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АНОТАЦІЯ 

Аль Салім Аяд Абдуллах. Дисадипокінемія та поліморфізм гена 

лептинових рецепторів (LEPR Q223R) при ішемічній хворобі серця та її 

коморбідності з цукровим діабетом 2 типу. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (14 – 

медичні науки). - ДВНЗ ˝Івано-Франківський національний медичний 

університет˝, Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. 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 

гена лептинових рецепторів (LEPR Q223R) та дисадипокінемії у пацієнтів із 

післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу є актуальним. 

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. Вивчити поширеність поліморфізму гена LEPR 

Q223R у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом залежно 

від коморбідності з цукровим діабетом 2 типу та встановити клінічні 

особливості носіїв поліморфних алелей, оцінити адипокіновий статус і його 

зв’язок із поліморфізмом гена LEPR Q223R у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з цукровим 

діабетом 2 типу, дослідити зв’язок поліморфізму гена LEPR Q223R із 

традиційними кардіометаболічними факторами ризику у хворих і зв’язок 
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показників адипокінового статусу з традиційними кардіометаболічними 

факторами ризику, вивчити структурно-функціональний стан міокарда у 

хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності 

з цукровим діабетом 2 типу й оцінити його зв’язок із генотипом LEPR Q223R 

та дисадипокінемією. 

Методи дослідження. У дослідженні взяли участь 147 хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом (100 % чоловіки) віком 

53,0±7,83 років, які знаходились на лікуванні в кардіологічному відділенні 

Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова у 2013 – 2016 рр. У 64 

(43,5 %) хворих на стабільну ІХС реєструвався ЦД 2 типу у стадії компенсації 

та субкомпенсації. До групи порівняння увійшли 52 практично здорових 

чоловіки (мешканці Вінницької області) віком 51,98,56 років. 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, прийнятої 

Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину (1977 р.), відповідним положенням 

ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародному 

кодексу медичної етики (1983 р.) та законам України. Діагностику й 

обстеження хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом 

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

настановою Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

―Стабільна ішемічна хвороба серця‖ що включало проведення фізикального 

обстеження,  застосування інструментальних методів (ЕКГ, ЕхоКГ, коронарна 

ангіографія), визначення ліпідного спектру крові. За допомогою 

імуноферментних методик визначали вміст у крові інсуліну, лептину, 

адипонектину; за допомогою молекулярно-генетичної методики (полімеразно-

ланцюгової реакції) визначали поліморфізм гена лептинових рецепторів LEPR 

Q223R.  
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Результати. Доведвено, що гомозиготне носійство алеля R підвищує 

ризик коморбідності стабільної ІХС з ЦД 2 типу, натомість носійство алеля Q 

асоціюється з меншою ймовірністю такої коморбідності. Частота алеля R у 

загальній групі хворих на стабільну ІХС була вищою, ніж у групі порівняння і 

становила 53,7 проти 41,3 % (χ2=4,72, р=0,03). У носіїв алеля R підвищуються 

шанси коморбідності стабільної ІХС з ЦД 2 типу (OR=1,58, 95 % СІ 0,99 -

 2,53), у той час як 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) і ІІІ ФК за NYHA (OR=3,60; 95 % СІ 1,67 - 7,77). 

Поліморфізм гена LEPR Q223R є чинником порушення адипокінового 

статусу у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом. Так, у 

загальній групі хворих на стабільну ІХС 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. Порушення адипокінового статусу частіше виявлялись у носіїв 

алеля R і були більш виразними за наявності ЦД 2 типу Частота 

гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемії у носіїв  генотипу RR 

становить  91,7; 79,2 та 95,8 %, що в 1,3 - 1,9 раза вище (р <0,05), ніж у носіїв 

генотипів QQ та QR.  

У чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом генотип LEPR RR тісно 

асоціювався з традиційними кардіометаболічними факторами ризику 

(ожирінням, дисліпідемією, інсулінорезистентністю, підвищенням рівня СРБ). 

Так, 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, низькі рівні холестерину ЛПВЩ, інсулінорезистентність 

і високі рівні hsСРБ в сироватці крові. За генотипу RR достовірно 

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

Зниження інтегрального показника дисадипокінемії lg А/Л асоціювалось із 
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поглибленням ознак вісцерального ожиріння, дисліпідемії та 

інсулінорезистентності, особливо за коморбідності з ЦД 2 типу (r=-0,32 - 0,72).   

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

незалежними предикторами ремоделювання лівого шлуночка за типом 

ексцентричної гіпертрофії та зниження фракції викиду у хворих на стабільну 

ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу. Між показниками адипокінового статусу та 

структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка встановлено 

достовірні кореляційні зв’язки: обернені – між індексом lg А/Л та кінцевими 

систолічними та діастолічними розмірами й об’ємами (r=-0,61 - 0,54), масою 

міокарда лівого шлуночка (r=-0,44) та прямий зв’язок – із  фракцією викиду 

лівого шлуночка (r=0,45). За результатами множинного лінійного регресійного 

аналізу 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) та дезадаптивного типу післяінфарктного ремоделювання міокарда у 

хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу (β=-0,442, р=0,000).  

Висновки. У дисертаційній роботі викладено обґрунтування підвищення 

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 гена лептинових рецепторів (LEPR Q223R) 

та адипокіновим статусом у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом. 

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 гена LEPR Q223R. 

Показано, що носійство алеля R підвищує ризик коморбідності стабільної ІХС 

з 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 гена LEPR Q223R є чинником порушення 

адипокінового статусу та поглиблення  проатерогенного патерну у хворих на 

стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу. 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 з 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. При цьому генотип RR та 

дисадипокінемія є незалежними предикторами ремоделювання лівого 

шлуночка за типом ексцентричної гіпертрофії та зниження фракції викиду у 

хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Проведені дослідження встановлюють клініко-патогенетичне значення 

дисадипокінемії та поліморфізму гена LEPR Q223R у хворих з 

післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу. На основі 

встановлення поширеності поліморфізму гена LEPR Q223R в українській 

когорті чоловіків із  післяінфарктним кардіосклерозом (мешканців Вінницької 

області) встанвлено клініко-функціональні особливості перебігу стабільної 

ІХС, асоційованої з ЦД 2 типу, залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R. У 

носіїв генотипу RR ймовірність розвитку метаболічного синдрому є втричі 

вищою, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, а шанси формування 

п’ятикомпонентного метаболічного синдрому зростають більше ніж у 7 разів 

(OR=7,52; 95 % СІ  2,12-26,7).   

Запропоновано додаткові предиктори дезадаптивних типів 

ремоделювання лівого шлуночка – за наявності генотипу RR слід очікувати 

ремоделювання лівого шлуночка за типом ексцентричної гіпертрофії. 
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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 типу, яке більш тісно корелює із традиційними 

кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональними 

параметрами лівого шлуночка, ніж абсолютний вміст адипокінів у сироватці 

крові. Зниження індексу lg А/Л <2,95 свідчить про наявність дисадипокінемії і 

є додатковим метаболічним предиктором прогресування систолічної 

дисфункції лівого шлуночка.  

Ключові слова. Ішемічна хвороба серця, лептин, адипонектин, 

лептинові рецептори, поліморфізм, ремоделювання міокарда.  

 

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, specialty 

14.01.02 – ―Internal diseases‖ (14 - Medical sciences). - SHEE Ivano-Frankivsk 

National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Topicality. In the structure of comorbidity of stable coronary heart disease 

(CHD), type 2 diabetes mellitus (DM) occupies one of the first places and is found 

in 18-34 % of cases. As potential factors of CHD and type 2 DM can be genetically 

determined and acquired violations of the adipokine status. Establishing the 

predictive value of leptin receptor gene polymorphism (LEPR Q223R) and 

disadipokinemia in postinfarction cardiosclerosis patients with comorbidity with 

type 2 DM is relevant. 

The aim of the study. To improve the effectiveness of diagnosing and 

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

studying the relationship between cardiometabolic risk factors, left ventricular-

structural state with leptin receptor gene polymorphism (LEPR Q223R) and 

adipokine status in males with postinfarction cardiosclerosis. 
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Objectives of the study. To study the prevalence of polymorphism of the 

LEPR Q223R gene in patients with CHD with postinfarction cardiosclerosis, 

depending on the type of comorbidity with type 2 DM, and to determine the clinical 

features of carriers of polymorphic alleles, to evaluate the adipokine status (serum 

leptin, adiponectin, their ratio) and its correlation with polymorphism the LEPR 

Q223R gene in CHD patients with postinfarction cardiosclerosis, depending on type 

2 DM, to investigate the relationship between the LEPR Q223R gene polymorphism 

and the traditional cardiometabolic factors risk in CHD patients with postinfarction 

cardiosclerosis, depending on comorbidity with type 2 DM, to assess the association 

of the adipokine status with traditional cardiometabolic risk factors in patients with 

CHD with postinfarction cardiosclerosis depending on comorbidity with type 2 DM, 

to study the structural and functional state of myocardium in patients with CHD with 

postinfarction cardiosclerosis for comorbidity with type 2 DM and to evaluate the 

association of the maladaptive types of postinfarct remodeling of the left ventricle 

with the LEPR Q223R genotype and disadipokinemia. 

Methods of the study. 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 No. 5 of  01.06.2017) and do not contradict the bioethical norms 

of the Helsinki Declaration adopted by the General Assembly of the World Medical 

Association, the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine 

(1977), the relevant provisions of the WHO, the International Council for Medical 

Scientific Societies, the International the Code of Medical Ethics (1983) and the 

laws of Ukraine. The diagnosis and examination of patients with stable coronary 

heart disease with postinfarction cardiosclerosis was established on the basis of the 
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recommendations of the ANA/ACC (2014), ESC (2013) and according to the 

Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly 

specialized) medical care "Stable chronic heart disease " that included physical 

examination, the use of instrumental methods (ECG, echocardiography, coronary 

angiography), determination of the lipid profile of the blood. By immunoenzymatic 

methods, the content of insulin, leptin, adiponectin in the blood was determined, 

using the molecular genetic technique (polymerase chain reaction), the 

polymorphism of the leptin receptor gene LEPR Q223R was determined. 

Results. It has been shown that the homozygous carrier of the R allele 

increases the risk of comorbidity of CHD with type 2 DM, whereas carriage of the 

allele Q is associated with less probability of such comorbidity. Among patients 

with CHD with postinfarction cardiosclerosis, the frequency of polymorphism of the 

LEPR Q223R gene was as following: QQ - 25.2 %, QR - 42.4 %, RR - 32.7 %. The 

frequency of the allele R in the general group of patients with CHD was higher than 

in the comparison group and was 53.7 versus 41.3% (χ2 = 4.72, p = 0.03). In the  

carriers of the allele R, the chances of comorbidity of CHD with type 2 DM are 

increased (OR = 1.58, 95 % CI 0.99-2.53), whereas the carrier allele Q has a 

protective value (OR = 0.63, 95 % SI 0.40-1.01). The RR genotype in patients with 

CHD was associated with a higher incidence of debilitary myocardial infarction (OR 

= 4.3; 95 % CI 1.51-12.5) and ICF III for NYHA (OR = 3.60; 95 % CI1, 67-7.77). 

The polymorphism of the LEPR Q223R gene is a violation of the adipokine 

status in CHD patients with postinfarction cardiosclerosis. Thus, in the general 

group of patients with CHD, hyperliptinemia (leptin level >9.66 ng/ml), 

hypoadiponectinemia (adiponectin level <6.43 μg/ml) were observed in 57.1 % of 

subjects, and disadipokinemia (lg A/L <2.95) in 87.8 % of the population was 

detected in 79.6 % of subjects. The violations of the adipokine status were more 

often detected in the carriers of the R allele and were more pronounced in the 

presence of type 2 DM: in the homozygote RR of type 2 DM, the level of leptin was 

50.4 and 49.3 % higher, the adiponectin level was 33.0 and 23, 7 % lower (p <0.05), 

and lg A/L is 14.1 and 12.2 % lower (p <0.05) than that of homozygotes QQ with 
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type 2 DM and homozygote RR without DM, respectively. The frequency of 

hyperleptinemia, hypoadiponectinemia, and disadipokinemia in the carriers of the 

genotype RR is 91.7; 79,2 and 95,8 %, and is 1,3-1,9 times higher (p <0,05) than in 

the carriers of genotypes QQ and QR. 

In men with postinfarction cardiosclerosis, the LEPR RR genotype is closely 

associated with traditional cardiometabolic risk factors (obesity, dyslipidemia, 

insulin resistance, and increased CRP). Thus, in the carriers of the genotype RR, 

anthropometric signs of obesity (OR = 5.37; 95 % CI 2.56-11.3), 

hypertriglyceridemia, low levels of HDL cholesterol, insulin resistance and high 

levels were detected more frequently than the carriers of QQ and QR genotypes 

hsCRP in serum. The RR genotype significantly increased the risk of metabolic 

syndrome in patients with CHD (OR = 3.86; 95 % CI 1.89-7.91). The decrease of 

the integral index of disadipokinea lg A/L in patients with CHD was associated with 

the increase of the signs of visceral obesity, dyslipidemia and insulin resistance, 

especially with comorbidity with type 2 DM (r = -0.32-0.72). 

RR genotype and the integral index of disadipokineemia (lg A/L) were the 

independent predictors of left ventricular remodeling by the type of eccentric 

hypertrophy and reduction of the ejection fraction in patients with CHD in 

comorbidity with type 2 DM. Between the indicators of the adipokine status and the 

structural-functional parameters of the left ventricle, there were verifiable 

correlation relationships: the inversions were between the lg A/L index and the 

terminal systolic and diastolic dimensions and volumes (r = -0.61-0.54), the mass of 

the left ventricular myocardium (r = -0.44) and the direct link between the lg A/L 

index and the left ventricular ejection fraction (r = 0.45) was detected. After the 

results of multiple linear regression analysis in patients with CHD associated with 

type 2 DM, the RR genotype and lg A/L index were independent predictors of 

lowering the left ventricular ejection fraction (β = -0.510, p = 0.000; β = -0.261; p = 

0.013) and the disadaptive type of postinfarction myocardial remodeling in patients 

with CHD with its comorbidity with type 2 DM (β = -0.442, p = 0.000). 
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Conclusions. In the dissertation 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. 

Scientific novelty of the results. 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. 

 



 12 

Practical significance of the results.  

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). 

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. 
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lg A/Л - логарифмоване відношення адипонектин/лептин 

АТ - артеріальний тиск 

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск 

ЗХС - загальний холестерин 

ІМ - інфаркт міокарда 

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 - обвід талії 

OC - обвід стегон 

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

САТ - систолічний артеріальний тиск 

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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ВСТУП 

Актуальність теми. Кардіоваскулярні захворювання є найбільш частою 

причиною смерті населення більшості країн світу і, незважаючи на значні 

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

та непрацездатності залишається стабільно високим. У Європі на стабільну 

ішемічну хворобу серця (ІХС) страждають 20 - 40 тис осіб на 1 млн населення. 

За даними CDC (2011), поширеність стабільної ІХС у США у 2010 році в 

середньому становила 5,9 - 6,1 % і серед осіб старших 65 років сягала 19 – 

20 % [79]. За даними офіційної статистики МОЗ України, у 2013 році 

поширеність стабільної ІХС серед дорослого населення становила 24 % (у 

тому числі серед осіб працездатного віку – 10 %), а показник смертності від 

стабільної ІХС становив 660,5 осіб на 100 тисяч населення [29, 31]. 

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

типу, поширеність якого неухильно зростає в різних країнах. Так, в Україні з 

1993 до 2007 р.р. показник захворюваності на ЦД (переважно за рахунок ЦД 2 

типу) збільшився вдвічі – з 115,6 до 239,4 на 100 тис. населення, а показник 

поширеності - з 1699,2 до 2354,7 на 100 тис. населення [23]. Частота ЦД 2 типу 

серед хворих на стабільну ІХС за різними даними становить близько 18,2-34 % 

[177, 198]. У хворих на стабільну ІХС за наявності ЦД здебільшого 

відмічається атиповий початок, більша поширеність і важкість 

атеросклеротичного враження судин, високий ризик ускладнень і 

резидуальних явищ після реваскуляризації міокарда, гірша якість життя та 

вища летальність [24, 44, 59, 40, 76]. Відсутність суттєвих порушень 

вуглеводного та ліпідного обміну або їх належна компенсація у хворих на ЦД 

2 типу не завжди профілактує розвиток атеросклеротичного ураження судин, з 

іншого боку, не в усіх пацієнтів з ЦД виникає стабільна ІХС. Зазначене 

свідчить про необхідність подальшого вивчення патогенетичних аспектів 

коморбідності стабільної ІХС з ЦД 2 типу.  

За останні роки накопичилось чимало інформації щодо ролі 

адипоцитокінів  (гормонів, що синтезуються жировою тканиною) в патогенезі 
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ЦД 2 типу й кардіоваскулярної патології. Лептин та адипонектин не лише 

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

ендотеліальний гомеостаз, процеси тромбоутворення, запалення, імунітету, 

апоптозу, малігнізації тощо [34, 16, 88, 77, 164, 114]. Порушення нормальних 

співвідношень між рівнями лептину й адипонектину в крові розглядають як 

предиктор карідоваскулярних подій у хворих із ожирінням, метаболічним 

синдромом і ЦД 2 типу [27, 48, 148, 216].  

Зміни адипокінового статусу все частіше пов’язують із поліморфізмом 

генів лептину, адипонектину та їх рецепторів [7, 204, 98, 83]. Сьогодні 

ідентифіковано 6 алельних поліморфізмів гена лептинових рецепторів LEPR 

[92], однак їх поширеність і клінічне значення в різних етнічних групах 

залишається дискутабельним. Вважаємо, що вивчення особливостей 

дисадипокінемії та патогенетичного значення поліморфізму гена LEPR Q223R 

(rs113710) у пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом залежно від 

коморбідності з ЦД 2 типу дозволить персоніфікувати підходи до 

прогнозування перебігу стабільної ІХС і 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 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 

гена лептинових рецепторів (LEPR Q223R) та адипокіновим статусом у 

чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом.  
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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 гена LEPR Q223R), статистичні. 

Наукова новизна дослідження 

Уперше визначена частота поліморфних варіантів гена LEPR Q223R  в 

українській популяції чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом при 
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поєднанні з ЦД 2 типу. Встановлено особливості клініко-лабораторного 

паттерну післяінфарктного кардіосклерозу за коморбідності з ЦД 2 типу 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R. Показано, що носійство алеля R 

підвищує ризик коморбідності стабільної ІХС з ЦД 2 типу, натомість 

носійство алеля Q асоціюється з меншою ймовірністю коморбідності (OR=1,58 

та 0,63).  

Доведено, що поліморфізм гена LEPR Q223R є чинником порушення 

адипокінового статусу та поглиблення  проатерогенного патерну у хворих на 

стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу. Генотип LEPR RR достовірно 

асоціюється з гіперлептинемією, дисадипокінемією та традиційними 

кардіометаболічними факторами ризику (вісцеральним ожирінням, 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю, підвищенням рівня hsСРБ) у чоловіків 

з післяінфарктним кардіосклерозом. Уперше доведено, що у хворих на 

стабільну ІХС з 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 незалежними предикторами ремоделювання лівого 

шлуночка за типом ексцентричної гіпертрофії та зниження фракції викиду у 

хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу. 

Практична цінність дослідження 

Проведені дослідження поглиблюють наявні уявлення щодо клініко-

патогенетичної ролі дисадипокінемії та поліморфізму гена LEPR Q223R у 

хворих із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу. 

Уперше встановлена поширеність поліморфізму гена LEPR Q223R в 

українській когорті чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом (мешканців 

Вінницької області) залежно від наявності ЦД 2 типу. На основі встановлення 

клінічних особливостей перебігу стабільної ІХС, асоційованої з ЦД 2 типу, 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R  запропоновані додаткові 

предиктори дезадаптивних типів ремоделювання лівого шлуночка. Показано, 
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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 із традиційними кардіометаболічними 

чинниками та структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка, 

ніж абсолютний вміст адипокінів у сироватці крові.  

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 і їх 

статистичній обробці, оформленні дисертації. Основні положення роботи, 

висновки, практичні рекомендації обговорені з науковим керівником і 

сформульовані автором самостійно. Біохімічні дослідження виконані за 

допомогою зав. кафедри біологічної та загальної хімії д. мед. н., доц. 

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 



 24 

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,  квітень 2015); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема 

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

практичній конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики» 

(Дніпро, грудень 2016); науково-практичній конференції «Здобутки клінічної 

та експериментальної медицини»: матеріали підсумкової науково-практичної 

конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, червень 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. 

 



РОЗДІЛ 1 

ДИСАДИПОКІНЕМІЯ ЯК ЧИННИК КОМОРБІДНОСТІ  ІШЕМІЧНОЇ 

ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Кардіоваскулярні захворювання є найбільш частою причиною смерті 

населення більшості країн світу і, незважаючи на значні досягнення у їх 

профілактиці та лікуванні, рівень пов’язаної з ними смертності та 

непрацездатності залишається стабільно високим. Одним із незалежних 

чинників розвитку стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) є цукровий діабет 

(ЦД), поширеність якого в різних країнах неухильно зростає. За прогнозами 

ВООЗ у 2025 році в країнах Європи очікується стрімке зростання поширеності 

ЦД (в середньому до 9,1%) із превалюванням ЦД 2 типу. Наявність ЦД не в 

усіх випадках асоціюється із розвитком стабільної ІХС, а відсутність суттєвих 

порушень вуглеводного та ліпідного обміну або їх належна компенсація не 

завжди профілактує розвиток гострого коронарного синдрому, інфаркту 

міокарда (ІМ) та атеросклеротичного ураження судин. Зазначене детермінує 

необхідність більш глибокого вивчення патогенетичних аспектів розвитку 

судинної дисфункції у хворих на стабільну ІХС та за умов її коморбідності із 

ЦД 2 типу. 

 

1.1. Епідеміологія та клініко-патогенетичні аспекти ішемічної 

хвороби серця, асоційованої з цукровим діабетом 2 типу 

 

За даними офіційної статистики ВООЗ, в усіх країнах світу перше місце 

в структурі смертності посідає стабільна ІХС, з якою у 2012 році було 

пов’язано 7,4 млн (13,2 %) випадків смерті [199]. У європейських країнах на 

стабільну ІХС страждають близько 20 – 40 тис. осіб на 1 млн населення. За 

даними CDC (2011), в США поширеність стабільної ІХС становить 5,9 – 6,1 %, 

істотно зростає з віком і серед осіб старших 65 років сягає 19 – 20 % [79]. За 

даними American Heart Association, близько 1,5 млн. американців страждають 
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на серцеві напади щороку, 73 млн. американців мають підвищений 

артеріальний тиск, 16 млн. осіб страждає на стабільну ІХС, у 5,3 млн. осіб 

виявлена серцева недостатність.  

За показниками смертності від хвороб системи кровообігу Україна 

посідає одне з перших місць у Європі – майже  460 випадків на 100000 

населення, що істотно перевищує ці показники в Польщі (88,4 на 100000 

населення), Німеччині (75 на 100000 населення), Франції (30 на 100000 

населення) [13].  

В Україні у 2008 – 2012 рр. серед дорослих осіб у структурі поширеності 

хвороб системи кровообігу та захворюваності частка стабільної ІХС становила 

34,4 та 27,5 %, в тому числі серед осіб працездатного віку – 27,2 та 23,8 %, 

пенсійного віку – 38,3 та 30,6 %, відповідно. За даними МОЗ,  в Україні у 2011 

році було зареєстровано 49978 випадків гострого ІМ, в тому числі серед 

працездатних осіб – понад 15 тисяч випадків (наказ МОЗ України від 

02.07.2014 № 455) [30]. За період з 2007 по 2011 роки захворюваність на 

гострий ІМ зросла з 55,4 до 56,3 випадків на 100000 населення, а показник 

смертності у 2011 році становив 7,8 осіб на 100000 населення [31]. У 2012 році 

смертність від стабільної ІХС в Україні становила 654,4 випадки на 100000 

населення, при цьому у Вінницькій і Чернігівській областях цей показник був 

найвищим (1016,7 та 1120 на 100000 населення), а в Закарпатській області – 

найнижчим (275,8 на 100000 населення) [13]. За даними офіційної статистики 

МОЗ, у 2013 році в Україні поширеність усіх форм ІХС серед дорослого 

населення становила 24 %, в тому числі серед осіб працездатного віку – 10 %, 

захворюваність сягала 2 % на рік, а показник смертності від ІХС становив 

660,5 осіб на 100 тисяч населення [29, 31]. Розрахункові показники щорічної 

загальної смертності у цієї категорії пацієнтів становлять 1,2 – 2,4 %, в тому 

числі смертності від серцево-судинних причин – 0,6 – 1,4 % [30]. Показник 

первинної інвалідності від стабільної ІХС в Україні протягом 2008 – 2012 

років стабільно посідав  перше місце в структурі первинної інвалідності 

дорослого населення і фіксувався на рівні 19 – 20 % [13]. За даними МОЗ, 
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майже у 36 % хворих на стабільну ІХС, що звертаються по медичну допомогу, 

виявляється стенокардія. Так, у 2012 році за зверненнями із стенокардією було 

зареєстровано 8743 особи на 100000 населення (36,3 %), з них працездатного 

віку – 3932 особи на 100000 населення [13].  

Одним із найбільш вагомих факторів ризику стабільної ІХС вважається 

цукровий діабет (ЦД), поширеність якого стрімко зростає і сягає 6 – 7 % у 

загальній популяції, набуваючи характеру епідемії. Зокрема, в США за період 

з 2009 по 2012 роки серед дорослого населення (>20 років) було зареєстровано 

21,1 млн хворих на ЦД, 8,1 млн осіб із недіагностованим ЦД та 80,8 млн 

дорослих, що мали порушення толерантності до вуглеводів (глікемія натще від 

100 до <126 мг/дл). При цьому ЦД 2 типу має найбільш високу поширеність 

майже в усіх країнах світу і становить 90 – 95 % серед усіх діагностованих 

випадків діабету в дорослих осіб [156]. У дорослих осіб з ЦД кардіоваскулярна 

смертність в 2 – 4 рази вища, ніж у дорослих осіб без ЦД [156].  

З даними ВООЗ, у 2012 році смертність від ЦД становила 1,5 млн (2,7 %) 

випадків, відповідно [199]. За результатами мета-аналізу результатів 97 

проспективних досліджень (820900 учасників, середній вік 55±9 років, 48 % 

жінок; 58 % учасників  із Європи та 36 % учасників із Північної Америки), ЦД 

асоціювався із значним підвищенням ризику загальної смертності (HR 1,80; 

95 % СІ: 1,71 – 1,90), судинної смертності (HR 2,32; 95 % СІ: 2,11 – 2,56) та 

онкологічної смертності (HR 1,25; 95 % СІ: 1,19-1,31) [91]. За даними FHS 

(Framingham Heart Study)/NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute), 

наявність ЦД підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань більше, 

ніж удвічі майже незалежно від статі: HR – 2,5 у жінок та HR – 2,4 рази в 

чоловіків. За наявності ЦД тривалість життя у чоловіків і жінок віком ≥50 

років була меншою на 7,5 (95 % СІ 5,5-9,5) та 8,2 (95 % СІ 6,1-10,4) років, 

відповідно, порівняно з особами без ЦД [101].  

