) 27 (43,6%) 24 (38,7%) 6 (9,6%) 

RR, n=48 1 (2,1%) 37 (77,0%)
**#

 8 (16,7%)
*#

 2 (4,2%) 

У тому числі: 

Хворі на ІХС 

без ЦД, n=83 

QQ, n=24 4 (16,7%) 8 (33,3%) 10 (41,7%) 2 (8,3%) 

QR, n=37 4 (10,8%) 14 (37,8%) 16 (43,2%) 3 (8,2%) 

RR, n=22 1 (4,6%) 16 (72,7%)
*
 4 (18,1%) 1 (4,6%) 

Хворі на ІХС + 

ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 1 (7,7%) 6 (46,1%) 5 (38,5%) 1 (7,7%) 

QR, n=25 1 (4,0%) 13 (52,0%) 8 (32,0%) 3 (12,0%) 

RR, n=26 0 (0,0%) 21 (80,8%)
*
 4 (15,4%) 1 (3,8%) 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05); 

3. НГ – нормальна геометрія; ЕГ – ексцентрична гіпертрофія; КГ – концентрична 

гіпертрофія; КР – концентричне ремоделювання.  

 

У хворих на стабільну ІХС збільшення розмірів лівого передсердя та 

підвищення лінійних та об’ємних параметрів ЛШ асоціювалося з поглибленням 

ознак дисадипокінемії. Так, у хворих на стабільну ІХС із lg А/Л <2,47 розмір лівого 

передсердя був більшим на 8,5% (р<0,05), ніж у хворих із lg А/Л >2,83. Показники 

КСР, КСО, КСІ в квартилі 1 (lg А/Л <2,47) були достовірно вищими (р<0,05), ніж у 

квартилі 4 (lg А/Л >2,83). Зниження індексу lg А/Л у хворих на стабільну ІХС 

супроводжувалося підвищенням кінцевих діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ: 

КДР, КДО, КДІ в квартилі 1 були достовірно вищими, ніж у квартилі 4. Аналіз 

показників товщини та маси міокарда ЛШ також засвідчив більш суттєві структурні 

зміни серця у хворих на стабільну ІХС із низьким індексом lg А/Л. За наявності 

дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС відмічалось суттєвіше погіршення 

систолічної функції серця: ФВ та ∆S. Ехокардіографічні параметри ЛШ достовірно 

корелювали з індексом lg А/Л: обернені зв’язки були виявлені з КСР, КСО, КДР та 

КДО (r=-0,61; -0,60; -0,55; -0,54, р<0,01), ММЛШ та ІММЛШ (r=-0,44; -0,23, р<0,01), 

прямий зв’язок – із ФВ (r=0,45, р<0,01). Наростання дисадипокінемії 

супроводжувалося підвищенням частоти ексцентричної гіпертрофії ЛШ. 

Таким чином, наявність генотипу RR у чоловіків, хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом, асоціюється з більшою частотою формування 

ексцентричної гіпертрофії ЛШ, порівняно з носіями Q-алеля, особливо при 

поєднанні з ЦД 2 типу. Ризик формування ексцентричної гіпертрофії ЛШ у хворих 

на стабільну ІХС істотно зростає за наявності дисадипокінемії з індексом lg А/Л 

<2,47, порівняно з хворими з нормоадипокінемією (OR=15,0; 95% СІ 5,01-45,3). На 

підставі множинного лінійного регресійного аналізу встановлено, що у чоловіків з 
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післяінфарктним кардіосклерозом та ЦД 2 типу незалежними метаболічними 

предикторами зниження ФВ виступають маркери адипокінового статусу - генотип 

RR гену LEPR Q223R (β=-0,510; р=0,000) та lg А/Л (β=0,261; р=0,013). 

 

ВИСНОВКИ 

У структурі коморбідності стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) цукровий 

діабет (ЦД) 2 типу посідає одне з перших місць і виявляється у 18-34% випадків. 

Потенційними чинниками стабільної ІХС та ЦД 2 типу можуть виступати 

генетично-детерміновані та набуті порушення адипокінового статусу. Встановлення 

прогностичного значення поліморфізму гену лептинових рецепторів (LEPR Q223R) 

та дисадипокінемії в пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності 

з ЦД 2 типу є актуальним.  

1. Встановлено, що у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом гіперлептинемія (рівень лептину >9,66 нг/мл) виявлялась у 79,6 % 

осіб, гіпоадипонектинемія (рівень адипонектину <6,43 мкг/мл) – у 57,1 % осіб і 

дисадипокінемія (lg А/Л <2,95) – у 87,8 % осіб. Серед хворих на стабільну ІХС 

порушення адипокінового статусу частіше виявлялись у носіїв алеля R і були більш 

виразними за наявності ЦД 2 типу: у гомозигот RR із ЦД 2 типу рівень лептину був 

на 50,4 та 49,3 % вищим, рівень адипонектину – на 33,0 та 23,7 % нижчим, а 

показник lg А/Л – на 14,1 та 12,2 % нижчим, ніж у гомозигот QQ з ЦД 2 типу та 

гомозигот RR без ЦД, відповідно. 

2. Показано, що у хворих на стабільну ІХС підвищення сироваткового 

рівня лептину, зниження сироваткового рівня адипонектину і, особливо, зниження 

інтегрального показника дисадипокінемії (lg А/Л) асоціювалось із поглибленням 

ознак вісцерального ожиріння, дисліпідемії та інсулінорезистентності. У хворих на 

стабільну ІХС за наявності ЦД 2 типу вірогідно посилювався зв’язок маркера 

дисадипокінемії lg А/Л з індексом маси тіла (r=-0,72, проти -0,65); рівнем 

холестерину ЛПВЩ (r=0,42, проти 0,13), тригліцеридів (r=-0,32, проти -0,26) та 

hsСРБ (r=-0,53, проти -0,40), відповідно. 

3. Виявлено, що у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом частота поліморфізму гена LEPR Q223R була такою: QQ – 25,2 %, 

QR – 42,4 %, RR – 32,7 %. Частота алеля R у загальній групі хворих на стабільну 

ІХС була вищою, ніж у групі порівняння і становила 53,7, проти 41,3 % (χ
2
=4,72, 

р=0,03). У носіїв алеля R підвищуються шанси розвитку стабільної ІХС, 

асоційованої з ЦД 2 типу (OR=1,58, 95 % СІ 0,99 – 2,53), носійство алеля Q має 

протективне значення (OR =0,63, 95 % СІ 0,40 – 1,01). Генотип RR у хворих на 

стабільну ІХС асоціювався з більшою частотою дебютного Q-інфаркту міокарда 

(OR=4,3; 95 % СІ 1,51 – 12,5) та ІІІ ФК за NYHA (OR=3,60; 95 % СІ 1,67 – 7,77). 

4. Встановлено, що у хворих на стабільну ІХС поліморфізм гена LEPR 

Q223R виявився детермінантою вісцерального ожиріння й модифікації 

проатерогенного та прозапального патерну: у носіїв генотипу RR частіше, ніж у 

носіїв генотипів QQ та QR, виявлялись антропометричні ознаки ожиріння (OR=5,37; 

95 % СІ 2,56 – 11,3), гіпертригліцеридемія (56,3 проти 21,6 %), низькі рівні 

холестерину ЛПВЩ (93,8 проти 29,7 %), інсулінорезистентність і високі рівні hsСРБ 
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у сироватці крові. Генотип RR достовірно підвищував ризик метаболічного синдрому 

у хворих на стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу (OR=3,86; 95 % СІ 1,89 – 

7,91). 

5. Між показниками адипокінового статусу та структурно-

функціональними параметрами лівого шлуночка виявлялись достовірні кореляційні 

зв’язки: обернені – між індексом lg А/Л та КСР, КСО, КДР і КДО (r=-0,61-0,54), 

ММЛШ, ІММЛШ (r=-0,44; -0,23) та прямий зв’язок – між індексом lg А/Л і 

фракцією викиду лівого шлуночка (r=0,45).  