В Україні за останні 14 років показник захворюваності на ЦД збільшився 

вдвічі з 115,6 (1993 р.) до 239,4 на 100 тис. населення (2007 р.), поширеності — 

з 1699,2 (1993 р.) до 2354,7 на 100 тис. населення (2007 р.) переважно за 
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рахунок ЦД 2 типу [23]. У 70 – 80 % хворих на ЦД формується стабільна ІХС, 

тому проблема судинної коморбідності набуває все більшої актуальності. 

Наявність ЦД вдвічі підвищує ризик коронарної смерті у чоловіків та в 4,7 

рази – у жінок, порівняно з особами без діабету [15]. 

  Загальновизнаними класичними факторами ризику стабільної ІХС 

поряд із ЦД є артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, ожиріння, 

тютюнопаління та обтяжений сімейний анамнез, а серед нетрадиційних 

чинників найбільше значення має запальний процес, гіперурікемія, 

гіпергомоцистеїнемія. Як свідчать результати численних досліджень, в умовах 

ЦД 2 типу дисметаболічна, проатерогенна та вазотоксична дія вказаних 

чинників істотно посилюється [15, 47, 84, 137, 52, 97, 146, 147]. Атерогенні 

дисліпідемії виявляються більш, ніж у 50 % хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Слід відзначити, що дисліпідемія при ЦД має певні особливості, які 

проявляються не лише кількісними змінами основних фракцій ліпідів та 

ліпопротеїнів (так званою атерогенною ліпідною тріадою) -  

гіпертриацилгліцеролемією, гіперхолестеролемією, підвищенням рівнів 

ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїнів низької 

щільності ЛПНЩ) та зниженням ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), а й 

появою глікозильованих та окиcно-модифікованих ліпопротеїнів і реакційно-

здатних ліпідних дериватів [15, 47, 155, 197]. Серед хворих із нестабільною 

стенокардією та ЦД виразність атерогенної ліпідної тріади була значно 

більшою в жінок, ніж у чоловіків [47]. Дисліпідемія у хворих на ЦД 2 типу 

часто поєднується з гіперурікемією, мікроальбумінурією, дефіцитом 

ендотеліального оксиду азоту (NO) [84,  137].  

Як відомо, у пацієнтів із стабільної ІХС виявляються ознаки 

персистуючого імунозапального процесу з підвишенням сироваткового рівня 

прозапальних медіаторів – СРБ, ФНП-α, інтерлейкіну-6 тощо, які сприяють 

прогресуванню атеросклерозу та розвитку нестабільної стенокардії [43, 214]. У 

хворих з стабільною ІХС за коморбідності з ЦД виявляються більш виразні 

ознаки системного запального процесу із значним підвищенням рівнів 
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прозапальних медіаторів – СРБ, інтерлейкіну-6, ФНП-альфа, молекул адгезії 

(ICAM-1, VCAM-1, Р-селектину) та зниженням рівня протизапальних 

медіаторів -інтерлейкіну-10 та інтерлейкіну-4 в сироватці крові [45, 52, 97, 

146].  

У значної частини пацієнтів ранніми ознаками стабільної ІХС є 

ендотеліальна дисфункція та мікросудинна стенокардія, наявність яких 

асоціюється з підвищеним ризиком фатальних ускладнень. У хворих на 

стабільну ІХС за наявності ЦД 2 типу та метаболічного синдрому формується 

більш значний дисбаланс у системі ендотеліальних вазодилятаторів 

(простацикліну, NO) та вазоконстрикторів (тромбоксану, ендотеліну-1) із 

превалюванням останніх, порівняно із хворими на стабільну ІХС без ЦД [63]. 

При коморбідності ЦД 2 типу з стабільною ІХС частіше виявляються такі 

проатерогенні метаболічні розлади як гіперурікемія [60, 122, 123], 

гіпергомоцистеїнемія [138, 146, 147], дефіцит вітамінів D, В12, фолієвої 

кислоти [32, 146, 147].  

У хворих на стабільну ІХС при поєднанні з ЦД відмічається збільшення 

атеротромботичного ризику внаслідок посилення процесів активації та 

агрегації тромбоцитів, активацією коагулянтної ланки та гіпофібринолізу [51, 

180, 192]. В одному з досліджень було показано, що у хворих на ЦД 2 типу 

найбільш вагомими факторами кардіоваскулярного ризику слід вважати 

низький рівень ЛПВЩ, паління, макроальбумінурію, зниження гломерулярної 

фільтрації, застосування антидіабетичних медикаментів та значну тривалість 

діабету [211].  

Фенотипово хворі на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, переважно 

мають вищий індекс маси тіла, більший обвід талії, більшу частку 

вісцерального жиру та нижчий рівень м’язової маси, ніж пацієнти з стабільною 

ІХС без ЦД [51].   

До провідних чинників, що погіршують прогноз хворих на стабільну 

ІХС, відносять зниження фракції викиду лівого шлуночка, серцеву 

недостатність, велику кількість уражених судин, проксимальну локалізацію і 
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значну вираженість коронарного стенозу, велику площу лівого шлуночка, на 

яку поширюється ішемія, старший вік, значну депресію сегмента ST на ЕКГ, 

підвищення функціонального класу стенокардії [5, 32].  

ЦД істотно модифікує процеси  ремоделювання серця та судин і 

прискорює розвиток атеросклерозу коронарних судин у хворих на стабільну 

ІХС. У той же час, за наявності ЦД 2 типу стабільна стабільну ІХС часто має 

стерту клінічну картину, з відсутністю больового синдрому внаслідок 

діабетичної автономної нейропатії серця, і виявляється на етапах значного 

атеросклеротичного ураження коронарних артерій [24, 40, 59]. 

Атеросклеротичне ураження судин у хворих на ЦД зазвичай має дифузний 

характер із підвищеною схильністю до кальцінозу та стенозування дистальних 

відділів коронарних артерій, асоціацією з периферичними мікро- та 

макроангіопатіями. Наприклад, понад 58,5 % хворих на ЦД з ішемією нижніх 

кінцівок страждають на стабільну ІХС, з них близько 40 % хворих в анамнезі 

мали ІМ [24]. У хворих на ЦД 2 типу частіше виявляється поєднання 

стабільної ІХС з артеріальною гіпертензією, більш виразні ознаки 

ремоделювання лівого шлуночка, зростає частота повторних ІМ [36].  За 

наявності ЦД 2 типу у хворих підвищується ризик розвитку фібриляції 

передсердь та інших гемодинамічно несприятливих розладів серцевого ритму 

[80,196]. 

Численні дослідження свідчать про несприятливий перебіг ускладнень 

стабільної ІХС у хворих на ЦД 2 типу. Стабільна ІХС, асоційована з ЦД, 

частіше ускладнюється нестабільною стенокардією та фатальними 

порушеннями ритму. У хворих із ЦД 2 типу здебільшого відмічається більш 

важкий перебіг інфаркту міокарда, частіше виявляється атиповий початок 

(безбольова форма) гострого коронарного синдрому порівняно із  пацієнтами 

без порушень вуглеводного обміну [59]. За результатами коронарографії, у 

89 % хворих на ЦД були виявлені гемодинамічно значущі стенози з ознаками 

німої ішемії міокарду, у 68,7 % хворих – трьохсудинне ураження та/або 

ураження стовбура лівої коронарної артерії [24]. За іншими даними, дебют ІМ 
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у хворих на ЦД 2 типу зазвичай проявляється як класичний ангінозний напад, 

часто з вираженим астматичним компонентом та аритмією. Як правило, у 

хворих на ЦД виникає трансмуральний чи великовогнищевий ІМ без 

превалюючої локалізації, часто з одночасним ураженням стінок лівого 

шлуночка [49].  

У хворих на ЦД дрібновогнищевий ІМ легко трансформується в 

крупновогнищевий і трансмуральний, частіше ускладнюється кардіогенним 

шоком, тромбоемболією легеневої артерії, аневризмою лівого шлуночка [18, 

50]. Летальність від ІМ в перший місяць становить 41 % проти 20 % за 

відсутності діабету, а через 5-6 років – 43-65 % проти 25 %, відповідно [50]. За 

результатами 5-річного спостереження за 317 хворими після перенесеного Q-

ІМ встановлена більш висока (в 2,2 раза) кардіоваскулярна смертність у осіб з  

метаболічним синдромом [25]. Найвища частота комбінованої кінцевої точки 

«смерть/не фатальний ІМ/госпіталізація з приводу нестабільної 

стенокардії/коронарні втручання» була найбільшою у хворих із 

багатокомпонентним метаболічним синдромом – «ожиріння, ЦД, дисліпідемія, 

артеріальна гіпертензія» [25]. У хворих з гострим коронарним синдромом до 

найбільш вагомих предикторів ускладненого гострого ІМ відносять супутній 

ЦД 2 типу, артеріальну гіпертензію, вік понад 60 років, стенокардію в анамнезі 

(OR 2,73; 2,05; 2,39; 4,03, відповідно) [37].  У хворих із гострим коронарним 

синдромом та елевацією сегмента SТ за наявності ЦД 2 типу реєструвалась більш 

суттєва запальна реакція (за рівнем  hsСРБ, ШОЕ, ІЛ-18), ніж за відсутності ЦД  

[115]. 

Наявність ЦД у хворих на стабільну ІХС суттєво погіршує перебіг як 

гострого періоду ІМ, так і відновлювального післяінфарктного періоду, 

негативно відображається на процесі післяінфарктного ремоделювання серця 

[18, 44, 45]. За наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС прискорюється 

розвиток післяінфарктного кардіосклерозу та серцевої недостатності [18], 

частіше виникає післяінфарктна стенокардія [45].  
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ЦД 2 типу частіше ускладнює перебіг стабільної ІХС у хворих 

середнього та похилого віку, особливо в осіб жіночої статі. Зокрема, ЦД 2 типу 

в 1,7 раза частіше виявлявся у жінок з гострим ІМ, ніж у чоловіків [49]. Також 

за наявності ЦД 2 типу в жінок і чоловіків відмічалась вдвічі вища госпітальна 

летальність (24,3 та 21,8 %), ніж у пацієнтів без ЦД (13,2 та 10,2 %) [49]. У 

жінок з ЦД 2 типу відзначається вища частота розвитку повторного ІМ 

протягом першого року, ніж у чоловіків (52 та 41 %), відповідно [49]. 

Асоційований перебіг стабільної ІХС з ЦД є показом для вирішення 

питання щодо реваскуляризації міокарда. Поширеність ЦД серед пацієнтів, 

яким проводилось аорто-коронарне шунтування, в середньому коливається від 

4,4 до 20 %, і може сягати 31 % [18]. У хворих на стабільну ІХС за наявності 

ЦД істотно зростає ризик післяопераційних ускладнень і резидуальних явищ, 

відмічається гірша якість життя та вища летальність, ніж у пацієнтів без 

діабету [18, 76]. При ЦД ризик внутрішньолікарняної смертності після АКШ у 

хворих на стабільну ІХС підвищується в 1,4 – 1,8 раза. Характерними для ЦД 

факторами ризику смерті упродовж перших 30 днів після операції АКШ є 

ураження трьох магістральних коронарних артерій, основного стовбура лівої 

коронарної артерії, низька фракція викиду та підвищений рівень креатиніну в 

крові [18]. 

За результатами спостереження за когортами хворих на стабільну ІХС 

без ЦД (n=675) та з ЦД 2 типу (n=191), які перебували на лікуванні в ДУ 

«Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН 

України», наявність діабету асоціювалась із достовірно складнішими 

ураженнями коронарного русла, що суттєво ускладнювало проведення 

операції коронарного шунтування [40]. За наявності ЦД 2 типу у хворих на 

стабільну ІХС частіше відмічалось ураження дистальних сегментів 

коронарних артерії (34,4 % проти 8,9 %), дифузне ураження коронарних 

артерій (31,6 % проти 15,7 %) та безбольова форма ішемії міокарда (10,5 проти 

3,3 %) [40]. Також серед пацієнтів з стабільною ІХС та ЦД частіше виявлялись 

особи з атеросклерозом екстра- та/або інтракраніальних судин, ожирінням, 
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артеріальною гіпертензією [40]. У хворих на ЦД частіше здійснювалось 

шунтування уражених коронарних артерій у нижній третині, і середня 

кількість дистальних анастомозів у цій групі була значно вищою, ніж у хворих 

без діабету [40]. Незважаючи на гірший віддалений прогноз у хворих на 

стабільну ІХС із супутнім ЦД, проведення операції реваскуляризації міокарда 

значно покращує якість їх життя, а в пацієнтів похилого віку більш ефективно 

знижує летальність порівняно з антиангінальною фармакотерапією [18].  

Контроль ЦД 2 типу та асоційованих із ним метаболічних порушень є 

ключовою умовою зниження кардіоваскулярного ризику та прогресування 

стабільної ІХС. Однак, як свідчать результати досліджень VADT (Veterans 

Affairs Diabetes Trial) [120], ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular 

Disease: PreterAx and Diamicron MR Controlled Evaluation) [95],  ACCORD 

(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) [96], ефективний контроль 

глікемії (особливо за допомогою інсуліну та препаратів сульфонілсечовини) 

забезпечує лише помірне зменшення ризику кардіоваскулярних ускладнень і 

мікроангіопатій і не призводить до достовірного зменшення загальної та 

серцево-судинної смертності, частоти ІМ у хворих на ЦД 2 типу [107].  

За результатами масштабних мета-аналізів, інтенсивне зниження рівня 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) не асоціюється із суттєвими змінами 

загальної та серцево-судинної смертності у хворих на ЦД 2 типу у порівнянні 

із звичайним режимом  компенсації вуглеводного обміну [93, 107]. За 

результатами окремих мультицентрових досліджень і мета-аналізу 301 

досліджень (1 417 367 пацієнто-місяців) деякі переваги у хворих з ЦД 2 типу 

має контроль глікемії за допомогою метформіну, піоглітазону, SGLT2-

інгібіторів [116, 168, 140, 162], але питання щодо зменшення 

кардіоваскулярного ризику за цих умов поки залишається дискутабельним 

[107]. За результатами мультицентрових досліджень ADOPT (A Diabetes 

Outcome Progression Trial) та RECORD (Rosiglitazone Evaluated for 

Cardiovascular Outcomes in Oral Agent Combination Therapy for Type 2 Diabetes) 

не було виявлено суттєвих переваг застосування метформіну та розиглітазону 
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щодо впливу на серцево-судинну систему у хворих на ЦД 2 типу порівняно з 

іншими гіпоглікемічними засобами [107]. За результатами дослідження 

EXAMINE (Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus 

Standard of Care) не виявлено достовірного зниження кардіоваскулярної 

летальності у хворих на ЦД 2 типу під впливом інгібітору 

дипептидилпептидази 4 (DPP-4)  алогліптину [208]. Відмічено зменшення 

ризику кардіоваскулярних подій, серцевої недостатності та загальної 

смертності у хворих на ЦД 2 типу під впливом комбінованої терапії 

метформіном, препаратами сульфонілсечовини та глітазонами (на 46 %, 41 % 

та 56 %, відповідно) [117]. В окремих роботах засвідчено, що за коморбідності 

стабільної ІХС та ЦД 2 типу найбільш доцільним є комбіноване застосування 

метформіну та піоглітазону  [54, 160].  

Навіть за умов адекватного контролю глікемії та дисліпідемії (за 

допомогою статинів та фібратів) у хворих на ЦД 2 типу резидуальний ризик 

кардіоваскулярних подій залишається досить високим [195]. Більшість 

досліджень свідчить, що на даний час лише контроль артеріальної гіпертензії 

дозволяє вірогідно зменшити загальну та кардіоваскулярну смертність і 

знизити ризик макро- та мікросудинних ускладнень (включаючи нефропатію 

та ретинопатію) у хворих на ЦД 2 типу [118]. Зазначене детермінує 

необхідність подальшого вивчення патогенетичних аспектів коморбідності 

стабільної ІХС та ЦД 2 типу та встановлення ранніх предикторів  

кардіоваскулярних ускладнень за цих умов.    

 

1.2. Роль адипокінів у регуляції метаболізму й розвитку 

патологічних станів: зв’язок з ішемічною хворобою серця та цукровим 

діабетом 2 типу 

 

Із кожним роком накопичується все більше даних, що в розвитку 

кардіоваскулярної патології провідна роль належить генетично-

детермінованим і набутим порушенням метаболічних процесів. В останній час 

увага дослідників прикута до встановлення ролі гормоноподібних речовин, які 
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синтезуються жировою тканиною, – адипокінів (адипоцитокінів, adipose 

derived hormones), в розвитку атеросклерозу та формуванні кардіоваскулярної 

патології. У зв’язку з цим найбільшу зацікавленість викликають лептин та 

адипонектин, які не лише залучені до регуляції ліпідного й вуглеводного 

обмінів, а й впливають на стан судинної стінки, процеси тромбоутворення, 

запалення, імунітету, апоптозу, малігнізації тощо [34, 88, 114, 164].  

Лептин є поліпептидом із 167 амінокислот із молекулярною масою 

16058 Dа, що належить до суперродини цитокінів І класу та кодується геном 

ожиріння ob (obese gene). Лептин відіграє важливу роль у регуляції харчової 

поведінки: внаслідок його дії знижується апетит, зменшується кількість 

спожитої  їжі, посилюється використання жирів у енергетичному обміні, що 

зумовлює зменшення маси жиру в організмі. Лептин секретується головним 

чином адипоцитами білої жирової тканини, а також експресується в інших 

тканинах – шлунковому епітелії, скелетних м’язах, плаценті, кістковому мозку 

та лімфоїдній тканині [88, 149, 206]. Лептин впливає на гіпоталамус як сигнал 

насичення через пригнічення секреції орексигенних пептидів (нейропептиду 

Y, агуті-зв’язаного пептиду, проопіомеланокортину, орексину), які 

стимулюють апетит і сприяють накопиченню жирової маси, та через 

активацію секреції анорексигенних пептидів (стероїдогенного фактора SF-1, 

мозкового нейротрофічного фактора BDNF, α-меланоцитостимулювального 

гормону), які пригнічують апетит [90, 173]. Лептин стимулює експресію 

тіреоліберину та кортиколіберину паравентрикулярними ядрами, що також 

впливає на енергетичний гомеостаз організму [88].  

Головні метаболічні ефекти лептину включають зниження продукції та 

секреції інсуліну, стимуляцію ліполізу та пригнічення ліпогенезу в жировій 

тканині та печінці, стимуляцію окиснення жирних кислот у жировій тканині та 

скелетних м’язах. Лептин може пригінчувати інсулін-залежний транспорт 

глюкози в жирову тканину (автокринна регуляція), інгібувати глюконеогенез у 

печінці через зниження експресії фосфоенолпіруваткінази, підвищувати 

термогенез [34].  
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Секреція лептину має пульсуючий характер і суттєво коливається 

протягом доби із найвищим рівнем з опівночі до світанку та найнижчим 

рівнем з опівдня до другої половини дня [143, 191]. Пульсуюча секреція 

лептину відмічається як у осіб з нормальною та низькою масою тіла, так і в 

осіб з ожирінням, у яких ці коливання є більш значними [143, 191]. 

Вважається, що концентрація лептину в циркуляторному руслі прямо 

пропорційна кількості жирової тканини, залежить від калорійності їжі та 

відображає енергетичні запаси організму [85]. Зазвичай у жінок реєструються 

більш високі рівні лептину, ніж у чоловіків, із тенденцією до зниження рівня 

гормону після менопаузи. Статевий диморфізм секреції лептину може 

пояснюватись відмінностями щодо статевих гормонів, маси жирової тканини 

та її розподілом в організмі чоловіків і жінок [176]. Адже підшкірна жирова 

тканина експресує більше лептину, ніж жир сальнику, що також пояснює 

статевий диморфізм за цим показником [176].  

У дослідженні Kolasa-Trela R. et al. [2011] показано, що рівень лептину у 

практично здорових осіб становив 16,4 ± 5,9 нг/мл і був вищим у жінок.  У 

праці Mirza S. et al [2011] було показано, що в популяції американських 

мексиканців вміст лептину у практично здорових чоловіків (n=118) був вищим в 

2,7-3,0 раза, ніж у жінок (n=249), виявляв слабкий прямий кореляційний зв’язок із 

віком (r=0,208 та  0,215). Подібні закономірності виявлені і при дослідженні рівня 

лептину в японській популяції [136].  

Первинна генетично-детермінована гіполептинемія, як і гіперлептинемія 

та резистентність до дії лептину спричиняють порушення лептинового 

сигналінгу, які відіграють ключову роль у патофізіологічних механізмах 

ожиріння, анорексії, метаболічних і нейроендокринних порушень при кахексії, 

неспецифічних розладах апетиту, цукровому діабеті тощо [34, 88,  114, 164, 

218].  

До факторів, що стимулюють секрецію лептину, належать такі: 

надлишкова енергія, що зберігається у вигляді жиру (ожиріння); переїдання; 

глюкоза, інсулін, глюкокортикоїди, естрогени; запальні цитокіни (ФНП-альфа, 
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інтерлейкін-6) у гострій фазі [88, 174]. До факторів, що гальмують секрецію 

лептину, належать такі: гіпоенергетичний стан зі зниженням жирових запасів 

(низька маса тіла); голодування; катехоламіни та адренергічні агоністи, 

тиреоїдні гормони, андрогени, рецептори активатора проліферації пероксисом 

(PPAR γ), прозапальні цитокіни (ФНП-альфа) при тривалій дії [88, 174].  

Формування лептинової резистентності тісно асоціюється з 

персистуючим запальним процесом, адже насичені жирні кислоти, рівень яких 

значно зростає в крові при ожирінні, можуть зв’язувати й активувати тол-

подібні рецептори 4 (TLR4), індукувати активацію IKKβ/NF-κB сигналінгу та 

розвиток запальної реакції в гіпоталамусі [186, 216]. Гіперлептинемія та 

лептинова резистентність при ожирінні та ЦД 2 типу спричиняє формування 

інсулінорезистентності, має прозапальний та протромботичний ефекти, 

посилює симпатоадреналову стимуляцію та сприяє підвищенню судинного 

тонусу [16, 67]. У пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом 

гіперлептинемія переважно асоціюється (r=0,5-0,6) з високою масою тіла [103, 

119]. Асоціацію гіперлептинемії з метаболічним синдромом і ЦД 2 типу 

підтверджують і інші дослідження [125, 136, 153, 181, 219].   

Причетність дислептинемії до прогресування атеросклерозу, 

формування гіпертрофії міокарда й ендотеліальної дисфункції має все більше 

підтверджень у дослідженнях останніх років. Встановлено, що підвищення 

рівня лептину в плазмі крові у хворих на стабільну ІХС корелює із знищенням 

вмісту ЛПВЩ в сироватці крові, підвищенням товщини стінки та збільшенням 

маси лівого шлуночка [42, 113].  

У дослідах іn vitro доведено, що лептин безпосередньо індукує 

гіпертрофію та гіперплазію кардіоміоцитів унаслідок ремоделювання 

екстрацелюлярного матриксу [130]. У дослідах in vivo встановлено, що 

ожиріння, як аліментарне, так і генетично-детерміноване, викликає розвиток 

гіпрелептинемії та підвищення експресії лептину в міокарді, що асоціюється із 

пригніченням ангіогенезу, активацією апоптозу та фіброзу кардіоміоцітів і 

гіпертрофією міокарда [142].  
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Зростання рівня лептину асоціюється зі збільшенням рівня СРБ та 

посиленням кальцифікації коронарних артерій [170]. У хворих на ЦД 2 типу з 

німою ішемією міокарда реєструвались вищі рівні лептину в сироватці крові, ніж 

у хворих на ЦД без стабільної ІХС. За цих умов гіперлептинемія також 

асоціювалась із підвищенням рівня прозапальних медіаторів інтерлейкіну-6 та 

остеопротегерину в сироватці крові [111].  

Ключовою причиною гіперлептинемії у хворих з кардіоаскулярною 

патологією вважають надлишкову масу тіла й ожиріння. У хворих на 

артеріальну гіпертензію, асоційовану з стабільною ІХС, за наявності ожиріння 

та подагри  відмічалась більш значна гіперлептинемія, ніж за відсутності  

ожиріння та подагри [41]. У хворих з хронічною серцевою недостатністю із 

збереженою фракцією викиду збільшення рівня лептину в крові корелювало зі 

збільшенням ІМТ [21].  

Формування гіперлептинемії у хворих на стабільну ІХС, асоційоване із 

збільшенням ІМТ,  інсулінорезистентністю та метаболічним синдромом 

відзначено і в інших роботах [14, 127]. У хворих на стабільну ІХС (стабільна 

стенокардія напруги, післяінфарктний кардіосклероз) зберігаються гендерні 

відмінності щодо рівня лептину в крові, який є традиційно вищим у жінок з 

стабільною ІХС (особливо, за наявності метаболічного синдрому), ніж у 

чоловіків [14].  Гормональний статус жирової тканини у жінок з артеріальною 

гіпертензією, асоційованою з ожирінням, характеризується вищим рівнем 

лептину та резистину, ніж у чоловіків [62].  

Одним із головних біологічних антагоністів лептину є адипонектин –  

гормоном, що продукується адипоцитами (адипоцит-комплемент-зв’язаний 

протеїн). Адипонектин складається із 244 амінокислот і має молекулярну масу 

30 kDа. Синтез адипонектину кодується геном APM1 (adipose most abundant 

gene transcript 1), який локалізується на довгому плечі хромосоми 3 в 3q27 

ділянці й містить 3 екзони [157, 189]. Адипонектин синтезується у формі 

мономерів з масою 28-30 kDa, які об’єднуються у гомоолігомери з різною 

молекулярною масою – низькою (LMW), середньою (MMW) та високою 
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(HMW) [184]. Загальний адипонектин циркулює в крові у надто високих 

концентраціях (5 – 30 мкг/мл) і становить приблизно 0,01 % від загального 

білка сироватки крові. При цьому найбільш висока біологічна активність 

притаманна адипонектину HMW, зниження концентрації якого  вважають 

незалежним чинником метаболічних розладів і патологічних станів, 

асоційованих із ожирінням [77]. Показано, що секреція адипонектину 

зворотньо корелює з середнім діаметром адипоцитів [94]. Статевий диморфізм 

є характерним для експресії адипонектину, сироватковий рівень якого в 

чоловіків є нижчим, ніж у жінок [87, 184].  

Адипонектин є одним із ключових регуляторів метаболічних процесів у 

скелетних м’язах і печінці [157, 210] і виступає інсуліновим сенситайзером 

[129]. У м’язах адипонектин підвищує чутливість до дії інсуліну через АМР-

кіназу та рецептор активатора проліферації пероксисом α (PPARα). 

Адипонектин активує транспорт глюкози та інгібує глюконеогенез, посилює 

окиснення жирних кислот й інгібує запальну реакцію, підвищує чутливість до 

дії інсуліну (шляхом фосфорилування інсулінових рецепторів та адапторного 

протеїну рецептора інсуліну IRS-1) в печінці [157, 210]. Також адипонектин 

стимулює проліферацію клітин і секрецію інсуліну в підшлунковій залозі 

[212]; підвищує базальне й інсулін-стимульоване надходження глюкози в 

адипоцити жирової тканини [157, 210]; регулює ліпідний метаболізм та інгібує 

ліполіз [209]. У дослідженнях in vitro встановлено, що адипонектин зменшує 

запальну реакцію в ендотеліальних, м’язових, епітеліальних та 

макрофагальних клітинах [158, 193], виступає модулятором ендотеліальної 

продукції оксиду азоту й ангіотензин-ІІ-індукованого ремоделювання та 

гіпертрофії гладеньких міоцитів судин [190]. Протизапальні властивості 

адипонектину пов’язують із інгібуванням продукції активних форм кисню, 

стимуляцією експресії протизапального інтерлейкіну-10, пригніченням NF-κB 

сигнального шляху та зниженням експресії ФНПα [158, 161].  