6. За результатами множинного лінійного регресійного аналізу, у хворих 

на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, генотип RR та індекс lg А/Л виявились 

незалежними предикторами зниження фракції викиду лівого шлуночка (β=-0,510, 

р=0,000; β=-0,261, р=0,013) і дезадаптивного типу післяінфарктного ремоделювання 

міокарда (β=-0,442, р=0,000). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ 

1. Для підвищення ефективності прогнозування структурно-

функціональних змін міокарда у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу доцільно визначати поліморфізм гену лептинових 

рецепторів LEPR Q223R і за наявності генотипу RR слід очікувати ремоделювання 

лівого шлуночка за типом ексцентричної гіпертрофії. 

2. Хворим на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, слід вираховувати 

індекс lg А/Л і при його значенні <2,95 пацієнтів відносити в групу ризику 

прогресування систолічної дисфункції лівого шлуночка. 

3. У клінічній практиці слід враховувати, що серед хворих на стабільну 

ІХС у носіїв генотипу RR ймовірність розвитку метаболічного синдрому є втричі 

вищою, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, при цьому шанси формування 5- 

компонентного метаболічного синдрому зростають багаторазово (OR=7,52; 95% СІ 

2,12-26,7). 
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АНОТАЦІЯ  

Аль Салім Аяд Абдулах. Дисадипокінемія та поліморфізм гену лептинових 

рецепторів (LEPR Q223R) при ішемічній хворобі серця та її коморбідності з 

цукровим діабетом 2 типу. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. - ДВНЗ ˝Івано-Франківський 

національниймедичний університет˝, Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності діагностики та 

прогнозування перебігу ішемічної хвороби серця за коморбідності з цукровим 

діабетом 2 типу на основі вивчення зв’язку кардіометаболічних факторів ризику, 

структурно-функціонального стану лівого шлуночка з поліморфізмом гену 

лептинових рецепторів (LEPR Q223R) та адипокіновим статусом у 147 хворих. 

Встанволено клініко-патогенетичні особливості хворих на стабільну ішемічну 

хворобу серця (ІХС) із післяінфарктним кардіосклерозом, асоційовану з цукровим 

діабетом (ЦД) 2 типу, залежно від поліморфізму гену лептинових рецепторів LEPR 

Q223R та адипокінового статусу. 

Показано, що гомозиготне носійство алеля R підвищує ризик коморбідності 

стабільної ІХС з ЦД 2 типу (OR=1,58). Поліморфізм гену LEPR Q223R є чинником 

порушення адипокінового статусу та поглиблення проатерогенного патерну у 

хворих на стабільну ІХС, особливо за коморбідності з ЦД 2 типу. Генотип LEPR RR 

достовірно асоціюється з гіперлептинемією, дисадипокінемією та традиційними 

кардіометаболічними факторами ризику (ожирінням, дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, підвищенням рівня СРБ) у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом. 

Генотип RR та інтегральний показник дисадипокінемії (lg А/Л) виявились 

незалежними предикторами ремоделювання лівого шлуночка за типом 

ексцентричної гіпертрофії та зниження фракції викиду.  

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, лептин, адипонектин, лептинові 

рецептори, поліморфізм, ремоделювання міокарда.  
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АННОТАЦИЯ 

Аль Салим Аяд Абдуллах. Дисадипокинемия и полиморфизм гена 

лептиновых рецепторов (LEPR Q223R) при ишемической болезни сердца и ее 

коморбидности с сахарным диабетом 2 типа. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 - внутренние болезни.- ГВУЗ ˝Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет˝, Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертационная работа посвящена повышению эффективности диагностики 

и прогнозирования течения ишемической болезни сердца в условиях коморбидности 

с сахарным диабетом 2 типа на основе изучения связи кардиометаболических 

факторов риска, структурно-функционального состояния левого желудочка с 

полиморфизмом гена лептиновых рецепторов (LEPR Q223R) и адипокиновым 

статусом. 

Встановлено клинико-патогенетические особенности у больных стабильной 

ишемической болезнью сердца (ИБС) с постинфарктным кардиосклерозом, 

ассоциированной с сахарным диабетом (СД) 2 типа, в зависимости от полиморфизма 

гена лептиновых рецепторов LEPR Q223R и адипокинового статуса у 147 больных. 

Показано, что гомозиготное носительство аллеля R повышает риск 

коморбидности стабильной ИБС с СД 2 типа (OR = 1,58). Полиморфизм гена LEPR 

Q223R является фактором нарушения адипокинового статуса и углубления 

проатерогенного паттерна у больных стабильной ИБС, особенно при коморбидности 

с СД 2 типа. Генотип LEPR RR достоверно ассоциируется с гиперлептинемией, 

дисадипокинемией и традиционными кардиометаболическими факторами риска 

(ожирением, дислипидемией, инсулинорезистентностью, повышением уровня СРБ) 

у мужчин с постинфарктным кардиосклерозом. 

Генотип RR и интегральный показатель дисадипокинемии (lg А/Л) оказались 

независимыми предикторами ремоделирования левого желудочка по типу 

эксцентрической гипертрофии и снижения фракции выброса. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, лептин, адипонектин, 

рецепторы лептина, полиморфизм, ремоделирование миокарда. 

 

ANNOTATION 

Al Salim Ayad Abdullah. Disadipokinemia and polymorphism of the leptin 

receptor gene (LEPR Q223R) in coronary heart disease and its comorbidity with type 

2 diabetes. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

Thesis for a candidate degree (Doctor of Philosophy) in medical sciences by specialty 

14.01.02 – “Internal diseases” (14 - Medical sciences). - SHEE Ivano-Frankivsk National 

Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

In the thesis the substantiation of increasing the effectiveness of diagnosing and 

predicting the course of CHD for comorbidity with type 2 DM are presented on the basis 

of the study of the relationship between cardiometabolic risk factors, the structural-

functional state of the left ventricle with the leptin receptor gene polymorphism (LEPR 

Q223R) and the adipokine status in men with postinfarction cardiosclerosis. 
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The study involved 147 patients with stable CHD with postinfarction cardiosclerosis 

(100 % males) with the average age of 53.0±7.83 years who were treated in the 

Cardiology Department of Vinnytsia Regional Clinical Hospital n.a. M.I.Pyrogov in 2013 

- 2016. In 64 (43.5 %) patients with CHD, type 2 DM was registered in the stage of 

compensation and subcompensation. As a control group we observed 52 practically 

healthy men (residents of Vinnytsia region), 51.9±8.56 years old. The protocols of 

research were approved by the Committee on Bioethics of National Pirogov Memorial 

Medical University, Vinnytsia (protocol #5 of 01.06.2017) and do not contradict the 

bioethical norms of the Helsinki Declaration (1977), and the laws of Ukraine. The 

examination of patients included physical examination, the use of instrumental methods 

(ECG, echocardiography, coronary angiography), determination of the lipid profile. By 

immunoenzymatic methods the content of insulin, leptin and adiponectin in the blood was 

determined. Using the polymerase chain reaction the polymorphism of the leptin receptor 

gene LEPR Q223R was determined. 

For the first time the frequency of polymorphic variants of the LEPR Q223R gene in 

the Ukrainian male population with postinfarction cardiosclerosis in combination with 

type 2 DM has been determined. The peculiarities of the clinical-laboratory pattern of 

postinfarction cardiosclerosis for the comorbidity with type 2 DM, depending on the 

polymorphism of the gene LEPR Q223R, have been established. It has been shown that 

the presence of allele R increases the risk of comorbidity of CHD with type 2 DM, 

whereas the presence of the allele Q is associated with a lower probability of comorbidity 

(OR = 1.58 and 0.63). 