Встановлено, що в регуляції експресії адипонектину в жировій тканині 

бере участь лептин. Лептин викликає підвищення експресії адипонектину в 
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культурі адипоцитів осіб із нормальною масою тіла і не спричиняє такого 

ефекту в культурі адипоцитів осіб з ожирінням [189]. Очевидно, порушення 

лептинового сигналінгу можуть спричиняти розвиток гіпоадипокінемії при 

ожирінні та метаболічному синдромі.  

Зниження продукції адипонектину жировою тканиною розглядають як 

чинник серцево-судинної патології при ожирінні, ЦД 2 типу, метаболічному  

синдромі [38, 134, 185, 202]. Пригнічення експресії адипонектину й 

адипонектинових рецепторів потенціює інсулінорезистентність при 

вищевказаних патологічних станах [94]. У пацієнтів із важкими формами 

ожиріння (ІМТ ≥40 кг/м
2
) зниження маси тіла на 10 % викликає підвищення 

рівня адипонектину в крові [94].  

Показано, що вміст адипонектину обернено корелює з товщиною 

інтима-медіа каротидних судин [74]. Зазначається зв’язок гіпоадипонектинемії 

з гіпертрофією та діастолічною дисфункцією лівого шлуночка у хворих з 

серцевою недостатністю та стабільною ІХС на тлі ожиріння й метаболічного 

синдрому [102, 131, 186]. Вважається, що адипонектину притаманні 

антиатерогенні властивості [129], що пояснюється його здатністю інгібувати 

експресію судинних молекул адгезії, стримувати трансформацію макрофагів у 

піністі клітини, пригнічувати макрофагальну й адипоцитарну експресію ФНП-α 

та проліферацію гладеньких міоцитів, макрофагів та адипоцитів [202]. 

Вазопротекторний і протизапальний ефект адипонектину також пов’язують з 

його здатністю зменшувати синтез і секрецію СРБ ендотеліальними клітинами, 

що було доведено в дослідах in vitro та in vivo [89].  

У осіб з артеріальною гіпертензією, асоційованою з вісцеральним 

ожирінням, відмічається суттєве зниження сироваткового рівня адипонектину, 

що обернено корелює зі збільшенням маси лівого шлуночка [82]. Суттєве 

зниження рівня адипонектину відмічається у хворих з артеріальною 

гіпертензією, асоційованою з стабільною ІХС, подагрою, ожирінням [41]. 

Результати проспективного дослідження the Health Professionals Follow-up 

Study, до якого були залучені 745 хворих на цукровий діабет 2 типу, віком 46 – 
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81 р.р. (термін спостереження – 5 років), показали, що зниження рівня 

адипонектину прискорює розвиток стабільної ІХС у осіб з цукровим діабетом 

2 типу [185]. У хворих на стабільну ІХС з підвищеними рівнями адипонектину 

в крові відмічалась достовірно менша вираженість атеросклерозу (з меншою 

сумарною кількістю атером), вища еластичність артеріальної стінки, ніж у 

хворих із низьким рівнем адипонектину [61]. 

Існує думка, що абсолютні зміни рівнів лептину й адипонектину є менш 

інформативними предикторами розвитку кардіоваскулярних подій, у той час 

як порушення нормальних співвідношень між рівнями цих гормоноподібних 

речовин більш суттєво впливає на ендотеліальний гомеостаз у хворих з 

ожирінням, метаболічним синдромом та ЦД 2 типу [27, 48, 145, 148, 152, 153, 

167, 216]. Зниження відношення адипонектин/лептин або підвищення 

відношення лептин/адипонектин розглядають як чутливі предиктори 

гіперінсулінемії і інсулінорезистентності у хворих із метаболічним синдромом 

і цукровим діабетом [136, 159, 215]. У праці Kieć-Klimczak M. et al. (2008) 

відзначається, що в осіб із ожирінням та ЦД 2 типу ІМТ найсильніше корелює 

з відношенням лептин/адипонектин (r=0,62), ніж із абсолютними рівнями цих 

адипокінів [132]. 

За даними популяційного дослідження Cardiovascular Health Study 

(n=1386, 1992 – 2001 р.р.), зниження відношення адипонектин/лептин 

підвищує ризик першої фатальної маніфестації стабільної ІХС у осіб похилого 

віку (OR= 1,69, 95 % СІ: 1,23-2,32) [133]. В окремих дослідженнях показано, 

що гіпоадипонектинемія, гіперлептинемія та порушення співвідношень між 

цими адипокінами істотно збільшують кардіоваскулярний ризик і є 

предикторами формування метаболічного синдрому як у осіб похилого віку 

[219], так і в дітей [139]. Одночасне зниження рівня адипонектину та ЛПВЩ 

підвищує ризик розвитку стабільної ІХС – в  1,91 раза (95 % CI: 1,20 – 3,04) та 

ЦД 2 типу в 2,63 раза (95 % CI: 1,66 – 4,15) [128]. За даними мультицентрового 

проспективного дослідження The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, що 

тривало з 2001 по 2007 рік і включало 1693 учасники (з початковим віком 
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31,9±4,9 років), особи молодого та середнього віку з метаболічним синдромом 

більш чутливі до проатерогенного ефекту гіпоадипонектинемії [126].  

Незважаючи на досить великий спектр досліджень щодо ролі лептину й 

адипонектину, значення дисадипокінемії в розвитку кардіоваскулярної 

патології і досить залишається суперечливим. Зокрема, в роботі 

Скибчика В. А. (2009) показано, що серед хворих на ЦД 2 типу та гострим ІМ 

виявлялись особи як із гіперлептинемією, так і з гіполептинемією, при чому в 

останніх показники діабетичної дисліпідемії, системного запалення (ФНПα, 

СРП), дисфункції ендотелію, інсулінорезистентності (рівень інсуліну, індекси 

НОМА-ІR, Bennetta) були достовірно вищими, а показник інсуліночутливості 

(індекс QUICKI), навпаки, нижчим, ніж у осіб з гіперлептинемією [46]. В 2010 

році були оприлюднені результати популяційного дослідження 

MONICA/KORA Augsburg studies, які взагалі не виявили асоціацій між 

гіперлептинемією та гіпоадипонектинемією та розвитком стабільної ІХС [128]. 

За іншими даними, в осіб старшого віку не зниження, а навпаки, підвищення 

рівня адипонектину асоціювалось зі збільшенням ризику кардіоваскулярних 

подій та стабільної ІХС [207]. Відмічено, що одночасне зниження рівня 

лептину й адипонектину асоціювалось із прогресуванням аортального стенозу 

в пацієнтів без супутнього атеросклерозу [135]. 

За результатами 5-річного спостереження високий рівень адипонектину 

в плазмі крові незалежно асоціювався із підвищенням летальності пацієнтів з 

підтвердженим атеросклерозом, які мали оперативні втручання з приводу 

стенозу каротидних артерій  (HR =1,73; 95 % CI 1,29-2,32) [166]. За нещодавно 

опублікованими результатами дослідження, підвищення рівня адипонектину 

(≥13,2 нг/мл) виявилось незалежним предиктором підвищення ризику 

загальної летальності у хворих із стабільною ІХС та ЦД 2 типу (HR=6,50; 95 % 

CI: 2,40-17,7) [169].  

Таким чином, питання щодо особливостей і патогенетичної ролі  

дисадипокінемії у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом, у тому числі й 

за коморбідності з цукровим діабетом потребує детального вивчення. 
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1.3. Поліморфізм генів адипокінів як чинник серцево-судинної 

патології та цукрового діабету 2 типу 

 

Порушення адипокінового статусу при ожирінні, метаболічному 

синдромі та ЦД 2 типу все частіше пов’язують із поліморфізмом генів 

адипонектину, лептину та їх рецепторів, які реалізують фізіологічний ефект 

адипокінів [83, 98, 204].  

Лептиновий рецептор є трансмембранним білком, що належить до 

родини цитокінових рецепторів класу І. Лептинові рецептори експресуються 

здебільшого в нейронах гіпоталамуса, гонадах, жировій тканині [34, 88, 114, 

164]. Також лептинові рецептори виявляються в периферичних тканинах –  

підшлунковій залозі, скелетних м’язах, наднирниках, гематопоетичних 

клітинах, еритроцитах і лімфоцитах, що свідчить про різноманітність 

гормональних функції лептину [34,  88, 114, 164].  

Сьогодні відомо 6 ізоформ лептинових рецепторів – OBR (або LEPR) a, 

b, c, d, e та f, що утворюються шляхом альтернативного сплайсингу [114, 218]. 

Серед усіх ізоформ лептинових рецепторів найважливішу фізіологічну роль 

відіграє «довга» ізоформа LEPRb, що має найбільший екстрацелюлярний 

домен і здатна до повноцінної трансдукції гормонального сигналу. Після 

зв’язування лептину з рецептором відбувається формування комплексу 

LEPRb/JAK2 (Янус-кіназа 2), фосфорилуються тирозинові залишки LEPRb 

(Tyr1138, Tyr985) з наступною трансдукцією сигналу, активацією факторів 

транскрипції (STAT3), міоген-активованих протеїнкіназ (МАРК) та 

фосфатидил-інозотил-3-кінази (PI3K) та регуляцією експресії лептин-залежних 

генів [34, 88, 164]. Інші ізоформи лептинових рецепторів, хоча й не здатні 

забезпечувати пряму трансдукцію гормонального сигналу, також виконують 

важливі функції – зв’язують циркулючий в крові лептин, сприяють його 

активному транспорту через гематоенцефалічний бар’єр, здатні утворювати 

гетеродимери з рецепторами нейронів гіпоталамуса і іншими мембранними  

білками [34].  
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Ген лептинових рецепторів LEPR розташований у хромосомі 1p31 і 

відіграє важливу роль у регуляції маси тіла, харчової поведінки, енергетичного 

гомеостазу та метаболічних процесів [7, 92]. Наслідком мутацій у гені 

рецепторів лептину є порушення альтернативного сплайсингу, в наслідок чого 

утворюються їх неактивні форми, які не здатні забезпечувати трансдукцію 

гормонального сигналу й асоціюються з резистентністю клітин-мішеней до дії 

лептину [7, 34]. Нещодавно було показано, що в осіб із метаболічним синдромом 

та ожирінням відмічається зниження розчинних рецепторів лептину в сироватці 

крові порівняно із  здоровими особами, що може бути причиною формування 

лептинорезистентності [64].  

Сьогодні ідентифіковано 6 алельних варіантів поліморфізму гена LEPR  - 

rs1137100 (екзон-2, AAG>АGG або K109R), rs1137101 (екзон-4; CAG>CGG; 

Q223R;Gln223Arg), rs1805134 (екзон-7; AGТ>АGС; S343S), rs8179183 (екзон-

12; AAG>АAС K656N), rs1805096 (екзон-18; CCA>CCG; P1019P) та делеція/ 

вставка в пентануклеотиді CTTTA в 3'-нетрансльованому сайті (3'UTR Del/Ins), 

однак поширеність і значення вказаних поліморфізмів у розвитку 

дисадипокінемії, а також метаболічних і судинних порушень у різних етнічних 

групах залишається дискутабельним [7, 92, 163]. 

У дослідженні Yiannakouris (2001) уперше було засвідчено тісний зв’язок 

поліморфізму гена LEPR Q223R з надлишковою масою тіла на відміну від 

інших поліморфізмів (K109R чи K656N) [213]. Частота гомозиготного 

носійства алеля R223 серед осіб із надлишковою масою тіла й ожирінням була 

значно вищою, ніж серед осіб із нормальною масою тіла, і становила 20,7 % 

проти 4,5 % (р = 0,01) [213]. У подальшому накопичились дані щодо значних 

відмінностей за частотою поліморфізму гена LEPR Q223R у різних етнічних 

групах. За результатами мета-аналізу 18 популяційних досліджень (5 із них 

проведені в США, 3 – в Японії та Кореї, 8 – у Європі, 2 – в Океанії), частота 

алеля 223R серед осіб кавказької раси (США, Данія, Англія, Нідерланди, 

Греція) коливалась від 0,32 до 0,58, а серед азіатів (Японія, Корея) становила – 
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0,85 [163]. Частота R-алеля серед осіб білої раси в США та країнах Європи в 

середньому становила 0,41 – 0,45 [105, 163].  

Виявлені закономірності спостерігались і в наступних дослідженнях. 

При обстеженні 1418 здорових осіб різних етнічних груп частота 

гомозиготного варіанта поліморфізму LEPR Q223R у середньому становила 

18,97 % (АА), проте спостерігались значні міжетнічні відмінності [171]. 

Частота генотипів GG, GА та АА серед практично здорових осіб кавказької 

раси становила – 37,94; 47,9 та 14,16 %; афро-американців – 16,67; 50 та 

33,33 %; африканців – 24,73; 55,56 та 19,71 %; карибських африканців – 13,4; 

51,5, 35,05 %; азіатів – 15,38; 50,0 та 34,62 %. Розподіл частот генотипів у всіх 

випадках підкорявся закону Hardy-Weinberg, при цьому найнижча частота 

гетерозигот GА реєструвалась серед осіб білої раси [171]. У загальній когорті 

обстежених сироватковий рівень лептину був невірогідно вищим у носіїв 

генотипів GА та АА (44,9 ± 32,2 нг/мл та 44,4 ± 28,7 нг/мл) порівняно з 

носіями генотипу GG (43,1 ± 35,6 нг/мл) [171]. Привертає увагу той факт, що в 

жінок білої раси в постменопаузі рівень лептину був вищим у гомозиготних 

носіїв поліморфізму Q223R  (АА) порівняно з  гомозиготами дикого типу на 

відміну від жінок в інших етнічних групах [171]. 

 За результатами мета-аналізу CoLaus study також були зафіксовані 

суттєві відмінності щодо розподілу поліморфізму гена LEPR Gln223Arg в 

різних етнічних групах [73]. У фінській популяції генотип LEPR Gln223Gln 

асоціювався з підвищенням ризику цукрового діабету 2 типу порівняно з 

носіями алеля Arg223 (OR 2,01; 95 % CI 1,03-3,93) [179]. В іспанській 

популяції частота алелей А та G (LEPR Q223R) становила 68 та 32 %, 

відповідно, при цьому зв’язку алельних генотипів із метаболічними 

порушеннями не виявлено [92].  

У польській популяції частота генотипів LEPR Q223R (АА; AG; GG) 

виявилась такою: в когорті 414 практично здорових поляків (27,1±7,3 років, 

233 жінки та 181 чоловіків) – 28,0; 49,76; 22,22 %; у когорті 226 пацієнтів з 

інфарктом міокарда (ІМ) (46,9±5,3 роки, 59 жінок, 167 чоловіків)  – 26,11; 
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47,78; 26,11 %; у когорті хворих з ЦД 2 типу (47,2±5,3 роки, 120 жінок, 70 

чоловіків) – 25,26; 51,58; 23,16 %, відповідно. В когорті польських 

довгожителів (101,11±1,19 років, 112 жінок, 16 чоловіків), у яких не було ні 

інфаркту міокарда, ні ЦД 2 типу, частота генотипів АА; AG; GG була такою: 

24,22; 46,87 та 28,91 %. У довгожителів із генотипом Q223R LEPR AA 

реєструвались парадоксально нижчі рівні глікемії та інсуліну натщесерце 

[175]. У мультиетнічній малазійській популяції (408 осіб віком  52,4 ± 13,7 

років; 169 чоловіків, 239 жінок; 190 осіб з ожирінням, 218 осіб без ожиріння; 

148 малайців, 177 етнічних китайців і 83 етнічних індіанці) носії алеля Q223 

мали значно вищий артеріальний тиск, вищий ІМТ та більшу масу 

підшкірного жиру, нижчу частку скелетних м’язів [99]. 

У китайській популяції однонуклеотидний поліморфізм гена рецепторів 

лептину LEPR Gln223Arg асоціювався з рівнем лептину в сироватці крові, а 

гомозиготне носійство алеля Arg223 підвищувало ризик артеріальної 

гіпертензії (OR 1,549; 95 % СІ 1,031–2,036) [108]. Поліморфізм LEPR 

Gln223Arg асоціювався з підвищеним рівнем лептину, глюкози, інсуліну, 

ожирінням і метаболічним синдромом у мексиканській і тайській популяціях 

[109, 194]. З іншого боку, результати мета-аналізу 60 досліджень, які 

охоплювали 7827 учасників із різних країн, не виявили суттєвого зв’язку 

поліморфізму LEPR Gln223Arg з ризиком ЦД 2 типу [144].  

У дослідженні OPERA (Oulu Project Elucidating Risk of Atherosclerosis) 

було показано зв’язок поліморфізму гена LEPR Gln223Arg із збільшенням 

товщини комплексу інтима-медіа та раннім атеросклерозом [182]. За 

результатами обстеження 372 пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю 

та 407 практично здорових осіб кавказької раси, жителів Чехії, поліморфізм 

гена LEPR Gln223Arg є незалежним предиктором зниження фракції викиду та 

гіпертрофії лівого шлуночка (OR = 4,05; 95 % CI 1,36 – 10,06), серцевої 

недостатності (OR = 2,10; 95 % CI 1,56 – 2,84) при стабільній ІХС та 

дилятаційній кардіоміопатії [75]. Крім того, поліморфізм LEPR Gln223Arg 

більш, ніж утричі підвищував ризик прогресування серцевої недостатності в 
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пацієнтів чоловічої статі з стабільною ІХС (НR=3,15; 95 % CI 1,68 – 5,91) та 

дилятаційною кардіоміопатією (НR=3,5; 95 % CI 1,13 – 10,81) [75]. Існують і 

суперечливі дані, які засвідчують  відсутність асоціації поліморфізму гена 

LEPR Gln223Arg з артеріальною гіпертензією і надмірною масою тіла[73, 165].  

При дослідженні поліморфізму гена лептинових рецепторів LEPR Q223R 

у 421 пацієнтів із коронарним атеросклерозом (214 чоловіків, 207 жінок) – 

етнічних китайців (хань), було встановлено, що A-алель значно знижував 

ризик коронарного атеросклерозу (OR = 0,724, 95 % CI: 0,548 – 0,955) [69]. 

Частота генотипів LEPR Q223R у китайців хань із коронарним атеросклерозом 

була такою: GG – 72,7 %, GA – 24,5 %, AA – 2,8 %, у контролі - GG – 65,8 %, 

GA – 29,5 %, AA – 4,7 % [69]. У носіїв алеля А (АА+GА) рівень ЛПВЩ був 

вищим, ніж у носіїв генотипу GG (1,86±1,27 проти 1,37±0,53, р=0,002), хоча не 

виявлялось відмінностей за рівнем ЛПНЩ, холестеролу, тригліцеридів, ІМТ 

[69].   

За іншими даними, у носіїв генотипу AA достовірно частіше виявляється 

сімейна гіпехолестеролемія (OR=1,6; 95 % CI 1,0 – 2,4) та вміст ЛПВЩ в 

сироватці крові є нижчим  порівняно з носіями генотипу GG (1,21 проти 1,28 

ммоль/л) [203]. Суперечливою є інформація і щодо асоціації поліморфізму 

гена LEPR Q223R з дисліпідемією у осіб з нормальною масою тіла й осіб із 

ожирінням. Так, у осіб без ожиріння носійство генотипу RR характеризувалось 

значно вищим рівнем загального холестеролу та нижчим рівнем холестеролу 

ЛПВЩ порівняно з носіями генотипів QR та QQ. Серед пацієнтів з ожирінням  

у носіїв генотипу RR виявлялись значно вищий рівень тригліцеридів, більший 

обвід талії та  стегон, ніж у носіїв генотипів QR та QQ [72].  

 У пакистанській популяції поліморфізм Gln223Arg асоціювався з ІМТ, 

систолічними й діастолічним артеріальним тиском, вагою тіла лише в 

пацієнтів із ожирінням, однак за показниками ліпідного профілю, індексом  

HOMA-IR, рівнем лептину носії генотипів Gln/Gln та Gln/Arg не відрізнялись 

від носіїв генотипу Arg/Arg як серед осіб без ожиріння, так і серед осіб з 

ожирінням [187].  У туніській когорті хворих з ожирінням у чоловіків – носіїв 
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R-алеля реєструвався нижчий ІМТ та рівень лептину, ніж  у гомозиготних 

носіїв Q-алеля. У жінок із ожирінням поліморфізм LEPR Q223R асоціювався зі 

зниженням концентрації лептину в крові [68]. Поліморфізм LEPR Q223R не 

виявився вірогідним чинником ожиріння в румунській популяції, але може 

бути потенційним чинником метаболічних розладів у здорових осіб [86]. 

У російській популяції частота генотипів RR; QR та QQ серед практично 

здорових осіб становила 13,7; 52,1 та 34,2 % і  практично не відрізнялась від 

такої в осіб із абдомінальним ожирінням (16,5; 58,5 та 27,3 %) та метаболічним 

синдромом (16,5; 51,2 та 25,4 %), відповідно [53]. У носіїв генотипу RR рівні 

лептину були достовірно вищими, ніж у носіїв генотипу QQ – 55,5±4,8 проти 

47,0±3,1 нг/мл (р <0,05). Також у носіїв генотипу RR порівняно з носіями 

генотипів QR та QQ реєструвався вищий рівень інсуліну в плазмі крові 

(23,7±2,4 проти 18,3± 0,9 та 19,5±1,3 мгМО/мл) та вищий ІМТ [53].  

В української когорті зі 100 практично здорових осіб (етнічних українців 

і росіян – мешканців Харкова та Полтави) мажорним виявився алель Q (G) із 

частотою 0,57 (0,59 у чоловіків; 0,56 у жінок), а мінорним – алель R (А) із 

частотою 0,43 (0,41 у чоловіків; 0,44 у жінок). У цілому, частота алельних 

генотипів LEPR Q223R була такою: RR – 25 %, QR – 35 %, QQ – 40 % [105]. За 

результатами дослідження Паленка О. Є. (2015), серед хворих на 

дисциркуляторну енцефалопатію частота генотипів QQ, QR  та RR становила 

17,5; 62,5 та 20 %, відповідно [33]. У носіїв генотипу RR реєструвалась вища 

тривалість захворювання та частіше  виявлялась гіпертригліцеридемія  [33]. 

Нами не знайдено інформації щодо ролі поліморфізму гена LEPR у 

хворих на стабільну ІХС та за її коморбідності в українській популяції. Тому 

вивчення клініко-лабораторних особливостей дисадипокінемії та 

патогенетичного значення поліморфізму LEPR Q223R у пацієнтів з 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу 

дозволить індивідуалізувати підходи до діагностики та прогнозування перебігу 

стабільної ІХС. 

 

 



РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

У дослідженні взяли участь 147 хворих на стабільну ішемічну хворобу 

серця (ІХС) з післяінфарктним кардіосклерозом (100 % чоловіки), які 

знаходились на лікуванні в кардіологічному відділенні Вінницької обласної 

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

схвалені комітетом з біоетики Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (протокол № 5 від 01.06.2017) і не суперечать 

основним біоетичним нормам Гельсінської декларації прийнятої Генеральною 

асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (1977 р.), відповідним положенням ВООЗ, 

Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародному кодексу 

медичної етики (1983 р.) та законам України. 

Діагноз стабільної ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом 

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

чинними нормативними документами: уніфікованими клінічними 

протоколами первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Ішемічна хвороба 

серця: стабільна стенокардія напруги. Первинна допомога» за Наказом МОЗ 

України від 23.11.2011 № 816; УКПМД та адаптованого клінічного протоколу 

«Стабільна ішемічна хвороба серця» за Наказом МОЗ України від 02.03.2016 

№ 152 [29, 30, 65, 151]. Наявність післяінфарктного кардіосклерозу була 

верифікована на підставі аналізу медичної документації та результатів 

інструментальних досліджень відповідно до чинних нормативних документів. 

Відповідно до мети та завдань дослідження одним із пріоритетних 

критеріїв включення хворого в дослідження була коморбідність стабільної ІХС 

з ЦД 2 типу. Діагноз ЦД 2 типу був верифікований відповідно до положень 

Наказу МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 «Про затвердження та 
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впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при цукровому діабеті 2 типу» на підставі аналізу медичної 

документації, анамнестичних даних, результатів клініко-лабораторного 

обстеження, прийомі пероральних антидіабетичних засобів [28]. 

Усі хворі отримали детальну інформацію щодо мети та завдань 

дослідження і засвідчили свою згоду взяти в ньому участь особистим підписом 

на спеціальному бланку «Інформованої згоди пацієнта» з календарним планом 

проведення клініко-діагностичних процедур.  

Критеріями включення хворих у дослідження були:  

 чоловіча стать;  

 верифікований діагноз стабільної ІХС – стабільна стенокардія напруження 

ІІ-ІІІ функціонального класу (ФК); 

 верифікований післяінфарктний кардіосклероз; 

 коморбідність з ЦД 2 типу; 

 згода хворого брати участь у дослідженні. 

Критеріями невключення хворих у дослідження були:  

 жіноча стать;  

 вік менший ніж  25 і більший ніж 75 років; 

 небажання пацієнта брати участь у дослідженні; 

 гострий коронарний синдром; 

 неконтрольована артеріальна гіпертензія (САТ ≥180 мм рт. ст., ДАТ ≥100 мм 

рт. ст.); 

 серцева недостатність ІV функціонального класів за NYHA; 

 гемодинамічно нестабільні аритмії, постійна форма фібриляції передсердь,  

порушення синоатріальної та артіовентрикулярної провідності ІІ – ІІІ ступеня; 

 цукровий діабет І типу, інша ендокринна патологія; 

 важкі та декомпенсовані стани; 

 онкологічні захворювання; 

 алкогольна й наркотична залежність. 
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У таблиці 2.1 представлена клініко-демографічна характеристика хворих 

на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом, включених у 

дослідження. Вік обстежених хворих коливався в межах 40 – 75 років і в 

середньому становив 52 [53, 66] років. Загальна тривалість захворювання на 

час дослідження становила 4,09±3,75 років. За даними анамнезу та 

результатами аналізу медичної документації, у 89,1 % пацієнта дебютом 

стабільної ІХС був інфаркт міокарда (ІМ). У той же час лише в 10,9 % осіб 

діагноз стабільної стенокардії напруження ІІ-ІІІ ФК був установлений за 12 – 68 

місяців до розвитку ІМ.  

У 83 % пацієнтів перший ІМ розвинувся у віці 44 – 60 років, а у 10,9 % 

та 6,1 % осіб – у віці до 44 або після 60 років, відповідно. Один ІМ перенесли 

85 % пацієнтів, у той час як два ІМ було зареєстровано у 22 (15 %) хворих. У 

75,5 % пацієнтів виявлявся перший Q-ІМ, у той час як частка хворих з не Q-ІМ 

була втричі меншою. В загальній групі хворих на стабільну ІХС перші не Q-

ІМ ЛШ за локалізацією розподілялись таким чином: передньо-перетинковий  – 

у 18 (12,2 %) осіб; передньо-перетинково-верхівковий – у 4 (2,7 %) осіб; 

передньо-перетинково-верхівково-боковий – у 5 (3,4 %) осіб; нижній  - у 9 

(6,1 %) осіб. У той же час, розподіл першого Q-ІМ ЛШ за локалізацією був 

таким: передньо-перетинковий – у 24 (16,3 %) осіб; передньо-перетинково-

верхівковий – у 13 (8,8 %) осіб; передньо-перетинково-верхівково-боковий – у 

11 (7,5 %) осіб; нижній – у 55 (37,4 %) осіб; нижньо-боковий – у 8 (5,4 %) осіб.  

Таким чином, у хворих на стабільну ІХС серед не Q-ІМ ЛШ частіше 

реєструвались передньо-перетинкові інфаркти, а серед Q-ІМ  - інфаркти 

нижньої стінки ЛШ.  

Серед хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом 

хронічна серцева недостатність ІІ функціонального класу за NYHA була 

виявлена в 42,9 % осіб, у той час як частка пацієнтів з ІІІ ФК за NYHA була 

вищою і становила 57,1 %.  
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Таблиця 2.1 

Клініко-демографічна характеристика хворих з стабільною ІХС (n=147) 

 

Характеристика ІХС, n=147 

Чоловіки n (%) 147 (100 %) 

Вік, роки Mσ 53,07,83 

- менше 44 років n (%) 15 (10,2 %) 

- 44 - 60 років n (%) 107 (72,8 %) 

- більше 60 років n (%) 25 (17,0 %) 

Загальна тривалість ІХС, міс. Mσ 49,145,0 

Тривалість ІХС до ІМ    

- ІХС та ІМ виявлені одночасно  n (%) 131 (89,1 %) 

- менше 2 років n (%) 9 (6,1 %) 

- 2 – 5  років n (%) 5 (3,4 %) 

- більше 5 років n (%) 2 (1,4 %) 

Вік, у якому був перенесений 1-й ІМ Mσ 49,05,79 

- менше 44 років n (%) 16 (10,9 %) 

- 44 – 60 років n (%) 122 (83,0 %) 

- більше 60 років n (%) 9 (6,1 %) 

Кількість перенесених ІМ Mσ 1,150,36 

- кількість осіб, що перенесли 1 ІМ n (%) 125 (85,0 %) 

- кількість осіб, що перенесли 2 ІМ n (%) 22 (15 %) 

- Кількість хворих із першим Q-ІМ n (%) 111 (75,5 %) 

- Кількість хворих із першим не Q-ІМ n (%) 36 (24,5 %) 

ІІ ФК за NYHA  n (%) 63 (42,9 %) 

ІІІ ФК за NYHA n (%) 84 (57,1 %) 

Реваскуляризація міокарда  n (%) 19 (12,9 %) 

- АКШ n (%) 5 (3,4 %) 

- стентування коронарних артерій n (%) 9 (6,2 %) 

-  фармакологічна (тромболізис)  n (%) 5 (3,4 %) 

 

На підставі аналізу медичної документації було встановлено, що лише у 

13 % хворих на стабільну ІХС були проведені заходи з реваскуляризації 
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міокарда, в тому числі аорто-коронарне шунтування (АКШ) було проведено у 

3,4 % осіб, стентування коронарних артерій – у 6,2 % осіб,  тромболізис - у 

3,4 % осіб.  

Клініко-демографічні особливості включених у дослідження чоловіків, 

хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом, у цілому 

узгоджуються з даними літератури щодо української популяції [5, 13]. 

За результатами аналізу анамнестичних даних, медичної документації  та 

клініко-лабораторних та інструментальних досліджень було встановлено, що в 

обстеженій когорті хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом супутні захворювання були виявлені у 116 (78,9 %) осіб 

(табл. 2.2). У структурі коморбідності перше місце посідала артеріальна 

гіпертензія, яка виявлялась у 103 (70 %) хворих на стабільну ІХС. Результати 

офісного вимірювання артеріального тиску (АТ) та добового моніторування 

АТ засвідчили наявність артеріальної гіпертензії 1-ого ступеня (CАТ 140 – 159 

мм рт.ст., ДАТ 90 – 99 мм рт.ст.) у 28 (19 %) хворих, 2-го ступеня (CАТ 160 – 

179 мм рт.ст., ДАТ 100-109 мм рт.ст.) - у 75 (51 %) хворих на стабільну ІХС.  

Таблиця 2.2 

Частота супутньої патології в обстежених хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом (n=147) 

Супутня патологія Кількість хворих 

n % 

Артеріальна гіпертензія 103  70,0 

Цукровий діабет  2 типу 64 43,5 

Абдомінальне ожиріння І-ІІ ступеня  53 36,1 

Остеоартроз колінних суглобів  9 6,1 

Хронічний гастродуоденіт 8 5,4 

Хронічний панкреатит 4 2,7 

ХОЗЛ 3  2,0 

 

У 43,5 % хворих на стабільну ІХС був ЦД 2 типу, у 36,1 % хворих – 

абдомінальне ожиріння І-ІІ ступеня, в той час як частота іншої супутньої 
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патології коливалась від 2 до 6 %. Серед хворих із післяінфарктним 

кардіосклерозом також виявлялась досить висока частка курців (37,4 %).  

Усі хворі на стабільну ІХС отримували стандартну базисну 

фармакотерапію відповідно до наказів МОЗ України від 23.11.2011 № 816 та 

від 02.03.2016 № 152, яка включала призначення щонайменше одного 

препарату, який коригує симптоми стенокардії, а також препарати, що 

запобігають розвитку ускладнень. Фармакотерапія тривалого контролю 

симптомів і запобігання нападів стенокардії включала препарати І ряду, з них 

β-адреноблокатори отримували 137 (93,2 %) хворих і блокатори кальцієвих 

каналів – 10 (6,8 %) хворих. У зв’язку з недостатньою ефективністю 

препаратів І ряду, наявністю протипоказань або побічних ефектів у 34 (23,1 %) 

хворих контроль симптомів стенокардії проводився препаратами ІІ ряду 

(нітратами пролонгованої дії). Для профілактики атеротромботичних 

ускладнень 133 (90,5 %) хворих отримували препарати ацетилсаліцилової 

кислоти в дозі 75-150 мг на добу, 14 (9,5 %) хворих отримували препарати 

клопідогрелю в дозі 75 мг на добу. 

Констатоване медикаментозне лікування супутніх захворювань, які 

мають негативний вплив на перебіг стабільної ІХС (артеріальна гіпертензія, 

ЦД 2 типу) проводилось згідно з  чинними медико-технологічними 

документами.  

Антигіпертензивну терапію систематично отримували 98 (66,7%) хворих 

на стабільну ІХС, в тому числі 76 (51,7 %) хворих отримували інгібітори 

ангіотензин-перетворювального ферменту, 24 (16,3 %) – сартани, комбіновану 

антигіпертензивну терапію отримували  47 (32,0 %) хворих. 

Усім хворим на стабільну ІХС з ЦД 2 (n=64, 100 %) проводився 

глікемічний контроль за допомогою препаратів метформіну у вигляді 

монотерапії або в комбінації з препаратами сульфанілсечовини (n=42, 65,6 %) 

або глітазонами (n=12, 18,8 %). Інсулінотерапія не проводилась жодному 

хворому з ЦД 2 типу. 

Усім хворим на стабільну ІХС, незалежно від рівня загального 

холестерину (ЗХС) або холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС 
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ЛПНЩ), проводилась ліпідзнижувальна терапія статинами. Всі пацієнти 

отримували статини в максимально переносимій дозі (аторвастатин 40 

мг/день, розувастатин 20 – 40 мг/день). За рекомендаціями EAS/ESC для 

хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом для 

ліпідознижувальної терапії цільовим вважається рівень ХС ЛПНЩ менше 1,8 

ммоль/л. На момент включення в дослідження такого  рівня ХС ЛПНЩ 

досягли 9 (6,12 %) пацієнтів. 

Відповідно до завдань дослідження для встановлення референтних 

величин окремих показників було обстежено 52 особи чоловічої статі віком 

51,98,56 роки, які становили групу порівняння. В групу порівняння 

включались особи, з відсутністю скарг на захворювання внутрішніх органів, 

без патологічних змін при фізикальному обстеженні, значних відхилень 

антропометричних параметрів (індексу маси тіла та обводу талії). Особи зі 

шкідливими звичками (тютюнопаління та ін.) в групу порівняння також не 

включались. Усім особам, включеним у групу порівняння, було проведено 

інструментальне й лабораторне обстеження, що включало ЕКГ, флюорографію 

органів грудної клітки, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рутинні 

біохімічні показники сироватки крові (креатинін, глюкоза крові, білірубін).  

У таблиці 2.3 наведена антропометрична та клініко-лабораторна 

характеристика групи хворих на стабільну ІХС та групи порівняння. Групи 

були репрезентативними за середнім віком та зростом, але у хворих на 

стабільну ІХС реєструвалась більша вага (на 12,4 %), обвід талії (ОТ, на 

12,5 %) та вище відошення обвід талії/обвід стегон (ОТ/ОС на 11,6 %). Аналіз 

індексу маси тіла (ІМТ) засвідчив, що серед хворих на стабільну ІХС у 53 

(36,1 %) осіб виявляється ожиріння І – ІІ ступеня, а у 62 (42,1 %) пацієнтів – 

надлишкова маса тіла (ІМТ 25 – 29,9 кг/м
2
). Серед хворих на стабільну ІХС 

виявлено 51,7 % осіб із ОТ ≥94 см та 63,9 % осіб із відношенням ОТ/OC ≥0,9, 

що є ознаками метаболічного або вісцерального ожиріння [106, 205]. У групі 

порівняння надлишкова маса тіла була виявлена у 22 (42,3 %) чоловіків, 

ознаки абдомінального ожиріння (ОТ ≥94 см; ОТ/OC ≥0,9) були у 5 (9,6 %) 

осіб, але не було осіб з ІМТ вище ≥30 кг/м
2
.  
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Таблиця 2.3 

Антропометричні та клініко-лабораторні показники у хворих на стабільну ІХС 

з післяінфарктним кардіосклерозом та в групі порівняння 

Характеристика Хворі на ІХС, n=147 Група порівняння, n=52  

Вік, роки 53,07,83 51,98,56 

Вага, кг (Mσ) 88,614,9
*
 78,86,87 

Зріст, м (Mσ) 1,750,06 1,770,07 

ІМТ, кг/м
2 
(Mσ) 28,84,45

*
 25,11,83 

ІМТ ≥30 кг/м
2
, n (%) 53 (36,1 %)

*
 0 (0,0 %) 

ОТ, см (Mσ) 94,313,5
*
 83,87,48 

ОТ ≥94 см, n (%) 76 (51,7 %)
*
 5 (9,6 %) 

ОТ/OC (Mσ) 0,960,10
*
 0,860,03 

ОТ/OC ≥0,9, n (%) 94 (63,9 %)
*
 5 (9,6 %) 

САТ, мм рт. ст. (Mσ) 147,020,0
*
 123,17,19 

ДАТ, мм рт. ст. (Mσ) 90,910,6
*
 79,45,99 

3ХС, ммоль/л (Mσ) 4,880,84
*
 4,180,63 

ЗХС ≥5,0 ммоль/л, n (%) 69 (46,9 %)
*
 5 (9,6 %) 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,020,20 1,260,16 

ЛПВЩ ≤1,0 ммоль/л, n (%) 78 (53,1 %)
*
 3 (5,8 %) 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,150,76
*
 2,430,59 

ЛПНЩ ≥3,0 ммоль/л, n (%)  87 (59,2 %)
*
 7 (13,5 %) 

ТГ, ммоль/л (Mσ) 1,560,68
*
 1,090,29 

ТГ ≥1,7 ммоль/л, n (%) 49 (33,3 %)
*
 2 (3,8 %) 

Індекс атерогенності (Mσ) 3,911,14
*
 2,360,63 

Глюкоза, ммоль/л (Mσ) 5,700,52
*
 4,330,53 

Інсулін, мкОД/л (Mσ) 19,48,07
*
 9,533,01 

HbA1c, % (Mσ) 5,961,46 4,640,50 

НОМА-ІR (Mσ) 5,092,78
*
 1,820,57 

НОМА-ІR >2,77 115 (78,2 %)
*
 5 (9,6 %) 

СРБ, мг/л (Mσ) 5,741,47
*
 2,350,72 

Тютюнопаління 55 (37,4 %) 0 (0,0 %) 

Примітка. 
*
- достовірні відмінності щодо групи порівняння (р<0,05). 
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Серед хворих на стабільну ІХС виявлялась висока поширеність 

кардіометаболічних факторів ризику: гіперхолестеринемія (ЗХС ≥5,0 ммоль/л) 

у 46,9 % осіб, високий (≥3 ммоль/л)  рівень ХС ЛПНЩ у 59,2 % осіб, низький 

рівень ХС ЛПВЩ (≤1,0 ммоль/л) у 53,1 %, гіпертригліцеридемія (≥1,7 

ммоль/л) у 33,3 %, у той час як у групі порівняння частота аберантних рівнів 

ліпідів коливалась в межах 3,8 – 13,5 %.  

У загальній групі хворих на стабільну ІХС рівень глюкози, інсуліну та 

глікозильованого гемоглобіну в крові був достовірно вищим, ніж у групі 

порівняння, що може пояснюватись високою частотою коморбідності з ЦД 2 

типу. Крім того, у 78,2 % хворих на стабільну ІХС реєструвались ознаки 

інсулінорезистентності (індекс НОМА-ІR >2,77), у той час як у групі 

порівняння було виявлено 2 особи з НОМА-ІR >2,77. Також у хворих на 

стабільну ІХС реєструвався більш високий (у 2,44 рази) рівень hsСРБ, ніж у 

практично здорових чоловіків, що свідчить про наявність субклінічного 

запального процесу. Такий фактор ризику як тютюнопаління відмічався у 55 

(37,4 %) хворих на стабільну ІХС, серед них було 15 екс-паліїв.  

Таким чином, клініко-демографічні, антропометричні та лабораторні 

характеристики та поширеність традиційних кардіометаболічних факторів 

ризику в чоловіків, хворих на стабільну ІХС, узгоджуються з даними 

літератури щодо української популяції [6, 13, 17, 26, 43].  

 

2.2. Методи обстеження хворих 

Оцінка стану хворих проводилась на основі алгоритмізованої 

стандартної тематичної карти, яка включала розділи клінічного, 

інструментального, лабораторного досліджень: визначення антропометричних 

показників; реєстрацію ЕКГ в 12 стандартних відведеннях; визначення 

артеріального тиску (АТ); ЕхоКГ-дослідження в М-, В- і Д-режимах; 

біохімічне дослідження показників вуглеводного та ліпідного обміну, маркерів 

секреторної активності жирової тканини в сироватці крові; молекулярно-
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генетичне дослідження поліморфізму гена лептинових рецепторів LEPR 

Q223R. 

Визначення антропометричних показників – зросту, маси тіла, обводу 

талії та стегон визначали загально прийнятими методами. Індекс маси тіла 

(ІМТ) Кетле  розраховували за формулою: 

ІМТ (кг/м
2
) = Маса тіла, кг/(Зріст, м)

2
 

Результати ІМТ (кг/м
2
) оцінювались за критеріями ВООЗ (1997): 

1) недостатня маса – ІМТ <18,5; 2) нормальна маса – 18,5 - 24,9; 3) надлишок 

маси тіла – 25,0-29,9; 4) ожиріння І ступеня – 30-34,9; ожиріння ІІ ступеня ІМТ 

– 35-39,9; ожиріння ІІІ ступеня - >40 кг/м
2
. 

Наявність метаболічного синдрому в обстежених хворих 

встановлювали згідно з  критеріями Міжнародної діабетологічної федерації  

(IDF, 2005): наявність ожиріння центрального типу, визначеного за обводом 

талії (для чоловіків  ОТ≥94 см) плюс наявність будь-яких двох факторів з 

чотирьох перерахованих: підвищений рівень тригліцеридів (≥1,7 ммоль/л або 

150 мг/дл), знижений рівень ХС ЛПВЩ (у чоловіків <1,03 ммоль/л або <40 

мг/дл) або проведення специфічної терапії з приводу дисліпідемії, артеріальна 

гіпертензія (рівень САТ ≥130 мм рт. ст. та або рівень ДАТ ≥85 мм рт. ст.) або 

гіпотензивна терапія з приводу раніше діагностованої артеріальної гіпертензії, 

підвищений рівень глюкози в плазмі крові натще ≥5,6 ммоль/л (100 мг/дл) [26, 

54].  

Біохімічні дослідження. Забір крові для лабораторних досліджень 

здійснювався в стандартних умовах – з 8 до 9 години ранку, натще, після 

нічного голодування. За добу до забору крові обстежувані особи утримувались 

від важкого фізичного навантаження, вживання алкоголю та жирної їжі, а 

безпосередньо перед забором крові уникали стресових ситуації та паління. Для 

імуноферментного аналізу аліквоти сироватки крові відбирали в 

мікропробірки Ерpendorf і до проведення аналізу зберігали за -70 
о
С. 

Біохімічні дослідження виконані в КДЛ ВОКЛ ім. М. І. Пирогова та НДКДЛ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова (свідоцтво про переатестацію МОЗ України 

№ 049/15 від  02.03.2015).  
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Вміст загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) в сироватці крові визначали 

уніфікованими методами за наборами «Холестерин-Ф», «Тригліцериди-Ф» 

(Філісіт-Діагностика, Україна), «Альфа-холестерин» (Реагент, Україна).  

Рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 

розраховувався за формулою Friedwald: ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – (0,45 

х ТГ) [17]. При ранжуванні рівнів ліпідів у сироватці крові користувались 

критеріями Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства 

атеросклерозу ESC/EAS (2016) [78]. Критеріями дисліпідемії вважали рівень 

ЗХС >5,0 ммоль/л, ХС ЛПНЩ  >3,0 ммоль/л, ХС ЛПВЩ <1,0 ммоль/л (для 

чоловіків), ТГ >1,7 ммоль/л.  

Базальний вміст інсуліну  в сироватці крові визначали за набором 

«Insulin ELISA» (DRG, США). Як критерій інсулінорезистентності 

розраховували індекс НОМА-ІR (Homeostasis Model Assessment Insulin 

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

22,5]. Індекс НОМА-ІR  >2,77 свідчить про інсулінорезистентність [26, 64, 

150]. 

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

визначали імуноферментним методом за наборами ―Human Leptin Quantikine 

ELISA Kit‖ (RDS, США), ―Human Adiponectin ELISA‖ (BioVendor, Чехія)  

відповідно до інструкції фірми-виробника. Для комплексної оцінки 

дисадипокінемії визначалось логарифмоване співвідношення між вмістом 

адипонектину та лептину (lg А/L). Вміст С-реактивного білка визначали 

імуноферментним методом за набором «hsCRP ELISA» (DRG, США).  

Молекулярно-генетичні дослідження виконані в навчально-науковій 

клініко-діагностичній лабораторії ПЛР ВНМУ ім. М. І. Пирогова (свідоцтво 

МОЗ України про атестацію № 051/15 від 02.03.2015). Геномна ДНК 

екстрагувалась із мононуклеарів периферичної крові з використанням набору 

для виділення ДНК Gene Jet Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit 

(Thermo Scientific, США) згідно з інструкцією виробника.  
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Для ідентифікації поліморфних алелей гена LEPR Q223R (rs1137101; 

Arg223Gln) використовували ампліфікацію відповідної ділянки методом 

алель-специфічної ПЛР у режимі реального часу за набором праймерів 

«Литех» - «SNP». У реакційній суміші містилися праймери для ампліфікації 

ділянки гена, що містить поліморфізм (Forward: 5’ACCCTTTAAGCTGGG

TGTCCCAAATAG3’; Reverse: 5’AGCTAGCAAATATTTTTGTAAGCAATT3’), 

і два алель-специфічних гідролізних зонди, які містять поліморфний сайт. 

Зонд, що містить поліморфізм Arg223 (алель 1), мічений флуорофором HEX, 

223Gln (алель 2) – флуорофором FAM. Дискримінація алелей здійснювалася за 

рахунок різної ефективності руйнування Taq-полімеразою повністю і 

неповністю комплементарного зонда. Ампліфікацію проводили на приладі 

iCycler IQ5 (BioRad, США). Режим ампліфікації: 94 
0
C, 3 хв; 40 циклів: – 94 

0
C, 

15 сек.; – 64 
0
C, 40 сек. На рис. 2.1 представлений типовий результат 

дослідження поліморфізму гена LEPR Q223R в режимі Real-Time PCR. 

 

 
 

Рис. 2.1 Типовий результат дослідження поліморфізму гена LEPR Arg223Gln. 
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Реєстрацію ЕКГ проводили у 12 загальноприйнятих відведеннях зі 

швидкістю 50 мм/с у горизонтальному положенні після 10-хвилинного 

перебування пацієнтів у стані спокою. Аналіз показників ЕКГ передбачав: 

визначення порушення ритму серця, його провідності та ознак гіпертрофії 

лівого шлуночка за критеріями Sokolow-Lyon (Rv5(6)+Sv1≥35 мм). 

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

25» (ESAOTE, Італія) згідно з рекомендаціями з ультразвукового дослідження 

серця [10]. Визначали наступні такі: 1) передньо-задній розмір лівого 

передсердя в мм; 2) кінцево-систолічний і діастолічний розмір лівого 

шлуночка (КСР і КДР) в мм; 3) кінцево-систолічний та діастолічний об’єми 

лівого шлуночка (КСО і КДО) в мл; 4) кінцеві систолічні та діастолічні індекси 

(КСІ та КДІ) в мл/м
2
; 5) товщину задньої стінки лівого шлуночка в діастолу 

(ТЗС ЛШд) в мм; 6) товщину міжшлуночкової перегородки в діастолу 

(ТМШПд) в мм; 7) відносну товщину міокарда лівого шлуночка (ВТМ) за 

формулою ВТМ=(ТЗСЛШд + ТМШПд)/КДР; 8) масу міокарда лівого 

шлуночка (ММ ЛШ) в г за формулою Pen Convention; 9) індекс маси міокарда 

лівого шлуночка (ІММ ЛШ) в г/м
2
; 10) ударний об’єм лівого шлуночка (УО) в 

мл.; 10) фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка у %.  

Гіпертрофію лівого шлуночка у обстежених чоловіків діагностували при 

значеннях ІММ ЛШ >115 г/м
2
 [70, 141]. Визначення типу структурно-

геометричного ремоделювання ЛШ проводили за принципом Ganau [20, 104]. 

Відповідно до рекомендацій АСС [70, 141] виділяли чотири основні типи: 

нормальна геометрія – ІММЛШ ≤115 г/м
2
; ВТМ ≤0,42; концентричне 

ремоделювання – ІММЛШ ≤115 г/м
2
; ВТМ  >0,42; концентрична гіпертрофія – 

ІММ ЛШ ІММЛШ  >115 г/м
2
; ВТМ >0,42; ексцентрична гіпертрофія – 

ІММЛШ >115 г/м
2
; ВТМ ≤0,42.  
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2.3. Методи статистичної обробки цифрового матеріалу 

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 

(Kruskal-Wallis test). 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 (Fisher exact test, 2-

tailed). Для встановлення метрологічних параметрів окремих показників 

застосовували процентильний та квартильний аналіз. Розподіл частот 

генотипів та алелей перевіряли на відповідність закону Харді-Вайнберга за 

допомогою методу χ
2
. Для встановлення прогностичного значення маркерів 

дисадипокінемії визначали шансові відношення (OR, 95% CI) [8]. Проводили 

множинний лінійний регресійний аналіз. Результати представлено у вигляді 

М±σ або медіани й інтерквартильного інтервалу. Достовірною вважали 

різницю при р<0,05. 

Застосовані методи дослідження, критерії включення/не включення,  

клініко-лабораторні, інструментальні та статистичні методи дозволяють 

встановити поширеність і клініко-патогенетичне значення метаболічних і 

генетичних маркерів дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОШИРЕНІСТЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ LEPR Q223R ТА 

ДИСАДИПОКІНЕМІЇ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ІХС З 

ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ЗАЛЕЖНО ВІД  

КОМОРБІДНОСТІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

Стабільна ішемічна хвороба серця (ІХС) реєструється майже у 80 % 

хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Одним із вагомих кардіометаболічних 

чинників у хворих на ЦД 2 типу вважається дисадипокінемія [38, 42, 46, 169]. 

Лептин та адипонектин є основними гормонами жирової тканини, які залучені 

до регуляції ліпідного й вуглеводного обмінів, ендотеліального гомеостазу, 

процесів атерогенезу, тромбоутворення, запалення, апоптозу тощо [34,  88, 

114, 164]. Порушення адипокінового сигналінгу відіграють ключову роль у 

патогенезі ожиріння, цукрового діабету, метаболічного синдрому, 

метаболічних і нейроендокринних порушень при анорексії та кахексії [34, 114, 

164]. Потенційною причиною дисдипокінемії може бути поліморфізм гена 

лептинових рецепторів (LEPR), які експресуються в гіпоталамусі й 

периферичних тканинах – скелетних м’язах, жировій тканині, підшлунковій 

залозі [7, 83, 98, 204]. Сьогодні ідентифіковано 6 алельних поліморфізмів гена 

LEPR [7, 92], однак питання щодо їх поширеності та клініко-діагностичного 

значення в різних етнічних групах залишається дискутабельним.  

Завданням цього розділу дисертаційної роботи було встановити 

поширеність однонуклеотидного поліморфізму гена лептинових рецепторів 

LEPR Q223R (Gln223Arg, rs1137101) у хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу та 

практично здорових осіб (етнічних українців, мешканців Подільского регіону) 

та оцінити зв’язок алельних варіантів гена LEPR Q223R з сироватковим рівнем 

лептину й адипонектину.    
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3.1. Клінічна характеристика хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу 

 

Обстежено 147 чоловіків, хворих на стабільну ІХС (стабільну 

стенокардію напруження ІІ-ІІІ ФК) з післяінфарктним кардіосклерозом, 

середнім віком 52,0 [48; 57] років.  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.  

Як свідчить клінічна характеристика хворих на стабільну ІХС, наведена 

в таблиці 3.1, обидві групи були репрезентативними за середнім віком, що 

становив 51,0 [47,0; 55,0] та 53,5 [49,8; 59,0] років, відповідно, та віковим 

розподілом. Зокрема, серед пацієнтів на стабільна стабільну ІХС без ЦД та з 

ЦД 2 типу частки осіб молодших 44  років, становили 10,8 та 9,4 %, а частки  

осіб більше 60 років – 15,7 та 18,8 %, відповідно.  

Аналіз медичної документації та анамнестичних даних засвідчив, що 

групи хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом були 

репрезентативними за загальною тривалістю захворювання, яка в середньому 

становила 3,924,09 та 4,313,27 роки. У 86,7 % хворих на стабільну ІХС без ЦД 

та 92,2 % хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу дебютом захворювання був ІМ.  

У 7,2 % та 4,7 % хворих з післяінфарктним кардіосклерозом без ЦД та з ЦД 2 

типу стабільну стенокардію напруження ІІ-ІІІ ФК було діагностовано менше, ніж 

за 2 роки до розвитку ІМ, а у 3 % пацієнтів – за 2 – 5 років до розвитку ІМ. У 

групі хворих на стабільну ІХС без ЦД було виявлено 2 пацієнти з тривалістю 

стенокардії напруження ІІ-ІІІ ФК до розвитку ІМ понад 5 років, у той час як 

серед хворих з ЦД 2 типу таких пацієнтів не було.  