It has been proved that the polymorphism of the LEPR Q223R gene is a factor in the 

disturbance of the adipokine status and deepening of the proatherogenic pattern in patients 

with CHD, especially in the presence of type 2 DM. The genotype LEPR RR is reliably 

associated with hyperliptinemia, disadipokineemia, and traditional cardiometabolic risk 

factors (visceral obesity, dyslipidemia, insulin resistance, hsCRP elevation) in men with 

postinfarction cardiosclerosis. For the first time, it has been proved that in patients with 

CHD with postinfarction cardiosclerosis, the presence of the genotype RR is associated 

with an earlier debut of the disease, a higher incidence of myocardial Q-infarction and is a 

factor in the acceleration of left ventricular systolic dysfunction, especially in comorbidity 

with type 2 DM. In this, RR genotype and disadipokineemia are the independent 

predictors of remodeling of the left ventricle by the type of eccentric hypertrophy and 

reducing the fraction of ejection in patients with CHD in comorbidity with type 2 DM. 

The performed studies establish the clinical and pathogenetic significance of 

disadipokinemia and polymorphism of the LEPR Q223R gene in patients with 

postinfarction cardiosclerosis with comorbidity associated with type 2 DM. Based on the 

prevalence of the polymorphism of the LEPR Q223R gene in the Ukrainian cohort of 

males with postinfarction cardiosclerosis (residents of the Vinnytsia region), clinical 

features of the course of CHD associated with type 2 DM was established, depending on 

the polymorphism of the LEPR Q223R gene. In the carriers of the RR genotype, the 

probability of development of a metabolic syndrome is three times higher than that of the 

carriers of genotypes QQ and QR, and the chances of the formation of the 5-component 

metabolic syndrome increase more than 7 times (OR = 7.52; 95 % CI 2.12-26.7). 
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Additional predictors of nonadaptive types of remodeling of the left ventricle are 

proposed. In the presence of the RR genotype, one should expect the remodeling of the left 

ventricle by the type of eccentric hypertrophy. 

It is has been shown that the logarithmic ratio of adiponectin/leptin (lg A/L <2.95) is 

a sensitive marker of disadipokinemia in patients with coronary artery disease in 

conditions of comorbidity with type 2 DM, which more closely correlates with traditional 

cardiometabolic factors and structural and functional parameters of the left ventricle than 

the absolute content of adipokine in serum. The decrease of the lg A/L <2.95 index 

indicates the presence of disadipopicinemia and is an additional metabolic predictor of the 

progression of left ventricular systolic dysfunction. 

Keywords. Coronary heart disease, leptin, adiponectin, leptin receptors, 

polymorphism, remodeling of the myocardium. 

 

 



 

 

 

19 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

lg A/Л - логарифмоване відношення адипонектин/лептин 

ЗХС - загальний холестерин 

ІМ - інфаркт міокарду 

ІММ ЛШ - індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІМТ - індекс маси тіла 

ІХС - ішемічна хвороба серця 

КДО - кінцевий діастолічний об’єм  

КДР - кінцевий діастолічний розмір 

КСО - кінцевий систолічний об’єм  

КСР - кінцевий систолічний розмір 

КСІ - кінцевий систолічний індекс 

КДІ - кінцевий діастолічний індекс 

ХС ЛПНЩ - холестерин ліпопротеїнів низької щільності 

ХС ЛПВЩ - холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

ЛШ - лівий шлуночок 

ММЛШ - маса міокарда лівого шлуночка 

ОТ - окружність талії 

OC - окружність стегон 

ОТ/ОС - відношення «окружність талії/окружність стегон» 

ТГ - тригліцериди 

ТЗСЛШ - товщина задньої стінки лівого шлуночка 

ТМШП - товщина міжшлуночкової перегородки 

ФВ - фракція викиду 

ЦД - цукровий діабет 

HOMA-IR - індекс інсулінорезистентності 
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