Розподіл хворих за віком, у якому був перенесений перший ІМ, не виявив 

суттєвих міжгрупових відмінностей: гострий коронарний синдром був 

зареєстрований у 82 – 84 % пацієнтів у віці 44 – 60 років в обох групах незалежно 

від наявності ЦД 2 типу. Групи хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу 

були репрезентативними за середньою кількістю перенесених ІМ. При цьому 
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один ІМ був зареєстрований у 85,5 % пацієнтів з стабільною ІХС без ЦД та 

84,4 % пацієнтів з ЦД 2 типу, а два ІМ – у  14,5 % та 15,6 % пацієнтів, відповідно.  

Аналіз характеру першого ІМ у хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом виявив достовірні міжгрупові відмінності. Так, 

серед хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, частка осіб з першим не 

Q-ІМ лівого шлуночка (ЛШ) була достовірно меншою в 2 рази, ніж серед 

хворих на стабільну ІХС без ЦД  (15,6 проти 31,3 %; p=0,034, Fisher exact test, 

2-tailed).  

Виникає питання щодо особливостей локалізації першого ІМ у хворих 

на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу. Встановлено, що  в групі 

хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу було виявлено таку локалізацію 

першого не Q-ІМ ЛШ:  передньо-перетинковий – у 12 (14,5 %) осіб; передньо-

перетинково-верхівковий – у 3 (3,6 %) осіб; передньо-перетинково-верхівково-

боковий – у 4 (4,8 %) осіб; нижній – у 7 (8,4 %) осіб. У цій же групі хворих 

локалізація першого Q-ІМ ЛШ була такою: передньо-перетинковий – у 12 

(14,5 %) осіб; передньо-перетинково-верхівковий – у 7 (8,4 %) осіб; передньо-

перетинково-верхівково-боковий – у 5 (6,0 %) осіб; нижній – у 28 (33,7 %) 

осіб; нижньо-боковий – у 5 (6,0 %) осіб. Серед хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД 2 типу, зареєстровано перший не Q-ІМ ЛШ з такою 

локалізацією: передньо-перетинковий – у 6 (9,4%) осіб; передньо-перетинково-

верхівковий - у 1 (1,6 %) осіб; передньо-перетинково-верхівково-боковий – у 1 

(1,6 %) осіб; нижній - у 2 (3,2 %) осіб. В цій же групі локалізація першого Q-

ІМ ЛШ була такою: передньо-перетинковий – у 12 (18,8 %) осіб; передньо-

перетинково-верхівковий – у 5 (7,8%) осіб; передньо-перетинково-верхівково-

боковий – у 7 (10,9%) осіб; нижній – у 27 (42,2%) осіб; нижньо-боковий – у 3 

(4,7%) осіб.   
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Таблиця 3.1 

Клінічна  характеристика хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу (n=147) 

Характеристика 
ІХС без ЦД, 

n=83 

ІХС з ЦД 2 

типу, n=64 

Вік, роки Mσ 52,48,46 53,76,97 

- менше 44 років n (%) 9 (10,8 %) 6  (9,4 %) 

- 44 – 60 років n (%) 61 (73,5 %) 46 (71,8 %) 

- більше 60 років n (%) 13 (15,7 %) 12 (18,8 %) 

Загальна тривалість ІХС, міс. Mσ 47,049,1 51,739,2 

Тривалість ІХС до ІМ     

- ІХС та ІМ виявлені одночасно  n (%) 72 (86,7 %) 59 (92,2 %) 

- менше 2 років n (%) 6 (7,2 %) 3 (4,7 %) 

- 2 – 5  років n (%) 3 (3,7 %) 2 (3,1 %) 

- більше 5 років n (%) 2 (2,4 %) 0 (0,0 %) 

Вік, у якому був перенесений 1-й ІМ Mσ 48,75,82 49,55,77 

- менше 44 років n (%) 10 (12 %) 6  (9,4 %) 

- 44 - 60 років n (%) 68 (82,0 %) 54 (84,4 %) 

- більше 60 років n (%) 5 (6,0 %) 4 (6,3 %) 

Кількість перенесених ІМ Mσ 1,140,35 1,160,37 

- кількість осіб, що перенесли 1 ІМ n (%) 71 (85,5 %) 54 (84,4 %) 

- кількість осіб, що перенесли 2 ІМ n (%) 12 (14,5 %) 10 (15,6 %) 

- Кількість хворих із першим Q-ІМ n (%) 57 (68,7 %) 54 (84,4 %)
*
 

- Кількість хворих із першим не Q-ІМ n (%) 26 (31,3 %) 10 (15,6 %)
*
 

ІІ ФК за NYHA n (%) 37 (44,6 %) 26 (40,6 %) 

ІІІ ФК за NYHA n (%) 46 (55,4 %) 38 (59,4 %) 

Реваскуляризація міокарда  n (%) 10 (12,0 %) 9 (14,1 %) 

- АКШ n (%) 2 (2,4 %) 3 (4,6 %) 

- стентування коронарних артерій n (%) 5 (6,0 %) 4 (6,2 %) 

-  фармакологічна (тромболізис)  n (%) 3 (3,6 %) 2 (3,1 %) 

Примітка. 
*
- достовірні відмінності щодо хворих на стабільну ІХС без 

ЦД (р<0,05).  
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Таким чином, у хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу серед не 

Q-ІМ ЛШ частіше реєструвались передньо-перетинкові інфаркти, а серед Q-ІМ 

– інфаркти нижньої стінки ЛШ. У хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 

2 типу, частота ІМ нижньої стінки ЛШ була вищою, ніж у хворих без ЦД, хоча 

відмінності не сягали межі вірогідності.  

Серед хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом без 

ЦД  2 типу хронічна серцева недостатність ІІ ФК за NYHA була виявлена у 

44,6 % осіб, а ІІІ ФК – у 55,4 % осіб. Серед хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД  2 типу,  ІІ ФК за NYHA реєструвався у 40,6 % осіб, а ІІІ ФК 

за NYHA – у 59,4 % осіб. Отже, за частотою та важкістю хронічної серцевої 

недостатності групи хворих на стабільну ІХС були зіставними.  

Групи хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу та без ЦД були 

репрезентативними за частками пацієнтів, яким була проведена хірургічна або 

фармакологічна  реваскуляризація міокарда. Аорто-коронарне шунтування 

(АКШ) та стентування коронарних артерій було проведено у 2,4 % та 6,0 % 

хворих на стабільну ІХС без ЦД та у 4,6 та 6,2 % хворих на стабільну ІХС з ЦД 

2 типу, відповідно. Частота тромболізису в групах становила близько 3 %. 

Таким чином, за основними клініко-демографічними параметрами групи 

хворих на стабільну ІХС були репрезентативними. Групу порівняння 

становили 52 практично здорових чоловіки (мешканці Вінницької області), 

віком 52,0 [44,0; 58,3] років, з відсутністю скарг на захворювання внутрішніх 

органів, об’єктивних ознак стабільної ІХС та ЦД 2 типу.  

 

3.2. Поширеність поліморфізму гена LEPR Q223R у хворих на 

стабільну ІХС за коморбідності з цукровим діабетом 2 типу й у практично 

здорових осіб 
 

Як свідчать результати молекулярно-генетичного дослідження, серед 

мешканців Подільського регіону поширеність поліморфізму гена LEPR Q223R 

(rs1137101) виявилась такою: в групі практично здорових чоловіків було 

виявлено 20 (38,5 %) носіїв генотипу QQ, 21 (40,3 %) носіїв генотипу QR та 11 
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(21,2 %) носіїв генотипу RR (табл. 3.2). Розподіл частот генотипів у 

контрольній групі відповідав  закону Харді-Вайнберга (тест χ
2
; р >0,05). 

У загальній групі хворих на стабільну ІХС було виявлено 37 (25,2 %) 

гомозигот QQ, 62 (42,4 %) гетерозигот QR та 48 (32,7 %) гомозигот RR. У 

хворих на стабільну ІХС при аналізі розподілу частот генотипів LEPR Q223R 

щодо відповідності закону Харді-Вайнберга також не спостерігалось 

вірогідного відхилення фактичних показників від очікуваних за панміксії 

показників (тест χ
2
; р>0,05). При аналізі частот генотипів LEPR Q223R у 

групах хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу вірогідних 

відхилень від закону Харді-Вайнберга також не спостерігалось (тест χ
2
; р 

>0,05). Отримані результати щодо поширеності поліморфізму гена LEPR 

Q223R в українській популяції узгоджуються з даними літератури [107]. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл поліморфізму гена LEPR Q223R (rs1137101) та тест Харді-Вайнберга 

у практично здорових осіб та хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом 

Група Фактична частота 

генотипу, %  (n) 

Очікувана частота 

генотипу за законом 

Харді-Вайнберга (%)  
χ

2
, 

р  
QQ QR RR QQ QR RR 

Група 

порівняння, n=52 

38,5 % 

(20) 

40,3 % 

(21) 

21,2 % 

(11) 
34,4 % 48,5 % 17,1 % 

χ
2
 =1,46 

р = 0,23 

ІХС, n =147 
25,2 % 

(37) 

42,4 % 

(62) 

32,7 % 

(48) 
21,4 % 49,7 % 28,9 % 

χ
2
 =3,38 

р = 0,07 

 У тому числі: 

ІХС без ЦД 2 

типу, n =83 

28,9 % 

(24) 

44,6 % 

(37) 

26,5 % 

(22) 
26,2 % 50,0 % 23,8 % 

χ
2
 =0,97 

р = 0,33 

ІХС + ЦД 2 типу, 

n=64 

20,3 % 

(13) 

39,1 % 

(25) 

40,6 % 

(26) 
15,9 % 47,9 % 36,2 % 

χ
2
 =2,19 

р = 0,14 

Примітка. Достовірність відмінностей оцінена щодо очікуваних частот у 

відповідній групі (тест χ
2
; df=1). 

 Привертає увагу той факт, що групи практично здорових осіб і хворих 

на стабільну ІХС відрізнялись за поширеністю алельного поліморфізму гена 

LEPR Q223R. Тому на наступному етапі були проаналізовані різні генетичні 
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моделі  успадкування поліморфізму лептинових рецепторів у хворих на 

стабільнму ІХС та стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Результати 

дослідження, наведені в табл. 3.3, свідчать, що в українській когорті практично 

здорових чоловіків (мешканців Подільського регіону) мажорним алелем 

виявився Q, а мінорним алелем – R із частотою 58,7 та 41,3 %, відповідно.  

У той же час, у загальній групі хворих на стабільну ІХС частота алеля Q 

становила  46,3 % і була  в 1,27 раза нижчою, а частота алеля R становила 

53,7 % і була в 1,3 раза вищою, ніж у практично здорових осіб (тест χ
2
; р = 

0,03). Згідно з  мультиплікативною генетичною моделлю, носійство алеля R 

може підвищувати шанси розвитку стабільної ІХС, у той час як носійство 

алеля Q може їх зменшувати (OR=1,65 та 0,61; р<0,05).  

Таблиця 3.3 

Мультиплікативна модель розподілу алелей гена LEPR Q223R та шансові 

відношення у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу  

Група 
Частота алеля, % (n) 

χ
2
 р OR (95 % СІ) 

Алель Q Алель R 

Група 

порівняння, n=52 

58,7 % 

(61) 

41,3 % 

(43) 
4,72 0,03 

Q: 0,61 (0,39-0,95) 

R: 1,65 (1,05-2,59)  
ІХС, n =147 

46,3 % 

(136) 

53,7 % 

(158) 

У тому числі: 

ІХС без ЦД 2 

типу, n =83 

51,2 % 

(85) 

48,8 % 

(81) 
1,43 0,23 

Q: 0,74 (0,45-1,21) 

R: 1,35 (0,82-2,22) 

ІХС + ЦД 2 типу, 

n=64 

39,8 % 

(51) 

60,2 % 

(77) 
8,13 0,004 

Q: 0,47 (0,28-0,79) 

R: 2,14 (1,26-3,63) 

Примітка. Достовірність відмінностей у групах хворих на стабільну ІХС 

оцінена щодо до групи порівняння (тест χ
2
; df=1). 

Аналіз частоти алельного поліморфізму гена LEPR Q223R у хворих на 

стабільну ІХС виявив певні відмінності залежно від коморбідності з ЦД 2 

типу. Так, у групі хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу частота алеля Q була 

невірогідно нижчою, а частота алеля R невірогідно вищою порівняно з 
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контрольною групою (OR=0,74 та 1,35, відповідно, р=0,23). У той же час, у 

хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, частота алеля Q становила 

39,8 % і була достовірно нижчою в 1,47 раза, а частота алеля R становила 

60,2 % і була достовірно більшою в  1,46 раза щодо групи порівняння (тест χ
2
; 

р = 0,004).  Згідно з мультиплікативною генетичною моделлю, в українській 

популяції осіб чоловічої статі у носіїв алеля R вдвічі підвищуються шанси 

коморбідності стабільної ІХС та ЦД 2 типу  (OR=2,14,  р<0,05). Слід 

відзначити, що у хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, частота 

алеля R була достовірно 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 2 типу (тест χ
2
 =3,75; р = 0,05). 

Аналіз кодомінантної моделі успадкування поліморфізму гена LEPR 

Q223R засвідчив, що в загальній групі хворих на стабільну ІХС спостерігалось 

зниження частоти поширеності генотипу QQ та зростання частоти 

поширеності генотипу RR щодо групи порівняння (OR=0,54 та 1,81), але 

міжгрупові відмінності залишались на рівні тенденції (тест χ
2
 = 4,11, р=0,13) 

(табл. 3.4). У той же час, частота поширеності генотипу QR серед практично 

здорових чоловіків і чоловіків з стабільною ІХС була майже еквівалентною і 

становила 40,3 та 42,4 % (OR=1,08), відповідно.  

Більш суттєві відмінності щодо розподілу генотипів були виявлені при 

аналізі груп хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу. Так, 

серед хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, частка носіїв 

генотипу QQ становила 20,3 % і була вірогідно меншою в 1,89 раза, а частка 

носіїв генотипу RR становила 40,6 % і була вищою в 1,92 раза, ніж  у групі 

порівняння. Згідно з кодомінантною моделлю успадкування шанси розвитку 

стабільної ІХС, асоційованої з ЦД 2 типу, у носіїв генотипу RR є більше ніж 

удвічі вищими, ніж у носіїв генотипу QQ (OR=2,55; 95 % СІ 1,11 – 5,86, тест χ
2
 

=6,74, р=0,03).  

Згідно з кодомінантною моделлю у хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД 2 типу, частота генотипу RR була вищою (OR =1,90, 95 % СІ 

0,94 – 3,81), а частота генотипу QQ – нижчою (OR=0,63, 95 % СІ 0,29-1,36), 
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ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу, хоча виявлені відмінності не 

сягали межі вірогідності (тест χ
2
 =3,53; р=0,17). Суттєвих відмінностей за 

часткою гетерозигот QR серед хворих на стабільну ІХС з наявністю та 

відсутністю ЦД 2 типу не спостерігалось.   

Таблиця 3.4 

Кодомінантна модель розподілу алелей гена LEPR Q223R та шансові 

відношення у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу  

Група 
Частота генотипу, % (n) χ

2 

df=2 

р OR (95 % СІ) 

QQ QR RR 

Група 

порівняння, 

n=52 

38,5 % 

(20) 

40,3 % 

(21) 

21,2 % 

(11) 
4,11 0,13 

QQ: 0,54 (0,27-1,05) 

QR: 1,08 (0,57-2,05) 

 RR: 1,81 (0,85-3,82) ІХС, n =147 
25,2 % 

(37) 

42,4 % 

(62) 

32,7 % 

(48) 

 У тому числі 

ІХС без ЦД 2 

типу, n=83 

28,9 % 

(24) 

44,6 % 

(37) 

26,5 % 

(22)  
1,40 0,5 

QQ: 0,65 (0,31-1,35) 

QR: 1,19 (0,59-2,40) 

 RR: 1,34 (0,59-3,07) 

ІХС + ЦД 2 

типу, n=64 

20,3 % 

(13) 

39,1 % 

(25) 

40,6 % 

(26) 
6,74 0,03 

QQ: 0,41 (0,18-0,93) 

QR: 0,95 (0,45-2,00) 

 RR: 2,55 (1,11-5,86) 

Примітка. Достовірність відмінностей у групах хворих на стабільну ІХС 

оцінена щодо групи порівняння (тест χ
2
; df=2). 

 

Аналіз домінантної моделі розподілу поліморфізму гена LEPR Q223R 

підтвердив (табл. 3.5), що в загальній когорті хворих на стабільну ІХС 

спостерігається стійка тенденція до зниження частоти носіїв генотипу QQ та 

накопичення гетеро- й гомозиготних носіїв алеля R (QR+RR) порівняно з 

групою практично здорових осіб:  OR =0,54 та 1,86 (тест χ
2
, р=0,07). Найбільш 

суттєво частота генотипу QQ знижувалась серед хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД 2 типу, порівняно з групою практично здорових осіб (OR 

=0,41, р=0,03).  
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Cеред хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу частка носів генотипу QQ 

була невірогідно нижчою (OR=0,63, 95 % СІ 0,29 – 1,36), а частка 

гомозиготних та гетерозиготних носів алеля R була вищою (OR =1,60, 95 % СІ 

0,74 – 3,45), ніж серед хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу (тест χ
2
 =1,42; 

р = 0,23).  

Таблиця 3.5 

Домінантна модель розподілу алелей гена LEPR Q223R та шансові відношення 

у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу  

Група 
Генотип, % (n) 

χ
2
  р OR (95 % СІ) 

QQ QR+RR 

Група 

порівняння, n=52 

38,5 % 

(20) 

61,5 % 

(32) 
3,32 0,07 

QQ: 0,54 (0,27-1,05) 

QR+RR: 1,86 (0,95-3,64)  
ІХС, n=147 

25,2 % 

(37) 

74,8 % 

(110) 

У тому числі: 

ІХС без ЦД 2 

типу, n=83 

28,9 % 

(24) 

71,1 % 

(59) 
1,33 0,25 

QQ: 0,65 (0,31-1,35) 

QR+RR: 1,54 (0,74-3,20) 

ІХС + ЦД 2 типу, 

n=64 

20,3 % 

(13) 

79,7 % 

(51) 
4,64 0,03 

QQ: 0,41 (0,18-0,93) 

QR+RR: 2,45 (1,07-5,60) 

Примітка. Достовірність відмінностей у групах хворих на стабільну ІХС 

оцінена щодо групи порівняння (тест χ
2
; df=1). 

 

Аналіз рецесивної моделі розподілу поліморфізму гена LEPR Q223R 

засвідчив (табл. 3.6), що в загальній когорті хворих на стабільну ІХС 

спостерігається накопичення гомозиготних носіїв генотипу RR та зменшується 

частота гомо- та гетерозиготного носійства алеля Q щодо групи порівняння: 

OR =1,81 і 0,55 (тест χ
2
, р=0,12). Найбільш суттєво частота генотипу RR 

підвищувалась серед хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, 

порівняно з групою практично здорових осіб (OR =2,55, р=0,03).  

Також серед хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу частка гомозигот RR 

була вищою (OR=1,90, 95 % СІ 0,94 – 3,81), а частка гомозиготних і 

гетерозиготних носів алеля Q була нижчою (OR =0,53, 95 % СІ 0,26 – 1,06) на 
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рівні стійкої тенденції порівняно з хворими на стабільну ІХС без ЦД 2 типу 

(тест χ
2
 =3,28; р = 0,07).  

Таблиця 3.6 

Рецесивна  модель розподілу алелей гена LEPR Q223R та шансові відношення 

у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 типу 

Група 
Генотип, % (n) 

χ
2 

р OR (95 % СІ) 
QQ+QR RR 

Група 

порівняння, n=52 

78,8 % 

(41) 

21,2 % 

(11) 
2,44 0,12 

QQ+QR: 0,55 (0,26-1,17) 

RR: 1,81 (0,85-3,82) 
ІХС, n =147 

67,3 % 

(99) 

32,7 % 

(48) 

У тому числі: 

ІХС без ЦД 2 

типу, n =83 

73,5 % 

(61) 

26,5 % 

(22) 
0,50 0,48 

QQ+QR: 0,74 (0,33-1,70) 

RR: 1,34 (0,59-3,07) 

ІХС + ЦД 2 типу, 

n=64 

59,4 % 

(38) 

40,6 % 

(26) 
5,01 0,03 

QQ+QR: 0,39 (0,17-0,90) 

RR: 2,55 (1,11-5,86) 

Примітка. Достовірність відмінностей у групах хворих на стабільну ІХС 

оцінена щодо групи порівняння (тест χ
2
; df=1). 

 

Таким чином,  група хворих на стабільну ІХС достовірно відрізнялась за 

поширеністю алельного поліморфізму гена LEPR Q223R від групи практично 

здорових осіб, при цьому найбільш суттєві відмінності відмічались за 

наявності ЦД 2 типу. На наступному етапі була проведена оцінка клініко-

демографічних показників у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від генотипу LEPR Q223R. 

Аналіз вікового розподілу в загальній групі хворих на стабільну ІХС 

засвідчив наявність достовірних відмінностей у носіїв поліморфних алелей 

(табл. 3.7). Так, середній вік у хворих на стабільну ІХС – гомозигот QQ був 

достовірно вищим, ніж у гомозигот RR (на 15,6 %) та гетерозигот QR (на 

13,5 %). Виявилось, що серед носіїв генотипу RR частка осіб віком менше 44 

років є вдвічі вищою, а частка осіб віком більше 60 років в 7,5 раза меншою, 

ніж серед носіїв генотипу QQ.  Серед гетерозигот QR частка осіб похилого 

віку також була достовірно меншою (в 5,6 раза), ніж серед гомозигот  QQ, 
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хоча за часткою осіб молодого віку (менше 44 років)  суттєвих відмінностей 

між групами не спостерігалось. 

Таблиця 3.7 

Віковий розподіл хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом 

– носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Вік хворих, роки 

середній вік 

(Mσ) 

менше 44 

років, 

n (%) 

44 - 60 

років, 

n (%) 

більше 60 

років, 

n (%) 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 58,59,65 3 (8,2 %) 17 (45,9 %) 17 (45,9 %) 

QR, n=62 51,55,27 
**

 4 (6,5 %) 53 (85,4 %) 5 (8,1 %)
*
 

RR, n=48 50,67,07
**

 8 (16,7 %) 37 (77,1 %) 3 (6,2 %)
*
 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД, n=83 

QQ, n=24 58,510,9 2 (8,3 %) 12 (50 %) 10 (41,7 %) 

QR, n=37 50,44,66 
*
 3 (8,1 %) 33 (89,2 %) 1 (2,7 %)

*
 

RR, n=22 49,47,14 
*
 4 (18,2 %) 16 (72,7 %) 2 (9,1 %) 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 58,77,11 1 (7,7 %) 5 (38,5 %) 7 (53,8 %) 

QR, n=25 53,35,72 
*
 1 (4,0 %) 20 (80,0 %) 4 (16,0 %) 

*
 

RR, n=26 51,66,99 
*
 4 (15,4 %) 21 (80,8 %) 1 (3,8 %) 

*
 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей щодо генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2. достовірність відмінності за частотою ознак визначена точним методом 

Фішера (2-tailed). 
 

Виявлені закономірності щодо вікового розподілу були підтверджені і 

при розподілі хворих на стабільну ІХС на групи залежно від наявності ЦД 2 

типу. Зокрема, в групі хворих на стабільну ІХС без ЦД у гомозигот RR 

середній вік був достовірно нижчим на 15,6 %, а у гетерозигот QR – на 13,8 %, 

ніж у гомозигот QQ. У групі хворих на ЦД 2 типу у носіїв генотипу QQ 

середній вік був достовірно вищим на 8,9 та 12,1 %, ніж у носіїв генотипів QR 

та RR, відповідно. Такі особливості вікового розподілу у хворих з 

післяінфарктним кардіосклерозом можуть свідчити про більш ранній розвиток 
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стабільної ІХС у носів алеля R порівняно з  гомозиготними носіями алеля Q 

гена LEPR. 

Аналіз віку хворих на стабільну ІХС, в якому був перенесений перший 

ІМ, також засвідчив наявність достовірних відмінностей у носіїв поліморфних 

алелей гена LEPR Q223R (табл. 3.8). Зокрема, в загальній групі хворих на 

стабільну ІХС у носів генотипів RR та QR середній вік на час дебютного ІМ 

був достовірно меншим на 10,2  та 8,9 %, ніж у носіїв генотипу QQ. Частка 

хворих, у яких ІМ відбувся у віці до 44 років, серед носів генотипу RR була 

вдвічі вищою (18,8 проти 8,1 %), ніж серед носіїв генотипу QQ. Також серед 

носіїв генотипу QQ утричі частіше виявлялись хворі на стабільну ІХС, які 

перенесли перший ІМ після 60 років, ніж серед носіїв генотипів RR та QR, 

хоча виявлені відмінності не сягали межі вірогідності.   

Оцінка вікових особливостей дебюту стабільної ІХС залежно від 

наявності ЦД 2 типу засвідчила достовірні відмінності між носіями різних 

генотипів. Виявилось, що в групі хворих на стабільну ІХС без ЦД у гомозигот 

QQ середній вік, в якому був перенесений ІМ, був достовірно вищим на 10,3 та 

15,1 %, ніж у  гетерозигот QR та гомозигот RR.  Серед носіїв генотипу RR 

частка осіб, які перенесли ІМ у віці до 44 років, була майже втричі (в 2,7 – 2,8 

раза) вищою, ніж серед носіїв генотипів  QQ та QR. 

У групі хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу спостерігались аналогічні 

закономірності: у носіїв генотипу QQ середній вік, у якому відбувся дебют 

стабільної ІХС, був вищим порівняно з носіями генотипів QR та RR на 8,9 та 

8,4 % (р<0,05 та р=0,1), відповідно. Частка хворих із дебютом стабільної ІХС у 

віці до 44 років була в 2 – 3 рази вищою серед гомозигот RR, ніж серед 

гомозигот QQ і гетерозигот QR. Отримані результати також підтверджують 

вірогідність асоціації генотипу RR з більш раннім розвитком стабільної ІХС як 

у хворих без порушень вуглеводного обміну, так і у хворих з ЦД 2 типу.  
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Таблиця 3.8  

Вікові особливості дебюту стабільної ІХС у носіїв поліморфізму гена LEPR 

Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Вік хворого на час першого ІМ, роки 

середній вік 

(Mσ) 

менше 44 

років, 

n (%) 

44 - 60 

років, 

n (%) 

більше 60 

років, 

n (%) 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 52,86,19 3 (8,1 %) 29 (78,4 %) 5 (13,5 %) 

QR, n=62 48,14,61
**

 4 (6,5 %) 56 (90,3 %) 2 (3,2 %) 

RR, n=48 47,45,68
**

 9 (18,8 %) 37 (77,1 %) 2 (4,2 %) 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД 2 типу, 

n=83 

QQ, n=24 52,76,28 2 (8,3 %) 19 (79,2 %) 3 (12,5 %) 

QR, n=37 47,84,50
**

 3 (8,1 %) 33 (89,2 %) 1 (2,7 %) 

RR, n=22 45,84,99
**

 5 (22,7 %) 16 (72,7 %) 1 (4,5 %) 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 52,86,26 1 (7,7 %) 10 (76,9 %) 2 (15,4 %) 

QR, n=25 48,54,81
*
 1 (4,0 %) 23 (92,0 %) 1 (4,0 %) 

RR, n=26 48,75,96 4 (15,4 %) 21 (80,8 %) 1 (3,8 %) 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2. достовірність відмінності за частотою ознак визначена точним методом 

Фішера (2-tailed). 
 

На наступному етапі була проведена оцінка характеру першого ІМ у 

хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом залежно від 

поліморфізму гена LEPR Q223R (табл. 3.9). Встановлено, що в загальній групі 

хворих на стабільну ІХС найбільш висока частота першого Q-ІМ ЛШ 

спостерігалась серед носіїв генотипу RR – 91,7 % проти 56,8 % серед носіїв 

генотипу QQ (р<0,001; Fisher exact test, 2-tailed) та 77,4  % серед носіїв 

генотипу QR (р=0,026; Fisher exact test, 2-tailed). У той же час, частота першого 

не Q-ІМ серед носіїв генотипу QQ була в 4,6 раза вищою, ніж серед носів 

генотипу RR (р<0,001; Fisher exact test, 2-tailed). Розрахунок шансових 

відношень засвідчив, що вірогідність розвитку першого Q-ІМ у гомозиготних 
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носіїв алеля R є в 4,3 раза вищою, ніж у гомо- та гетерозиготних носіїв алеля Q 

(OR= 4,34; 95 % СІ 1,51-12,5). 

Таблиця 3.9 

Частота першого Q- та не Q- інфаркту міокарда у хворих на стабільну ІХС - 

носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Характеристика першого ІМ OR (95 % CІ) 

 Q-ІМ, n (%) Не Q-ІМ, n (%) 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 21 (56,8 %) 16 (43,2 %) 
RR/QQ+QR 

4,34 (1,51-12,5) 
QR, n=62 48 (77,4 %) 14 (22,6 %)  

RR, n=48 44 (91,7 %)
**  #

 4 (8,3 %)
** #

 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД 2 типу, 

n=83 

QQ, n=24 13 (54,2 %) 11 (45,8 %) 
RR/QQ+QR 

4,06 (1,0-16,5) 
QR, n=37 26 (70,3 %)  11 (29,7 %) 

RR, n=22 20 (90,9 %)
**

 2 (9,1 %) 
**

 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 8 (61,5 %) 5 (38,5 %) 
RR/QQ+QR 

2,73 (0,61-12,3) 
QR, n=25 22 (88,0 %)  3 (12,0 %) 

RR, n=26 24 (92,3 %) 
*
 2 (7,7 %)

*
 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірні відмінності відносно генотипу QR (р<0,05); 

3. достовірність відмінностей визначена точним методом Фішера (2-tailed).  
 

Оцінка частоти не Q-ІМ та Q-ІМ серед хворих із післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу також засвідчила 

достовірні відмінності між носіями поліморфних алелей гена LEPR. У групі 

хворих на стабільну ІХС без ЦД частота Q-ІМ у гомозигот RR була в рази 

вищою в 1,61 та 1,40 раза, ніж у гомозигот QQ та гетерозигот QR (р=0,008 та 

0,06; Fisher exact test, 2-tailed). Також серед хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД 2 типу, частота Q-ІМ була найвищою, а частота не Q-ІМ - 

найнижчою у носіїв генотипу RR: 92,3 та 7,7 % проти 61,5 та 38,5 % у носіїв 

генотипу QQ. У носіїв генотипу RR відмічались вищі шанси розвитку Q-ІМ, 

ніж у носіїв генотипів QQ та QR, як за наявності, так і за відсутності ЦД (OR= 

2,73 та 4,06). 
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Оцінка кількості перенесених інфарктів у хворих на стабільну ІХС 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R засвідчила, що серед носіїв 

генотипу RR частка пацієнтів, які перенесли два ІМ, була вдвічі вищою 

(OR=1,91; 95 % СІ 0,77-4,71), ніж серед носіїв генотипів QQ та QR (табл. 3.10). 

Аналіз кількості перенесених ІМ у хворих на стабільну ІХС залежно від 

наявності ЦД 2 типу засвідчив, що в обох групах частки осіб, що перенесли 

два ІМ, були вищими серед гомозигот RR, ніж серед гомозигот QQ та QR 

(OR=2,28 та 1,56, відповідно). Виявлені відмінності не сягали межі вірогідності, 

що може бути пов’язано з невеликою кількістю пацієнтів, які перенесли два 

ІМ, у даному дослідженні. 

Таблиця 3.10 

Кількість перенесених інфарктів міокарда у хворих на стабільну ІХС – носіїв 

поліморфізму гену LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Кількість перенесених ІМ OR (95 % CІ) 

 Один ІМ, n (%) Два ІМ, n (%) 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 32 (86,5 %) 5 (13,5 %) RR/QQ+QR 

1,91 (0,77-4,71) 

 

QR, n=62 55 (88,7 %) 7 (11,3 %)  

RR, n=48 38 (79,2 %) 10 (20,8 %) 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД 2 типу, 

n=83 

QQ, n=24 21 (87,5 %) 3 (12,5 %) 
RR/QQ+QR 

2,28 (0,67-7,77) 

 

QR, n=37 33 (89,2 %)  4 (10,8 %) 

RR, n=22 17 (77,3 %) 5 (22,7 %)  

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 
RR/QQ+QR 

1,56 (0,42-5,72) 

 

QR, n=25 22 (88,0 %)  3 (12,0 %) 

RR, n=26 21 (80,8 %)  5 (19,2 %) 

Примітка. Міжгрупові відмінності відповідають p >0,05. 

У загальній групі хворих на стабільну ІХС серед носіїв генотипу RR 

частіше виявлялись пацієнти з більш важкою серцевою недостатністю, ніж 

серед носіїв генотипу QQ (табл. 3.11). Зокрема, в загальній групі хворих на 

стабільну ІХС серед гомозигот QQ частка осіб з ІІ ФК за NYHA перевищувала 

50 %,  у той час як серед гомозигот RR становила всього 22,9 %. Серед гомо- 

та гетерозиготних носіїв алеля Q частота ІІІ ФК за NYHA була достовірно 

меншою в 1,78 та 1,54 раза, ніж серед носіїв генотипу RR (р=0,002 та 0,03; 
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Fisher exact test, 2-tailed). Виявлена закономірність спостерігалась у групах 

хворих на стабільну ІХС з наявністю та відсутністю ЦД 2 типу. Розрахунок 

шансових відношень засвідчив, що вірогідність виявлення ІІІ ФК за NYHA у 

носіїв генотипу RR є втричі вищою, ніж у носіїв генотипів QQ та QR як за умов 

ізольованої стабільної ІХС (OR=3,51), так і за умов стабільної ІХС, асоційованої 

з ЦД 2 типу (OR=3,49).  

Таблиця 3.11 

Частота серцевої недостатності у хворих на стабільну ІХС - носіїв 

поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

ІІ ФК за 

NYHA, n (%) 

ІІІ ФК за 

NYHA, n (%) 

OR (95% CІ) 

 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 21 (56,8 %) 16 (43,2 %) 
RR/QQ+QR 

3,60 (1,67-7,77) 
QR, n=62 31 (50,0 %) 31 (50,0 %)  

RR, n=48 11 (22,9 %)
** #

 37 (77,1 %)
** #

 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД 2 типу, 

n=83 

QQ, n=24 13 (54,2 %) 11 (45,8 %) 
RR/QQ+QR 

3,51 (1,19-10,3) 
QR, n=37 19 (51,4 %)  18 (48,6 %) 

RR, n=22 5 (22,7 %) 
* #

 17 (77,3 %) 
* # 

 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 8 (61,5 %) 5 (38,5 %) 
RR/QQ+QR 

3,49 (1,18-10,3) 
QR, n=25 12 (48,0 %)  13 (52,0 %) 

RR, n=26 6 (23,1 %) 
* #

 20 (76,9 %)
* #

 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ (

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірні відмінності відносно генотипу QR (р<0,05); 

3. достовірність відмінностей визначена точним методом Фішера (2-tailed).  

Таким чином, когорта хворих на стабільну ІХС (100 % чоловіків) 

достовірно відрізняється за поширеністю поліморфізму гена LEPR Q223R від 

когорти практично здорових осіб. При цьому найбільш суттєві відмінності 

реєструються у хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. За 

результатами аналізу різних генетичних моделей, вірогідність коморбідності 

стабільної ІХС з ЦД 2 типу у гомозиготних носіїв алеля R підвищується в 2 – 3 

рази, в той час як гомозиготне носійство алеля Q потенційно може мати 
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протективне значення у хворих на стабільну ІХС. Аналіз клінічних 

особливостей хворих на стабільну ІХС залежно від поліморфізму гена LEPR 

Q223R засвідчив асоціацію генотипу RR з більш раннім віком дебюту 

стабільної ІХС, наявністю Q-ІМ та більшою важкістю СН як за відсутності 

ЦД,  так і в умовах коморбідності з ЦД 2 типу.  

Виникає питання щодо поширеності та особливостей дисадипокінемії у 

носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R  у хворих на стабільну ІХС залежно від 

наявності ЦД 2 типу. Вирішенню цього завдання був присвячений наступний 

етап дослідження.   

 

3.3. Поширеність та особливості дисадипокінемії у хворих на 

стабільну ІХС за  коморбідності з цукровим діабетом 2 типу: зв’язок з 

поліморфізмом гена  LEPR Q223R 

 

Дослідження адипокінового профілю у хворих на стабільну ІХС 

включало визначення базального рівня  лептину (нг/мл) та адипонектину 

(мкг/мл) в сироватці крові. Для оцінки дисбалансу секреторної функції 

жирової тканини та виразності дисадипокінемії розраховували співвідношення 

між вмістом адипонектину та лептину (А/Л) і для забезпечення нормальності 

розподілу цього показника результати представляли як десятковий логарифм 

(lg А/Л). Оскільки на сироваткові рівні лептину та адипонектину істотно 

впливають умови тестування (характер харчування, емоційний стан, час 

забору крові тощо) і результати характеризуються значними 

міжлабораторними варіаціями, визначення рівнів цих адипокінів також було 

проведено у практично здорових чоловіків групи порівняння і встановлені 

власні референтні величини.  

За результатами наших досліджень, рівень лептину в сироватці крові 

практично здорових чоловіків коливався в межах 2,54 – 9,66 нг/мл (95 % СІ) із 

медіаною та інтерквартильним інтервалом 5,55 [3,78; 7,92] нг/мл (табл. 3.12). 

Mетрологічні параметри сироваткового рівня лептину у хворих на стабільну 

ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом істотно відрізнялись від таких у групі 

порівняння. Рівень лептину в загальній групі хворих на стабільну ІХС 
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коливався в межах 6,62 – 26,8 нг/мл (95 % СІ) і за середніми величинами був 

вищим в 2,47 рази, ніж у групі порівняння. Виявилось, що лише у 16 (10,9 %) 

хворих на стабільну ІХС базальний рівень лептину відповідав діапазону 

нормальних значень (з 25-го по 75-й процентиль групи порівняння), у 14 

(9,5 %) хворих – високому нормальному рівню (з 75-го по 95-й процентиль 

групи порівняння), в той час як у 117 (79,6 %) пацієнтів цей показник істотно 

перевищував 95-й процентиль групи порівняння, що свідчить про наявність 

гіперлептинемії.  

Більш суттєво підвищення рівня лептину реєструвалось у хворих на 

стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Так, у хворих на стабільну ІХС без 

ЦД базальний рівень лептину коливався в межах 6,21 – 20,4 нг/мл (95 % СІ) із 

медіаною та інтерквартильним інтервалом 12,3 [9,44; 14,2] нг/мл, у той час як 

у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу становив 17,1 [13,5; 23,1] нг/мл 

(ANOVA, р<0,05). За середніми величинами рівень лептину у хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу був достовірно вищим на 49,1 %, ніж у хворих на 

стабільну ІХС без ЦД. 

Серед хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу виявлялось 13 (15,7 %) 

осіб з нормальним рівнем лептину, 15 (18,1 %) осіб – з високим нормальним 

рівнем лептину та 55 (66,2 %) осіб із гіперлептинемією. В той же час, серед 

хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, нормальний і високий 

нормальний рівень лептину був виявлений у 3 (4,7 %) та 1 (1,6 %) осіб, а у 60 

(93,7 %) осіб реєструвалась гіперлептинемія. Таким чином, частота 

гіперлептинемії у хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу була 

в 1,42 раза вищою, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД  (р=0,0004; Fisher 

exact test, 2-tailed). 
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Таблиця 3.12 

Рівень лептину в сироватці крові у практично здорових осіб та хворих на 

стабільну ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 типу  

Група Лептин, нг/мл    Процентиль 

M  σ Ме Р5 Р10 Р25 Р75 Р90 Р95 

1 
Група порівняння, 

n=52 
5,972,51 5,55 2,54 2,87 3,78 7,92 9,38 9,66 

2 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

14,85,87
*
 13,6 6,62 7,80 10,7 18,4 23,4 26,8 

У тому числі: 

3 

Хворі на 

стабільну ІХС без 

ЦД 2 типу, n=83 
12,24,10

*
 12,3 6,21 7,50 9,44 14,2 18,5 20,4 

4 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, n=64 
18,26,09

*#
 17,1 8,59 12,1 13,5 23,1 27,2 28,8 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно групи 1 (

*
-

 
р<0,001); 

2.
 #
 - достовірні відмінності між групами 3 та 4 (

#
 - р<0,05). 

 

Дослідження базального рівня адипонектину в сироватці крові 

практично здорових чоловіків і чоловіків, хворих на стабільну ІХС, також 

засвідчило суттєві відмінності в метрологічних параметрах цього адипокіну. 

Так, у групі порівняння сироватковий рівень адипонектину коливався в межах 

6,43 – 11,5 мкг/мл (95 %СІ) із медіаною та інтерквартильним інтервалом 8,72 

[7,90; 9,79] мкг/мл (табл. 3.13). Рівень адипонектину в загальній групі хворих 

на стабільну ІХС коливався в межах 3,55 – 9,68 мкг/мл (95 % СІ) і за середніми 

величинами був нижчим у 1,39 раза, ніж у групі порівняння. Виявилось, що в 

загальній групі хворих на стабільну ІХС у 20 (13,6 %) осіб базальний рівень 

адипонектину відповідав діапазону нормальних значень (з 25-го по 75-й 

процентиль групи порівняння), у 8 (5,4 %) хворих – високому нормальному 

рівню (з 75-го по 95-й процентиль групи порівняння), у 35 (23,8 %) хворих – 

низькому рівню (з 25-го по 5-й процентиль групи порівняння) та у 84 (57,1 %) 
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хворих – дуже низькому рівню (менше 5-го процентилю групи порівняння), 

що свідчить про наявність гіпоадипонектинемії.  

Більш суттєве зниження рівня адипонектину реєструвалось у хворих на 

стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Так, у хворих на стабільну ІХС без 

ЦД базальний рівень адипонектину коливався в межах 4,42 – 10,3 мкг/мл 

(95 %СІ) із медіаною та інтерквартильним інтервалом 6,50 [5,70; 7,60] мкг/мл, 

у той час як у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу становив 5,47 [4,27; 7,20] 

мкг/мл (ANOVA, р<0,05). За середніми величинами рівень адипонектину у 

хворих на стабільну ІХС без ЦД був достовірно вищим на 21,8 %, ніж у хворих 

на стабільну ІХС з ЦД 2 типу. Серед хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу 

виявлялось 12 (14,5 %) та 7 (8,4 %) осіб із нормальним і високим нормальним 

рівнем адипонектину, 24 (28,9 %) осіб – із низьким рівнем показника та 40 

(48,2 %) осіб з гіпоадипонектинемією.  

Таблиця 3.13 

Рівень адипонектину в сироватці крові у практично здорових осіб і хворих на 

стабільну ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 типу  

Група Адипонектин, 

мкг/мл 

Процентиль 

M σ Ме  Р5 Р10 Р25 Р75 Р90 Р95 

1 
Група порівняння, 

n=52 
8,811,65 8,72 6,43 6,58 7,90 9,79 10,7 11,5 

2 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

6,331,95
*
 6,30 3,55 4,13 5,09 7,40 8,52 9,68 

У тому числі: 

3 

Хворі на 

стабільну ІХС без 

ЦД 2 типу, n=83 
6,861,84

*
 6,50 4,42 4,82 5,70 7,60 9,25 10,3 

4 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, n=64 
5,631,88

*#
 5,47 2,41 3,21 4,27 7,20 8,11 8,49 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно групи 1 (

*
-

 
р<0,001); 

2.
 #
 - достовірні відмінності між групами 3 та 4 (

#
 - р<0,05). 
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У той же час, серед хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, 

нормальний та високий нормальний рівень адипонектину був виявлений у 8 

(12,5 %) та 1 (1,6 %) осіб, гранично знижений рівень показника – у 11 (17,2 %) 

осіб, а в 44 (68,7 %) осіб реєструвалась гіпоадипонектинемія. Таким чином, 

частота гіпоадипонектинемії у хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 

2 типу була в 1,43 раза вищою, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД  

(р=0,018; Fisher exact test, 2-tailed) . 

Як свідчать результати наших досліджень, логарифмоване 

співвідношення сироваткових рівнів адипонектину та лептину (lg А/Л) у 

практично здорових чоловіків коливалось у діапазоні 2,95 – 3,51 (95 %СІ) із 

медіаною та інтерквартильним інтервалом 3,19 [3,03; 3,35] (табл. 3.14). 

Показник lg А/Л у загальній групі хворих на стабільну ІХС коливався в межах 

2,23-2,99 (95 %СІ) і за середніми величинами був нижчим у 1,21 рази, ніж в 

групі порівняння. Виявилось, що в загальній групі хворих на стабільну ІХС у 5 

(3,4 %) осіб показник lg А/Л відповідав діапазону нормальних значень (з 25-го 

по 75-й процентиль групи порівняння), у 13 (8,8 %) хворих – низькому 

нормальному рівню (з 25-го по 5-й процентиль групи порівняння) та у 129 

(87,8 %) хворих – дуже низькому рівню (менше 5-го процентилю групи 

порівняння), що свідчить про наявність виразної дисадипокінемії. Слід 

відзначити, що низький показник lg А/Л (<2,95) виявлявся у 19 (12,9 %) 

хворих на стабільну ІХС з нормолептинемією та у 18 (12,2 %) пацієнтів з 

нормоадипонектинемією, що свідчить про наявність дисбалансу секреторної 

активності жирової тканини навіть за цих умов. 

Більш суттєве зниження показника lg А/Л реєструвалось у хворих на 

стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Так, у хворих на стабільну ІХС без 

ЦД показник lg А/Л коливався в межах 2,45-3,03 (95 %СІ) із медіаною та 

інтерквартильним інтервалом 2,78 [2,64; 2,89] мкг/мл, у той час як у хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу становив 2,49 [2,31; 2,65] мкг/мл (ANOVA, р<0,05). 

За середніми величинами показник lg А/Л у хворих на стабільну ІХС без ЦД 

був достовірно вищим на 10,8 %, ніж у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу. 
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Серед хворих на стабільну ІХС без ЦД 2 типу виявлялось 5 (6,0 %) осіб 

із нормальними значеннями lg А/Л, 10 (12,0 %)  осіб – із гранично низькими 

значеннями lg А/Л та 68 (82,0 %) осіб із дуже низькими значеннями lg А/Л. У 

той же час, серед хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, гранично 

низький рівень lg А/Л був виявлений у 3 (4,7 %) осіб, у 61 (95,3 %) осіб 

реєструвалась виразна дисадипокінемія (lg А/Л<2,95), у той же час не 

виявлено жодної особи з нормальними значеннями lg А/Л. Таким чином, 

частота дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 

типу була в 1,16 раза вищою, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД  (р=0,020; 

Fisher exact test, 2-tailed). Аналіз шансових відношень засвідчив, що 

вірогідність виявлення дисадипокінемії (lg А/Л<2,95) у хворих на стабільну 

ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, є  втричі вищою, ніж у хворих на стабільну ІХС 

без ЦД (OR=3,98; 95 % СІ 1,19 – 13,33). 

 

Таблиця 3.14 

Відношення адипонектин / лептин (lg А/Л) в сироватці крові у практично 

здорових осіб і хворих на стабільну ІХС за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Група lg А/Л Процентиль 

Mσ Ме  Р5 Р10 Р25 Р75 Р90 Р95 

1 
Група порівняння, 

n=52 
3,200,19 3,19 2,95 2,98 3,03 3,35 3,46 3,51 

2 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

2,640,25
*
 2,69 2,23 2,30 2,47 2,83 2,95 2,99 

У тому числі: 

3 

Хворі на 

стабільну  ІХС без 

ЦД 2 типу, n=83 
2,760,18

*
 2,78 2,45 2,51 2,64 2,89 2,97 3,03 

4 

Хворі на 

стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, n=64 
2,490,26

*#
 2,49 2,01 2,21 2,31 2,65 2,82 2,91 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно групи 1 (

*
-

 
р<0,001); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей між групами 3 та 4 (

#
 - р<0,001). 
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Виникає питання, якою мірою розвиток дисадипокінемії у хворих на  

стабільну ІХС асоціюється з поліморфізмом гена LEPR Q223R. Тому на 

наступному етапі була проведена оцінка адипокінового статусу у практично 

здорових осіб і пацієнтів із стабільною ІХС залежно від генотипу LEPR Q223R. 

Виявилось, що в групі практично здорових чоловіків рівень лептину в 

сироватці крові в гомозизигот RR був достовірно вищим у 2,04 та 1,29 раза, 

ніж у гомозигот QQ і гетерозигот QR (табл. 3.15). Крім того, сироватковий 

рівень лептину в гетерозигот QR був вищим у 1,59 раза, ніж у гомозигот QQ. 

Медіана й інтерквартильний інтервал рівня лептину в носіїв генотипів QQ, QR 

та RR становили 3,95 [3,13; 4,98]; 6,50 [4,79; 7,81] та 8,57 [7,94; 9,24] нг/мл, 

відповідно (Kruskal-Wallis test, р<0,01). Аналіз сироваткового рівня 

адипонектину в групі порівняння не виявив статистично значущих 

відмінностей за цим показником у носіїв різних генотипів. У той же час, 

оцінка співвідношення lg А/Л у практично здорових осіб засвідчила наявність 

достовірних міжгрупових відмінностей залежно від поліморфізму гена 

лептинових рецепторів. Показник lg А/Л у гомозигот RR був достовірно 

нижчим (на 10,4 та 4,44 %), ніж у гомозигот QQ та гетерозигот QR. Також 

показник lg А/Л був достовірно нижчим (на 6,25 %) у гетерозигот QR, ніж у 

гомозигот  QQ. Медіана й інтерквартильний інтервал lg А/Л у носіїв генотипів 

QQ, QR та RR становили 3,35 [3,29; 3,43]; 3,12 [3,03; 3,19] і 3,01 [2,98; 3,03], 

відповідно (Kruskal-Wallis test, р<0,01). 

У хворих на стабільну ІХС – носіїв генотипу RR, реєструвались більш 

високі рівні лептину (на 47,5 та 29,5 %), нижчі рівні адипонектину (на 31,2 та 

22,7 %) і  показника lg А/Л (на 11,8 та 8,9 %) порівняно з носіями генотипів 

QQ та QR.  Також  у хворих на стабільну ІХС – носіїв генотипу QR, рівень 

лептину був вірогідно вищим (на 13,9 %), а показник lg А/Л – нижчим, ніж у 

носіїв генотипу QQ, при цьому суттєвих відмінностей за рівнем адипонектину 

не спостерігалось. Слід зазначити, що в носіїв різних генотипів LEPR Q223R 

відмінності за показниками адипокінового статусу між групами порівняння та 

хворими на стабільну ІХС були майже еквівалентними. 
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Встановлено, що порушення адипокінового статусу в групах хворих на 

стабільну ІХС без ЦД та стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, були більш 

виразними в носіїв генотипу RR. Так, якщо гомозиготи QQ з наявністю 

стабільної ІХС та ЦД 2 типу вірогідно відрізнялись від гомозигот QQ без ЦД 

лише за показником lg А/Л, то у гомозигот RR вірогідні відмінності також 

спостерігались щодо абсолютного вмісту адипокінів у сироватці крові. 

Зокрема, у гомозигот RR хворих на стабільну ІХС та 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. 

Таблиця 3.15  

Адипокіновий статус у практично здорових осіб і хворих на стабільну ІХС 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R  

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

Лептин,  

нг/мл 

Адипонектин, 

мкг/мл 

lg А/Л 

Mσ Mσ Mσ 

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 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 12,24,16
&
 7,432,24

&
 2,790,18

&
 

QR, n=62 13,95,21
*&

 6,61148
&
 2,700,21

**&
 

RR, n=48 18,06,43
** #&

 5,111,59
** #&

 2,460,25
** #&

 

У тому числі: 

3 

Хворі на 

стабільну 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
**#

 

4 

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 у групах 1 та 2 щодо аналогічних генотипів 

(
& 

 - р<0,05); 

4. 
@ 

- достовірність відмінностей у групах 3 та 4 щодо аналогічних генотипів 

(
@ 

 - р<0,05). 
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Зауважимо, що в цілому у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом частота гіперлептинемії (рівень лептину >9,66 нг/мл), 

гіпоадипонектинемії (рівень адипонектину <6,43 мкг/мл) та дисадипокінемії 

(lg А/Л <2,95) у носіїв генотипу RR була найвищою і становила 91,7; 79,2 та 

95,8 % (рис. 3.1). Серед носіїв генотипу QQ частота гіперлептинемії, 

гіпоадипонектинемії та  дисадипокінемії була достовірно нижчою на 30,4; 95,6 

та 26,6 %, ніж серед носіїв генотипу RR. Частота порушень адипокінового 

статусу у хворих на стабільну ІХС – носіїв генотипу QR, була несуттєво 

вищою, ніж у носіїв генотипу QQ. Аналіз шансових відношень засвідчив, що 

вірогідність виявлення дисадипокінемії (lg А/Л<2,95) у хворих на стабільну 

ІХС – носіїв генотипу RR, є вищою, ніж носіїв генотипів QQ та  QR (OR=4,22; 

95 % СІ 1,07 – 16,60). 

Таким чином, поліморфізм гена LEPR Q223R може бути потенційним 

чинником дисадипокінемії  в українській когорті чоловіків, хворих на 

стабільну ІХС. 

70,3

40,5

75,7

50

88,7

77,6

95,8 **

79,2 ** #

91,7 **
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Рис. 3.1. Частота гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемії у 

хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом залежно від 

генотипу LEPR Q223R  (
** 

-
 
р<0,01 відносно генотипу QQ;  

#
 - р<0,05 відносно 

генотипу QR). 
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 Як було зазначено раніше, клініко-демографічні параметри хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом суттєво відрізнялись не 

лише у зв’язку з наявністю ЦД 2 типу, а й у залежності від поліморфізму гена 

LEPR Q223R. Не виключено, що зміни адипокінового статусу також можуть 

асоціюватись із клінічними особливостями хворих на стабільну ІХС.  

Для подальшого аналізу загальна когорта хворих на стабільну ІХС була 

розподілена на групи згідно з квартилями сироваткового вмісту лептину: 

квартиль 1 (Q1) включав 37 пацієнтів (з рівнем лептину <10,7 нг/мл), квартиль 

2 (Q2) -  36 пацієнтів (з рівнем лептину 10,7-13,5 нг/мл), квартиль 3 (Q3) – 41 

пацієнтів (з рівнем лептину 13,6-18,5 нг/мл) та квартиль 4 (Q4) – 33 особи (з 

рівнем лептину >18,5 нг/мл). Клініко-демографічна характеристика хворих на 

стабільну ІХС залежно від квартильного розподілу рівня лептину в сироватці 

крові наведена в табл. 3.16. 

Відомо, що вік вважається незалежним чинником підвищення рівня 

лептину в сироватці крові в чоловіків [178, 183]. Однак всі квартильні групи 

хворих на стабільну ІХС були репрезентативними як за середнім віком, так і за 

співвідношенням осіб молодого, середнього та похилого віку. В усіх 

квартильних групах основну частку складали хворі на стабільну ІХС віком 44 

– 60 років (59,5 – 87,8 %). Зауважимо, що у квартилі 1 частка осіб віком <44 

років була вищою, ніж в інших групах, але відмінності не були вірогідними. 

Квартильні групи лептину виявились репрезентативними за середнім віком 

дебюту стабільної ІХС та віковим розподілом.   

Виявилось, що лептинові квартильні групи хворих на стабільну ІХС 

відрізняються за окремими клінічними параметрами. Від квартилю 1 до 

квартилю 4 відмічалось поступове зростання частки хворих на стабільну ІХС 

із першим Q-ІМ (з 64,9 до 87,8 %) та зменшення частки осіб із першим не Q-

ІМ (з 35,1 до 12,1 %). Середній рівень адипонектину в пацієнтів із Q-ІМ 

становив 15,56,17 нг/мл проти 12,74,23 нг/мл у хворих з не Q-ІМ (р<0,01). 

Також від квартилю 1 до квартилю 4 вірогідно зростала частка хворих на 

стабільну ІХС, що перенесли два ІМ (з 5,4 до 24,2 %) та частка хворих з ІІІ ФК 

за NYHA (з 37,8 до 63,6 %). У квартилі 4 накопичувались хворі на стабільну 



 90 

ІХС із наявністю ЦД 2 типу – їх частка становила 78,8 %, в той час як у 

квартилі 1 частка таких пацієнтів була в 7,29 раза меншою і становила 10,8 %. 

 

 

Таблиця 3.16 

Клініко-демографічна характеристика хворих на стабільну ІХС залежно від 

квартильного розподілу рівня лептину в сироватці крові 

Показники 

 

Рівень лептину в сироватці крові (нг/мл) 

<10,7 10,7 – 13,5 13,6 – 18,5 >18,5 

Q1 (n=37) Q2 (n=36) Q3 (n=41)  Q4 (n=33)  

Вік, роки Mσ 53,01,61 53,91,14 52,71,31 52,35,64 

 <44 років n (%) 6 (16,2 %) 1 (2,8 %) 6 (14,6 %) 2 (6,1 %) 

 44 – 60 років n (%) 22 (59,5 %) 29 (80,5 %) 27 (65,9 %) 29 (87,8 %) 

 >60 років n (%) 9 (24,3 %) 6 (16,7 %) 8 (19,5 %) 2 (6,1 %) 

Вік дебюту ІХС Mσ 48,96,29 49,24,90 49,16,63 48,85,19 

 <44 років n (%) 5 (13,5 %) 3 (8,3 %) 6 (14,6 %) 2 (6,1 %) 

 44 – 60 років n (%) 29 (78,4 %) 32 (88,9 %) 32 (78,1 %) 29 (87,8 %) 

 >60 років n (%) 3 (8,1 %) 1 (2,8 %) 3 (7,3 %) 2 (6,1 %) 

Q-ІМ  n (%) 24 (64,9 %) 27 (75,0 %) 31 (75,6 %) 29 (87,8 %)
1
 

Не Q-ІМ  n (%) 13 (35,1 %) 9 (25,0 %) 10 (24,4 %) 4 (12,1 %)
1
 

Два ІМ n (%) 2 (5,4 %) 5 (13,9 %) 7 (17,1 %) 8 (24,2 %)
1
 

ІІ ФК за NYHA n (%) 23 (62,2 %) 11 (30,6 %) 17 (41,5 %) 12 (36,4 %)
1
 

ІІІ ФК за NYHA n (%) 14 (37,8 %) 25 (69,4 %) 24 (58,5 %) 21 (63,6 %)
1
 

Генотип QQ n (%) 15 (40,5 %) 8 (22,2 %) 12 (29,3 %) 2 (6,1 %)
1
 

Генотип QR n (%) 16 (43,2 %) 19 (52,8 %) 17 (41,4 %) 10 (30,3 %) 

Генотип RR n (%) 6 (16,2 %) 9 (25,0 %) 12 (29,3 %) 21 (63,6%)
1; 2; 3

 

ЦД 2 тип n (%) 4 (10,8 %) 13 (36,1 %) 21 (51,2 %) 26 (78,8%)
1; 2; 3

 

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).   



 91 

 Також від квартилю 1 до квартилю 4 відмічалось поступове зменшення 

частки носіїв генотипу QQ (з 40,5 до 6,1 %) та зростання частки носіїв 

генотипу RR (з 16,2 до 63,6 %). Таким чином, квартильний аналіз підтвердив, 

що гіперлептинемія у хворих на стабільну ІХС переважно асоціюється з 

наявністю ЦД 2 типу та поліморфізмом гена LEPR Q223R і є можливим 

фактором ризику першого Q-ІМ і прогресування серцевої недостатності. 

 На наступному етапі загальна група хворих на стабільну ІХС була 

розподілена згідно з квартилями сироваткового вмісту адипонектину: квартиль 

1 (Q1) включав 37 пацієнтів (із рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл), квартиль 2 

(Q2) -  34 пацієнти (з рівнем адипонектину 5,09 – 6,29 мкг/мл), квартиль 3 (Q3) 

– 41 пацієнта (з рівнем адипонектину 6,30 – 7,40 мкг/мл) та квартиль 4 (Q4) – 

35 осіб (із рівнем адипонектину >7,40 мкг/мл). Клініко-демографічна 

характеристика хворих на стабільну ІХС залежно від квартильного розподілу 

рівня адипонектину в сироватці крові наведена в табл. 3.17. 

Вікові особливості адипонектинемії в загальній популяції здебільшого 

залишаються дискутабельними. В окремих роботах показано, що в чоловіків у 

процесі старіння відмічається зростання рівня адипонектину [66]. Виявилось, 

що квартильні групи 2 – 4 були репрезентативними за середнім віком хворих і 

вірогідно не відрізнялись за частками осіб молодого, середнього та похилого 

віку. В квартилі 1 частки осіб віком менше 44 років і більше 60 років були 

вдвічі меншими, ніж у квартилях 2 – 4, але відмінності не були вірогідними. 

Квартильні групи хворих на стабільну ІХС були репрезентативними за 

середнім віком дебюту захворювання та його віковим розподілом.   

Результати наших досліджень засвідчили, що адипонектинові квартильні 

групи хворих на стабільну ІХС відрізняються за клінічними характеристиками. 

Так, від квартилі 1 до квартилі 4 відмічалось зменшення частки хворих на 

стабільну ІХС із першим Q-ІМ (з 89,2 до 65,7 %) та збільшення частки осіб із 

першим не Q-ІМ (з 35,1 до 12,1 %). У той же час, квартильні групи хворих на 

стабільну ІХС суттєво не відрізнялись за частками осіб, що перенесли два ІМ. 

Зауважимо, що середній рівень адипонектину в пацієнтів із Q-ІМ становив 

6,102,03 мкг/мл проти 7,021,49 мкг/мл у хворих з не Q-ІМ (р<0,01). 
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Таблиця 3.17 

Клініко-демографічна характеристика хворих на стабільну ІХС залежно від 

квартильного розподілу рівня адипонектину в сироватці крові 

Показники 

 

Рівень адипонектину в сироватці крові (мкг/мл) 

<5,09 5,09-6,29 6,30-7,40 >7,40 

Q1 (n=37) Q2 (n=34) Q3 (n=41)  Q4 (n=35)  

Вік, роки Mσ 54,26,95 51,58,20 52,97,57 53,25,64 

 <44 років n (%) 2 (5,4 %) 5 (14,7 %) 5 (12,2 %) 3 (8,6 %) 

 44-60 років n (%) 31 (83,8 %) 22(64,7 %) 29 (70,7 %) 25 (71,4 %) 

 >60 років n (%) 4 (10,8 %) 7 (20,6 %) 7 (17,1 %) 7 (20,0 %) 

Вік дебюту ІХС Mσ 49,85,03 48,16,12 48,85,82 49,36,26 

 <44 років n (%) 2 (5,4 %) 6 (16,7 %) 5 (12,2 %) 3 (8,6 %) 

 44-60 років n (%) 33 (89,2 %) 28 (77,8 %) 34 (82,9 %) 29 (82,8 %) 

 >60 років n (%) 2 (5,4 %) 2 (5,5 %) 2 (4,9 %) 3 (8,6 %) 

Q-ІМ  n (%) 33 (89,2 %) 28 (82,4 %) 27 (65,9 %) 23 (65,7 %)
1
 

Не Q-ІМ  n (%) 4 (10,8 %) 6 (17,6 %) 14 (34,1 %) 12 (34,3 %)
1
 

Два ІМ n (%) 7 (18,9 %) 4 (11,8 %) 5 (12,2 %) 5 (24,2 %) 

ІІ ФК за NYHA n (%) 10 (27,0 %) 12 (35,3 %) 22 (53,7 %)
1
 16 (45,7 %) 

ІІІ ФК за NYHA n (%) 27 (73,0 %) 22 (64,7 %) 19 (46,3 %)
1
 19 (54,3 %) 

Генотип QQ n (%) 5 (13,5 %) 5 (14,7 %) 12 (29,3 %) 15 (42,8 %)
1
 

Генотип QR n (%) 9 (24,3 %) 16 (47,1 %)
1
 20 (48,8 %)

1
 17 (48,6 %)

1
 

Генотип RR n (%) 23 (62,2 %) 13 (38,2 %)
1
 9 (21,9 %)

1
 3 (8,6 %)

1; 2; 3
 

ЦД 2 тип n (%) 26 (70,3 %) 13 (38,2 %)
1
 13 (31,7 %)

1
 12 (34,3 %)

1
 

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).    

 

Виявилось, що зниження рівня адипонектину асоціювалось зі 

збільшенням важкості серцевої недостатності: від квартилі 1 до квартилі 4 

спостерігалось зниження частки хворих з ІІІ ФК за NYHA (з 73 до 54,3 %) і 

підвищення частки хворих з ІІ ФК (27 до 45,7 %). Хворі на стабільну ІХС, 
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асоційовану з ЦД 2 типу, накопичувались здебільшого в квартилі 1 – їх частка 

становила 70,3 %, в той час як у квартилі 4 частка таких пацієнтів була вдвічі 

меншою і становила 34,3 %. Від квартилю 1 до квартилю 4 відмічалось 

поступове збільшення частки носів генотипу QQ (з 13,5 до 42,8 %) та 

зменшення частки носіїв генотипу RR (з 62,2 до 8,6 %).  

Таким чином, результати квартильного аналізу засвідчили, що 

гіпоадипонектинемія  у хворих на стабільну ІХС асоціюється з наявністю ЦД 2 

типу та генотипом -223RR гена LEPR та є потенційним чинником Q-ІМ та 

серцевої недостатності  у хворих на стабільну ІХС. 

На останньому етапі хворі на стабільну ІХС були розподілені згідно з 

квартилями логарифмованого відношення адипонектин/лептин: квартиль 1 

(Q1) включав 37 пацієнтів (lg А/Л <2,47), квартиль 2 (Q2) – 36 пацієнтів (lg А/Л 

2,47-2,68), квартиль 3 (Q3) – 35 пацієнтів (lg А/Л 2,69-2,83) та квартиль 4 (Q4) – 

39 осіб (lg А/Л >2,83). Клініко-демографічна характеристика хворих на 

стабільну ІХС залежно від квартильного розподілу показника lg А/Л наведена 

в табл. 3.18. 

Всі квартильні групи були репрезентативними за середнім віком хворих  

на стабільну ІХС та часткою осіб молодого віку. Однак у квартилі 4 частка 

осіб віком більше 60 років була вірогідно вищою, а частка осіб віком 44 – 60 

років, навпаки меншою, ніж у квартилі 1. Не виявлялось суттєвих 

відмінностей за середнім віком дебюту захворювання та його віковим 

розподілом в квартильних групах хворих на стабільну ІХС.  Від квартилі 1 до 

квартилі 4 відмічалось вірогідне зменшення частки хворих на стабільну ІХС із 

першим Q-ІМ (з 94,6 до 64,1 %) і збільшення частки осіб із першим не Q-ІМ (з 

5,4 до 35,9 %). Середній рівень показника lg А/Л у пацієнтів із Q-ІМ становив 

2,610,27 проти 2,760,18 у хворих із не Q-ІМ (р<0,01). У той же час, у 

квартильних групах не виявлялось достовірних відмінностей за частками 

хворих, які перенесли два ІМ. 
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Таблиця 3.18 

Клініко-демографічна характеристика 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)  

Вік, роки Mσ 52,15,61 54,17,94 51,57,65 54,19,49 

 <44 років n (%) 3 (8,1 %) 3 (8,3 %) 5 (14,3 %) 4 (10,3 %) 

 44-60 років n (%) 32 (86,5 %) 24 (66,7 %) 27 (77,1 %) 24 (61,5 %)
1
 

 >60 років n (%) 2 (5,4 %) 9 (25,0 %) 3 (8,6 %) 11 (28,2%)
1
 

Вік дебюту ІХС Mσ 48,64,60 50,26,84 47,55,38 49,75,96 

 <44 років n (%) 3 (8,1 %) 3 (8,3 %) 6 (17,1 %) 4 (10,3 %) 

 44-60 років n (%) 34 (91,9 %) 27 (75,0 %) 29 (82,9 %) 32 (82,0 %) 

 >60 років n (%) 0 (0,0 %) 6 (16,7 %) 0 (0,0 %) 3 (7,7 %) 

Q-ІМ  n (%) 35 (94,6 %) 29 (80,6 %) 22 (62,9 %)
1
 25 (64,1 %)

1
 

Не Q-ІМ  n (%) 2 (5,4 %) 7 (19,4 %) 13 (37,1 %)
1
 14 (35,9 %)

1
 

Два ІМ n (%) 7 (18,9 %) 7 (19,4 %) 3 (8,6 %) 5 (12,8 %) 

ІІ ФК за NYHA n (%) 12 (32,4 %) 14 (38,9 %) 16 (45,7 %) 21 (53,8 %)
1
 

ІІІ ФК за NYHA n (%) 25 (67,6 %) 22 (61,1 %) 19 (54,3 %) 18 (46,2 %)
1
 

Генотип QQ n (%) 2 (5,4 %) 6 (16,7 %) 9 (25,7 %)
1
 20 (51,3 %)

1; 2; 3
 

Генотип QR n (%) 11 (29,7 %) 17 (47,2 %) 17 (48,6 %) 17 (43,6 %) 

Генотип RR n (%) 24 (64,9 %) 13 (36,1 %)
1
 9 (25,7 %)

1
 2 (5,1 %)

1; 2; 3
 

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).    

 

Зниження показника  lg А/Л асоціювалось зі збільшенням важкості 

серцевої недостатності: від квартилі 1 до квартилі 4 спостерігалось зниження 

частки хворих з ІІІ ФК за NYHA (з 67,6 до 46,2 %) та підвищення частки 

хворих з ІІ ФК за NYHA (32,4 до 53,8 %). Хворі на стабільну ІХС, асоційовану 
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з ЦД 2 типу, превалювали в квартилі 1 (83,8 %), у той час як у квартилях 3 та 4 

частки таких пацієнтів були в 2,5 – 4,6 рази нижчими (22,9 та 17,9 %, 

відповідно). Від квартилю 1 до квартилю 4 відмічалось зменшення частки 

носіїв генотипу RR (з 64,9 до 5,1 %) і збільшення частки носів генотипу QQ (з 

5,4 до 51,3 %).  Отже, дисадипокінемія може бути важливою детермінантою 

клінічного перебігу стабільної ІХС в умовах коморбідності з ЦД 2 типу. 

Генотип RR гена LEPR асоціюється з більш виразними проявами 

дисадипокінемії порівняно з генотипами QQ та QR.  

Узагальнюючи вищенаведені результати досліджень, слід зазначити, що 

серед 52 практично здорових чоловіків (мешканців Подільського регіону) було 

виявлено 38,5 % гомозигот QQ, 40,3 % гетерозигот QR та 21,2 % гомозигот RR 

гена LEPR Q223R. Алель Q виявився мажорним (58,7 %), а алель R – мінорним 

(41,3 %). У групі хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом 

(n=147, 100 % чоловіки, середній вік 53,07,83 роки) розподіл частот генотипів 

LEPR Q223R виявився таким: 25,2 % гомозигот QQ, 42,4 % гетерозигот QR і 

32,7 % гомозигот RR, частоти алелей Q та R становили 46,3 та 53,7 %, 

відповідно. Серед хворих на стабільну ІХС, поєднану з ЦД 2 типу, частота 

алеля R була 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 серед хворих на стабільну ІХС без ЦД. У 

хворих на стабільну ІХС наявність генотипу RR асоціювалась із більшою 

частотою дебютного Q-ІМ (OR= 4,34; 95 % СІ 1,51-12,5), другого ІМ (OR=1,91; 

95 % СІ 0,77-4,71) та ІІІ ФК за NYHA (OR=3,60; 95 % СІ 1,67-7,77) без суттєвих 

відмінностей залежно від коморбідності з ЦД 2 типу.   

У хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом 

виявляються порушення адипокінового статусу, в тому числі гіперлептинемія 

(рівень лептину >9,66 нг/мл) – 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. Порушення адипокінового статусу у хворих на стабільну ІХС 

були найбільш виразними в носіїв генотипу RR, особливо за наявності  ЦД 2 

типу, і асоціювались із вищою частотою дебютного Q-ІМ та ІІІ ФК за NYHA.  
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Наступний розділ дослідження був присвячений вивченню можливих 

зв’язків генетичних і метаболічних маркерів дисадипокінемії з традиційними 

кардіометаболічними факторами ризику у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Аль Салім, А. А., Станіславчук, М. А., Заічко, Н. В. (2017). 

Дисадипокінемія у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим 

діабетом 2 типу: зв’язок з поліморфізмом гену lepr q223r. Серце і судини, 

1(57), 38-43 [2]. 

2. Аль Салім, А. А., Станіславчук, М. А., Заічко, Н. В. (2017). Зв’язок 

поліморфізму гену lepr q223r з кардіометаболічними факторами ризику у 

чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цд 2 типу. Український 

кардіологічний журнал, 2(81), 68-74 [3]. 
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РОЗДІЛ 4 

КАРДІОМЕТАБОЛІЧНІ ЧИННИКИ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ІХС ІЗ 

ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ ГЕНОТИПОМ LEPR 

Q223R ТА ДИСАДИПОКІНЕМІЄЮ 

 

Як відомо, стабільна стабільну ІХС є мультифакторним захворюванням, 

розвиток якого детермінує низка модифікованих і немодифікованих чинників. 

До головних чинників, що не модифікуються, належать вік, чоловіча стать та 

обтяжена спадковість. Ключовими модифікованими чинниками є 

гіперхолестеринемія, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, 

ожиріння та надлишкова вага тіла, тютюнопаління [71, 110, 200]. Перелік 

модифікованих і немодифікованих чинників серцево-судинних захворювань 

постійно розширюється. Зокрема, за останні роки до факторів ризику 

стабільної ІХС були включені такі метаболічні розлади як гіперурікемія, 

гіпергомоцистеїнемія, дефіцит фолієвої кислоти й кобаламіну, підвищення 

рівня СРБ та прозапальних цитокінів [17]. До нетрадиційних чинників 

стабільної ІХС все частіше відносять і дисадипокінемію [27, 200], однак 

питання щодо її значення в стратифікації кардіоваскулярного ризику й досі 

залишається дискутабельним. 

Результати дослідження, наведені в попередньому розділі, засвідчили, 

що у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом часто 

виявляються такі порушення адипокінового статусу, як гіперлептинемія 

(майже у 80 % осіб), гіпоадипонектинемія (у 57 % осіб) і дисадипокінемія (у 

88 % осіб). Порушення адипокінового статусу у хворих на стабільну ІХС 

асоціювались із поліморфізмом гена LEPR Q223R  (у гомозигот RR 

дисадипокінемія виявлялась у 90 % випадків), а також з ЦД 2 типу. Слід брати 

до уваги, що у переважної більшості хворих на стабільну ІХС 

дисадипокінемія, як генетично-детермінована, так і набута, може виявлятись 

одночасно з іншими модифікованими та немодифікованими чинниками. Тому 

завданням цього розділу було дослідження можливих зв’язків генетичних і 
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метаболічних маркерів дисадипокінемії з традиційними кардіометаболічними 

факторами ризику у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

 

4.1. Кардіометаболічні фактори ризику у хворих на стабільну ІХС 

із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу: зв’язок 

із поліморфізмом гена LEPR Q223R 

 

Як було зазначено в попередньому розділі, групи хворих на стабільну 

ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу були репрезентативними за середнім віком і 

віковим розподілом. Аналіз антропометричних показників засвідчив, що групи 

хворих на стабільну ІХС з наявністю ЦД 2 типу та без ЦД були зіставними за 

середнім зростом, але відрізнялись за іншими антропометричними 

параметрами від групи порівняння (табл. 4.1). Зокрема, порівняно з практично 

здровими чоловіками у хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу 

реєструвалась більша вага (на 11,5 та 13,6 %), більший обвід талії (на 9,3 та 

13,9 %) та вище співідошення ОТ/ОС (на 11,1 та 14,5 %). Аналіз ІМТ 

засвідчив, що серед хворих на стабільну ІХС без ЦД у 34,9 % осіб виявляється 

ожиріння І-ІІ ступеня, а у 41,0 % осіб – надлишкова маса тіла (ІМТ 25 – 29,9 

кг/м
2
), у 24,1 % - нормальна маса тіла (ІМТ <25 кг/м

2
). Серед хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу частки осіб з ожирінням І – ІІ ступеня та 

надлишковою масою тіла були вищими і становили 37,5 та 43,8 %, відповідно, 

а частка осіб з нормальним ІМТ становила 18,8 %. Крім того, серед хворих на 

стабільну ІХС без ЦД було виявлено 49,4 % осіб із ОТ ≥94 см і 55,4 % осіб із 

відношенням ОТ/OC ≥0,9, що є ознаками метаболічного або вісцерального 

ожиріння. Частка таких осіб серед хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу була 

вищою, зокрема ОТ ≥94 см виявлявся в 49,4 % осіб, а відношення 

ОТ/OC ≥0,9см – у 75,0 %. Отже, ознаки метаболічного ожиріння за найбільш 

чутливим критерієм (ОТ/OC ≥0,9см) у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу 

достовірно виявлялись у 1,35 раза частіше, ніж у хворих на стабільну ІХС та 

ЦД.  
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Таблиця 4.1 

Кардіометаболічні чинники  у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу  

Характеристика 
ІХС без ЦД, 

n=83 

ІХС з ЦД 2 

типу, n=64 

Група 

порівняння, n=52  

Вік, роки 52,48,46 53,76,97 51,98,56 

Вага, кг (Mσ) 87,914,8
*
 89,515,0

*
 78,86,87 

Зріст, м (Mσ) 1,750,06 1,760,06 1,770,07 

ІМТ, кг/м
2 
(Mσ) 28,54,43

*
 29,14,49

*
 25,11,83 

ІМТ ≥30 кг/м
2
, n (%) 29 (34,9 %)

*
 24 (37,5 %)

*
 0 (0,0 %) 

ОТ, см (Mσ) 93,113,8
*
 96,013,6

*
 83,87,48 

ОТ ≥94 см, n (%) 41 (49,4 %)
*
 35 (54,7 %)

*
 5 (9,6 %) 

ОТ/OC (Mσ) 0,940,10
*
 0,980,11

*#
 0,860,03 

ОТ/OC ≥0,9, n (%) 46 (55,4 %)
*
 48 (75,0 %)

*# 
5 (9,6 %) 

Артеріальна гіпертензія, n (%) 55 (66,3 %)
*
 48 (75,0 %)

*
 0 (0,0 %) 

САТ, мм рт. ст. (Mσ) 146,319,5
*
 147,820,9

*
 123,17,19 

ДАТ, мм рт. ст. (Mσ) 90,69,40
*
 91,312,0

*
 79,45,99 

3ХС, ммоль/л (Mσ) 4,660,89
*
 5,150,69

*#
 4,240,53 

ЗХС ≥5,0 ммоль/л, n (%) 28 (33,7 %)
*
 41 (64,1 %)

*#
 5 (9,6 %) 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,040,21 1,010,17 1,260,16 

ЛПВЩ ≤1,0 ммоль/л, n (%) 39 (47,0 %)
*
 39 (60,9 %)

*
 3 (5,8 %) 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,980,81
*
 3,370,63

*#
 2,480,61 

ЛПНЩ ≥3,0 ммоль/л, n (%)  37 (44,6 %)
*
 50 (78,1 %)

*#
 11 (21,2 %) 

ТГ, ммоль/л (Mσ) 1,440,66
*
 1,720,69

*#
 1,090,29 

ТГ  ≥1,7 ммоль/л, n (%) 21 (25,3 %)
*
 28 (43,8 %)

*#
 2 (3,8 %) 

Індекс атерогенності (Mσ) 3,671,21
*
 4,220,95

*#
 2,410,70 

Глюкоза, ммоль/л (Mσ) 4,670,52 7,041,62
*#

 4,330,53 

Інсулін, мкОД/л (Mσ) 14,44,98
*
 25,86,65

*# 
9,533,01 

HbA1c, % (Mσ) 4,860,61 7,390,88
*#

 4,640,50 

НОМА-ІR (Mσ) 2,991,04
*
 7,821,76

*#
 1,820,57 

НОМА-ІR >2,77 51 (61,4 %)
*
 64 (100 %)

*
 5 (9,6 %) 

СРБ, мг/л (Mσ) 5,501,31
*
 6,061,61

*#
 2,350,72 

Тютюнопаління 32 (38,6 %) 23 (35,9 %) 0 (0,0 %) 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно групи порівняння (

 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно групи «ІХС без ЦД» (р<0,05).  
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Артеріальна гіпертензія була зареєстрована в 75,0 % хворих на стабільну 

ІХС з ЦД 2 типу та 66,3 % хворих на стабільну ІХС без ЦД. При цьому за 

результатами офісного вимірювання АТ артеріальна гіпертензія 1-ого ступеня 

реєструвалась у 13,3 % хворих на стабільну ІХС без ЦД та 26,6 % хворих з ЦД 

2 типу, а 2-ого ступеня – у 53,0 і 48,4 % хворих з ЦД 2 типу та без ЦД, 

відповідно.  

Серед хворих на стабільну ІХС без ЦД виявлялась висока поширеність 

кардіометаболічних факторів ризику: у 33,7 % осіб – гіперхолестеринемія 

(ЗХС ≥5,0 ммоль/л), у 44,6 % осіб – високий (≥3 ммоль/л)  рівень ХС ЛПНЩ, у 

47 % осіб низький рівень ХС ЛПВЩ (≤1,0 ммоль/л), у 25,3 % осіб – 

гіпертригліцеридемія (≥1,7 ммоль/л). Поширеність дисліпідемій у хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу була достовірно вищою, ніж у хворих на стабільну 

ІХС без ЦД. Зокрема, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія та аберантні 

рівні ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ виявлялись у 1,90; 1,73; 1,75 та 1,30 рази 

частіше у хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Індекс 

атерогенності у хворих на стабільну ІХС без ЦД був достовірно нижчим на 

13,0 % , ніж у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу. 

Аналіз показників вуглеводного обміну підтвердив наявність 

достовірних відмінностей у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 

2 типу. Так, у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу рівень глюкози, інсуліну та 

глікозильованого гемоглобіну в крові був достовірно вищим (на 50,7; 79,2 та 

52,1 %), ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД. Зауважимо, що в дослідження 

були включені хворі на стабільну ІХС лише з критеріями компенсації або 

субкомпенсації ЦД 2 типу. Крім того, у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу 

індекс НОМА-ІR був на 162 % вищим, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД, 

що свідчить про наявність виразної  інсулінорезистентності. Слід відзначити, 

що в 61,4 % хворих на стабільну ІХС без ЦД також виявлялись ознаки 

інсулінорезистентності (НОМА-ІR >2,77), а базальний рівень інсуліну був на 

51,1 % вищим, ніж у практично здорових осіб. Також за коморбідності з ЦД 2 

типу у хворих на стабільну ІХС реєструвався достовірно вищий рівень СРБ, 

ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД, що свідчить про наявність більш 
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виразного субклінічного запального процесу. Аналіз частоти тютюнопаління 

не виявив суттєвих відмінностей між групами хворих на стабільну ІХС без ЦД 

та з ЦД 2 типу: частки курців становили 38,6 та 35,9 %, відповідно.  

Таким чином, у хворих на стабільну ІХС коморбідність з ЦД 2 типу 

асоціюється з більшою поширеністю традиційних кардіометаболічних 

факторів ризику, що узгоджується з даними літератури [11, 15, 47, 60].   

Виникає питання щодо можливого зв’язку поліморфізму гена LEPR 

Q223R із факторами ризику у хворих на стабільну ІХС за умов коморбідності з 

ЦД 2 типу. Аналіз частоти артеріальної гіпертензії в загальній групі хворих на 

стабільну ІХС виявив достовірні відмінності в носіїв різних генотипів гена 

LEPR Q223R (рис. 4.1).  

56,8
54,2

61,5

67,6

76

71

79,2*
77,3

80,8

30

45
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Всі хворі на ІХС,
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Рис. 4.1. Частота артеріальної гіпертензії у хворих на стабільну ІХС – носіїв 

поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу  

(
* 
- р<0,05 відносно генотипу QQ;  

#
 - р<0,05 відносно генотипу QR). 
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Зокрема, у носіїв генотипу RR частота артеріальної гіпертензії становила 

79,2 % і була достовірно вищою, ніж у носіїв генотипу QQ  (OR=2,81; 95 % СІ 

1,03-7,18). Частота артеріальної гіпертензії серед носіїв генотипу QR 

становила 71 % і також була вищою порівняно з носіями генотипу QQ  

(p=0,19). Подібні закономірності щодо частоти артеріальної гіпертензії у носіїв 

генотипів QQ, QR, RR спостерігались як у групі хворих на стабільну ІХС без 

ЦД, так і в групі хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу. Суттєвих відмінностей 

за частотою артеріальної гіпертензії у носіїв аналогічних генотипів залежно 

від коморбідності з ЦД 2 типу не виявлялось.  

Дослідження антропометричних параметрів у загальній групі хворих на 

стабільну ІХС засвідчило, що в носіїв генотипу RR реєструються достовірно 

вищий ІМТ (на 12,4; та 10 %), ОТ (на 8,3 та 12,0 %) та відношення ОТ/OC (на 8,5 

та 12,1 %) порівняно з носіями генотипів QQ та QR. (табл. 4.2). У той же час, 

суттєвих відмінностей за вказаними показниками між носіями генотипів QQ та 

QR не спостерігалось. 

Аналіз антропометричних показників у хворих на стабільну ІХС без ЦД 

не виявив достовірних відмінностей між носіями поліморфізму гену LEPR 

Q223R за ІМТ та ОТ, хоча в носіїв генотипу RR вказані параметри були вищими 

порівняно з носіями генотипів QQ та QR. В той же час, співвідношення ОТ/OC 

у носіїв генотипу RR було достовірно вищим (на 8,9 %), ніж у носів генотипу  

QQ. 

У хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу відмінності за 

антропометричними показниками в носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R 

були більш значними. Зокрема, у гомозигот RR реєструвався ІМТ, ОТ та 

ОТ/ОС виявились достовірно вищими на 16,3; 16,4 та 15,6 %, ніж у гомозигот 

QQ, та на 19,8; 17,1 та 9,5 %, ніж у гетерозигот QR. Також у гетерозигот QR 

співвідношення ОТ/ОС було достовірно більшим (на 5,6 %), ніж у гомозигот 

QQ, при цьому суттєвих відмінностей за ІМТ та ОТ у носіїв вказаних 

генотипів не спостерігалось. 
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Таблиця 4.2 

Антропометричні показники у хворих на стабільну ІХС – носіїв поліморфізму 

гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

ІМТ, кг/м
2
 ОТ, см ОТ/OC 

Mσ Mσ Mσ 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 27,43,59 89,012,9 0,910,09 

QR, n=62 28,04,13 92,011,9 0,940,08 

RR, n=48 30,84,79
**#

 99,76,19
**#

 1,020,11
**#

 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД, n=83 

QQ, n=24 27,34,11 88,415,9 0,910,10 

QR, n=37 28,84,68 93,612,7 0,940,09 

RR, n=22 29,34,26 97,111,8 0,990,09
*
 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 27,62,52 90,28,31 0,900,05 

QR, n=25 26,82,89 89,710,6 0,950,08
*
 

RR, n=26 32,14,93
*#

 10513,5
**#

 1,040,12
**#

 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05); 

3. достовірність відмінності за частотою ознак визначена точним методом 

Фішера (2-tailed). 
 

Аналіз частоти маркерів ожиріння в загальній групі хворих на стабільну 

ІХС виявив достовірні відмінності в носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R 

(табл. 4.3). Так, серед носіїв генотипу RR накопичувались хворі на стабільну 

ІХС з антропометричними ознаками метаболічного ожиріння: ІМТ ≥30 кг/м
2
 

виявлявся у 62,5 % осіб виявлявся, ОТ ≥94 см – у 70,8 % осіб, відношення 

ОТ/OC ≥0,9 - у  83,3 % осіб. У той же час, серед носіїв генотипу QQ  частки 

хворих із ІМТ ≥30 кг/м
2
, ОТ ≥94 см та ОТ/OC ≥0,9 були достовірно меншими в 

3,85; 1,87 та 2,06 раза, а серед носів генотипу QR  - в 2,28; 1,57 та 1,33 раза, ніж 

серед носіїв генотипу RR. Отже, наявність генотипу RR збільшувала шанси 

формування метаболічного ожиріння у хворих на стабільну ІХС майже в 5 разів 

(OR=5,37; 95 % СІ 2,56-11,3). Аналогічні закономірності щодо розподілу 
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маркерів метаболічного ожиріння серед носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R 

спостерігались у групах хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу, але в 

останніх вони були більш виразними. Так, у групі хворих на стабільну ІХС без 

ЦД серед носіїв генотипу RR спостерігалась тенденція до накопичення осіб з 

ІМТ ≥30 кг/м
2
, а частки осіб із ОТ ≥ 94 см та ОТ/OC ≥ 0,9 були достовірно 

вищими (в 2,36 та 2,18 раза), ніж у носіїв генотипу QQ. Серед хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу частки осіб із ІМТ ≥30 кг/м
2
,
 
ОТ ≥94 см та ОТ/OC 

≥0,9 були вищими в 6,63; 2,52 та 1,72 раза, ніж серед носіїв генотипу QR, а 

також у 10,3; 1,31 та 1,72 раза вищими, ніж серед носіїв генотипу QQ. 

 

Таблиця 4.3 

Маркери ожиріння у хворих на стабільну ІХС – носіїв поліморфізму гена 

LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

ІМТ ≥30 кг/м
2
 ОТ ≥94 см ОТ/OC ≥0,9 

n (%) n (%) n (%) 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 6 (16,2 %) 14 (37,8 %) 15 (40,5 %) 

QR, n=62 17 (27,4 %) 28 (45,2 %) 39 (62,9 %)
*
 

RR, n=48 30 (62,5 %)
**#

 34 (70,8 %)
**#

 40 (83,3 %)
**#

 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД, n=83 

QQ, n=24 5 (20,8 %) 6 (25,0 %) 8 (33,3 %) 

QR, n=37 14 (37,8 %) 20 (54,1 %) 22 (59,5 %) 

RR, n=22 10 (45,5 %) 13 (59,1 %)
*
 16 (72,7 %)

*
 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 1 (7,7 %) 8 (61,5 %) 7 (53,8 %) 

QR, n=25 3 (12,0 %) 8 (32,0 %) 17 (68,0 %) 

RR, n=26 20 (79,6 %)
*#

 21 (80,8 %)
#
 24 (92,3 %)

*
 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05); 

3. достовірність відмінності за частотою ознак визначена точним методом 

Фішера (2-tailed). 
 

Дослідження показників ліпідного профілю сироватки крові у хворих на 

стабільну ІХС засвідчило достовірні відмінності залежно від поліморфізму 
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гена LEPR Q223R (табл. 4.4). Так, у загальній групі хворих на стабільну ІХС у 

носів генотипу RR реєструвались достовірно вищі рівні ЗХС (на 8,15 та 10 %), 

ХС ЛПНЩ (на 10,5 і 12 %) та ТГ (на 51,2 та 31,5 %) та нижчі рівні ХС ЛПВЩ 

(на 12,8 і 8,7 %), ніж у носіїв генотипів QQ та QR, відповідно. У той же час, 

між носіями генотипів QR і RR не виявлено суттєвих відмінностей за 

вищевказаними показниками ліпідного профілю.  

Таблиця 4.4 

Вміст ліпідів у сироватці крові у хворих на стабільну ІХС– носіїв 

поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 

ЗХС, 

ммоль/л 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

ТГ,  

ммоль/л 

Mσ Mσ Mσ Mσ 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС, 

n=147 

QQ, n=37 4,780,81 1,090,15 3,040,66 1,270,45 

QR, n=62 4,700,85 1,040,24 3,000,78 1,460,63 

RR, n=48 5,170,79
*#

 0,950,14
*#

 3,360,71
*#

 1,920,76
*#

 

У тому числі: 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД, n=83 

QQ, n=24 4,480,72 1,090,16 2,870,66 1,140,43 

QR, n=37 4,540,93 1,040,26 2,840,86 1,480,65 

RR, n=22 5,070,90
*#

 0,970,17 3,340,78
*#

 1,700,79 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу, 

n=64 

QQ, n=13 5,330,68
&
 1,090,13 3,560,66

&
 1,500,43

&
 

QR, n=25 4,990,64
&
 1,050,21 3,250,56

&
 1,440,61 

RR, n=26 5,260,69 0,930,11
**#

 3,380,67 2,110,69
**#

 

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 між носіями однакових генотипів залежно 

від наявності ЦД 2 типу (
& 

 - р<0,05).  
 

Порівняльна оцінка рівнів ліпідів між носіями аналогічних генотипів із 

наявністю ЦД 2 типу та без ЦД засвідчила більш суттєві відмінності між 

носіями Q-алеля. Зокрема, у носіїв генотипу QQ з ЦД 2 типу рівні ЗХС, ХС 

ЛПНЩ, ТГ були достовірно вищими на 19; 24 та 31,6 %, ніж у носіїв генотипу 
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QQ без ЦД, в той час як у носіїв генотипу RR у вказаних групах ці показники 

були майже зівставними.  

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 істотно частіше, ніж у носіїв генотипу QQ (на 15,8; 

160,6; 30,9 та 215,8 %) та носіїв генотипу QR (на 45,5; 132,6; 41,6 та 87,6 %), 

відповідно (рис. 4.2). Слід відзначити, що за наявності ЦД 2 типу між носіями 

генотипів RR та QQ найбільш суттєві відмінності реєструвались за частотою 

низьких рівнів ХС ЛПВЩ (84,6 проти 23,1 %, р<0,01), у той час як за 

відсутності ЦД – за частотою гіпертригліцеридемії  (45,5 проти 16,7 %, 

р<0,05). 
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Рис. 4.2. Частота дисліпідемії у хворих на стабільну ІХС– носіїв поліморфізму 

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

#
 - р<0,05 відносно 

генотипу QR). 

 

Оцінка індексу атерогенності підтвердила, що у хворих на стабільну ІХС 

генотип RR асоціюється із вірогідним зростанням виразності дисліпідемії як за 

наявності, так і за відсутності ЦД 2 типу (рис. 4.3). Так, у загальній когорті 
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хворих на стабільну ІХС індекс атерогенності у носів генотипу RR був 

достовірно вищим на 31,5 та 23,6 % (р<0,001), ніж у носів генотипів QQ та QR.  

У групі хворих на стабільну ІХС без ЦД індекс атерогенності в носіїв 

генотипу RR перевищував такий у носіїв генотипів QQ та QR на 36,7 та 22,5 % 

(р<0,05), а в групі хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу – на 19,3 та 22,1 % 

(р<0,05), відповідно. 
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Рис. 4.3. Індекс атерогенності у хворих на стабільну ІХС– носіїв поліморфізму 

гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу (
* 
-
 
р<0,05 відносно 

генотипу QQ;  
#
 - р<0,05 відносно генотипу QR). 

 

Цілком очевидно, що поліморфізм гена LEPR Q223R є одним із чинників, 

що модифікує формування атерогенних дисліпідемій у хворих на стабільну 

ІХС як відсутності, так і за наявності ЦД 2 типу. 

Аналіз показників вуглеводного обміну підтвердив наявність 

достовірних відмінностей за маркерами інсулінорезистентності у хворих на 
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стабільну ІХС залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R (табл. 4.5). Так, у 

загальній групі хворих на стабільну ІХС у носіїв генотипу RR реєструвались 

вищі базальні рівні інсуліну (на 51 та 29,5 %), ніж у носіїв генотипів QQ та QR. 

Крім того, індекс НОМА-ІR у носіїв генотипу RR був достовірно вищим (на 

61,3 та 38,8 %) порівняно з носіями генотипів QQ та QR.  

Таблиця 4.5 

Показники вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС – носіїв 

поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та відсутності ЦД 2 типу 

Характерис-

тика групи 

Генотип 

LEPR 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Інсулін, 

мкОД/л 
HbA1c, % НОМА-ІR 

Mσ Mσ Mσ Mσ 

Загальна 

група хворих 

на стабільну 

ІХС, n=147 

QQ, n=37 5,421,43 15,77,57 5,711,49 4,012,57 

QR, n=62 5,651,80 18,36,66 5,851,46 4,662,23 

RR, n=48 5,981,54 23,78,34
**#

 6,301,41 6,473,06
**#

 

У тому числі: 

Хворі 

нестабільну  

ІХС без ЦД, 

n=83 

QQ, n=24 4,620,44 10,93,17 4,740,59 2,230,69 

QR, n=37 4,680,60 15,05,14
*
 4,840,69 3,091,06

*
 

RR, n=22 4,700,45 17,44,01
**#

 5,000,47 3,630,82
**#

 

Хворі на 

стабільну 

ІХС + ЦД 2 

типу, n=64 

QQ, n=13 6,901,45& 24,54,68
&

 7,290,95
&

 7,290,95
&

 

QR, n=25 7,082,02& 23,25,56
&

 7,340,91
&

 6,991,21
&

 

RR, n=26 7,061,29& 29,07,30
*#&

 7,400,91
&

 8,881,98
**#

 

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 між носіями однакових генотипів залежно 

від наявності ЦД 2 типу (
& 

 - р<0,05).  
 

Зауважимо, що в загальній групі хворих на стабільну ІХС не 

спостерігалось суттєвих відмінностей за рівнем глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну між носіями поліморфізму гена LEPR Q223R, хоча спостерігалась 

тенденція до зростання цих показників у гомозигот  RR.  

Оцінка показників вуглеводного обміну в носіїв поліморфізму гена 

LEPR Q223R у групах хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 

типу підтвердила вищевказані закономірності. Зокрема, в групі хворих на 
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стабільну ІХС без ЦД у носіїв генотипу RR рівень інсуліну та індекс НОМА-

ІR були достовірно вищими на 59,6 та 62,7 %, ніж у носіїв генотипу QQ, та на 

16,0 та 17,4 % вищими, ніж у носіїв генотипу QR. У той же час, відмінностей 

за рівнем глікемії натще та рівнем глікозильованого гемоглобіну в носіїв 

поліморфних алелей гена LEPR у групі хворих на стабільну ІХС без ЦД не 

спостерігалось.  

У групі хворих на стабільну ІХС з ЦД  2 типу у носіїв генотипу RR 

також реєструвались вищі рівні інсуліну (на 18,4 та 25 %) та вищий індекс 

НОМА-ІR (на 21,8 та 27 %), ніж у носіїв генотипів QQ та QR. Аналіз 

показників вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 

типу засвідчив наявність суттєвих відмінностей за рівнем інсуліну, індексом 

НОМА-ІR, рівнем глюкози та HbA1c у носіїв аналогічних генотипів гена 

LEPR, хоча між гомозиготами QQ вони були більш виразними. Зокрема, 

відмінності за індексом НОМА-ІR та інсуліну між носіями генотипу QQ без 

ЦД та з ЦД 2 типу становили 226 та 124 %, а між носіями генотипу RR – 145 та 

66,7 %, відповідно.  

Таким чином, у хворих на стабільну ІХС як без ЦД, так і з ЦД 2 типу, за 

наявності генотипу RR ознаки інсулінорезистентності є більш значними, ніж 

за наявності генотипів QQ та QR гену LEPR.  

Оцінка рівня СРБ в сироватці крові хворих на стабільну ІХС також 

висвітлила певні відмінності між носіями поліморфних алелей гена LEPR 

Q223R (рис. 4.4). В загальній групі хворих на стабільну ІХС сироватковий 

рівень СРБ у носіїв генотипу RR виявився більш високим (6,57±1,45 мг/мл, 

р<0,05), ніж у носіїв генотипів QQ (5,25±1,32 мг/мл) та QR (5,40±1,32 мг/мл). 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 %, а у хворих на стабільну 

ІХС з ЦД 2 типу – на 23,5 та 28,3 %, відповідно. 
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Рис. 4.4. Рівень C-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові у хворих на 

стабільну ІХС – носіїв поліморфізму гена LEPR Q223R за наявності та 

відсутності ЦД 2 типу (
* 
-
 
р<0,05 відносно генотипу QQ;  

#
 - р<0,05 відносно 

генотипу QR). 

  

Отже, поліморфізм гена LEPR Q223R є ймовірним немодифікованим 

чинником адипокінового статусу, який детермінує формування 

проатерогенного та прозапального патрену у хворих на стабільну ІХС за 

наявності та відсутності ЦД 2 типу. На наступному етапі ми оцінили зв’язок 

традиційних кардіометаболічних факторів ризику з модифікованими 

показниками адипокінового статусу (рівнем лептину, адионектину та їх 

співвідношенням) у хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу. 
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4.2. Кардіометаболічні фактори ризику у хворих на стабільну ІХС 

із післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД 2 типу: зв’язок 

з маркерами дисадипокінемії 

 

Як свідчать результати квартильного аналізу, розвиток гіперлептинемії 

та дисадипокінемії асоціювався з підвищенням частоти артеріальної 

гіпертензії у хворих на стабільну ІХС (рис. 4.5). Так, частота артеріальної 

гіпертензії у хворих із рівнем лептину <10,7 нг/мл (квартиль 1) становила 

54,1 % і була в 1,56 раза меншою, ніж у хворих із рівнем лептину >18,5 нг/мл 

(квартиль 4).  

Квартильний аналіз частоти артеріальної гіпертензії залежно від рівня 

адипонектину не виявив достовірних закономірностей. Однак, привертає увагу 

той факт, що частота артеріальної гіпертензії в квартилях 2 та 3 (рівні 

адипонектину 5,09-6,29 мкг/мл та 6,30-7,40 мкг/мл) була нижчою на 9 – 20 %, 

ніж у граничних квартилях 1 та 4 (рівні адипонектину <5,09 та >7,40 мкг/мл). 
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Рис. 4.5. Частота артеріальної гіпертензії у хворих на стабільну ІХС залежно 

від адипокінового статусу (
* 
-
 
р<0,05 відносно квартилі Q1). 
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Розподіл хворих за відношенням lg А/Л також підтвердив підвищення 

частоти артеріальної гіпертензії при поглибленні ознак дисадипокінемії. 

Зокрема, частота артеріальної гіпертензії в квартилі 1 (lg А/Л <2,47) була 

найвищою і становила 81 %, у квартилі 2 (lg А/Л 2,47-2,68) – 75 %, квартилі 3 

(lg А/Л 2,69-2,83) – 65,7 %, у квартилі 4 (lg А/Л >2,83) – 59,0 %.   

Квартильний аналіз антропометричних показників у хворих на стабільну 

ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом також виявив певні особливості 

залежно від адипокінового статусу (табл. 4.6). В міру формування 

гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та зниження відношення lg А/Л у хворих 

на стабільну ІХС спостерігалось достовірне підвищення ІМТ, ОТ та ОТ/OC. 

Зокрема, показники ІМТ, ОТ, ОТ/ОС у хворих на стабільну ІХС з рівнем 

лептину >18,5 нг/мл (квартиль 4) були достовірно вищими на 25,4; 22,1 та 

17,0 % ніж у хворих з рівнем лептину <10,7 нг/мл (квартиль 1). Також, ІМТ та 

ОТ/OC у квартилі 4 були достовірно вищими (на 8 – 15 %), ніж у квартилі 2 

(рівень лептину 10,7 – 13,5 нг/мл) та квартилі 3 (рівень лептину 13,6 – 18,5 

нг/мл). Натомість, у хворих на стабільну ІХС із рівнем адипонектину <5,09 

мкг/мл (квартиль 1) такі показники як ІМТ, ОТ та ОТ/ОС були на 18,9; 7,2 та 

13,2 % вищими, ніж у хворих із рівнем адипонектину >7,40 мкг/мл 

(квартиль 4). 

Розподіл антропометричних показників у хворих на стабільну ІХС 

залежно від відношення lg А/Л підтвердив суттєві відмінності між граничними 

квартилями.  Так, у хворих із показником lg А/Л <2,47 (квартиль 1) 

здебільшого реєструвались ознаки метаболічного ожиріння (ІМТ ≥30 кг/м
2
; ОТ 

≥94 см, ОТ/ОС ≥0,9), у той час серед хворих із показником lg А/Л >2,83 

переважали особи з нормальним ІМТ. Зокрема. за середніми величинами ІМТ, 

ОТ та ОТ/ОС у хворих на стабільну ІХС у квартилі 1 були достовірно вищими 

на 26,6; 25,8 та 20,7 %, ніж у квартилі 4. Крім того, у хворих на стабільну ІХС 

у квартилях 2 та 3 показники ІМТ, ОТ та ОТ/ОС достовірно перевищували такі 

на 11,7; 13,1 та 9,2 % і на 11,3; 14,3 та 10,3 % у хворих у квартилі 4, відповідно. 

Серед хворих з відношенням lg А/Л <2,47 було виявлено 28 (75,7 %) осіб із 

ІМТ ≥30 кг/м
2
 та лише 1 (2,6 %) особа з ІМТ ≤25 кг/м

2
. У той час як серед хворих 
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з відношенням lg А/Л >2,83 було 17 (43,6 %, р<0,05) осіб із ІМТ ≤25 кг/м
2 

та
 
 

лише 4 (10,3 %, р<0,01) особи з ІМТ ≥30 кг/м
2
. Також серед хворих із 

відношенням lg А/Л <2,47 було виявлено 30 (81,1 %) осіб із ОТ ≥94 см та 36 

(97,3 %) осіб із ОТ/ОС ≥0,9. Натомість, серед хворих із відношенням lg А/Л 

>2,83 було лише 9 (23,1 %, р<0,01) осіб з ОТ ≥94 см і
 
 8 (20,5 %, р<0,01) осіб із 

ОТ/ОС ≥0,9. 

 Таблиця 4.6 

Квартильний розподіл антропометричних показників у хворих на стабільну 

ІХС залежно від адипокінового статусу 

Показник Квартиль 
ІМТ, кг/м

2
 ОТ, см ОТ/OC 

Mσ Mσ Mσ 

Лептин 

(нг/мл) 

Q1 (n=37) 25,53,35 84,312,0 0,880,05 

Q2 (n=36) 28,23,44 
1
 93,69,24 

1
 0,950,07 

1
 

Q3 (n=41) 29,63,89 
1
 97,111,4 

1
 0,980,10 

1
 

Q4 (n=33) 32,04,58 
1,2,3

 10314,4 
1, 2

 1,030,12 
1,2,3

 

Адипонектин

(мкг/мл) 

Q1 (n=37) 32,04,15 104,210,8 1,030,10 

Q2 (n=34) 28,04,48 
1
 94,113,4 

1
 0,960,10

1
 

Q3 (n=41) 28,11,19 
1
 90,613,2 

1
 0,930,09 

1
 

Q4 (n=35) 26,93,32 
1
 97,27,93 

1
 0,910,09 

1, 2
 

lg А/Л 

Q1 (n=37) 32,44,01 104,911,7 1,050,10 

Q2 (n=36) 28,63,67 
1
 94,311,8 

1
 0,950,01 

Q3 (n=35) 28,54,25 
1
 95,310,9 

1
 0,960,09 

1
 

Q4 (n=39) 25,63,03 
1,2,3

 83,410,2 
1,2,3

 0,870,05 
1,2,3

 

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).  
 

Квартильний аналіз підтвердив, що підвищення рівня лептину, зниження 

рівня адипонектину і особливо зниження відношення lg А/Л у хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом асоціюється з 
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поглибленням ознак дисліпідемії (табл. 4.7). Зокрема, у хворих на стабільну 

ІХС із рівнем лептину >18,5 нг/мл (квартиль 4) рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ 

були достовірно вищими на 15,4; 12,6 та 25,2 %, а рівень ХС ЛПВЩ, навпаки, 

нижчим на 10,3 %, ніж у хворих із рівнем лептину <10,7 нг/мл (квартиль 1). 

Натомість, у хворих на стабільну ІХС із рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл 

(квартиль 1) рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ були на 12,2; 18,4 та 25,1 % вищими, 

а рівень ХС ЛПВЩ – нижчим на 12,8 %, ніж у хворих із рівнем адипонектину  

>7,40 мкг/мл (квартиль 4).  

Таблиця 4.7 

Квартильний розподіл вмісту ліпідів у сироватці крові у хворих на стабільну 

ІХС залежно від адипокінового статусу 

Показник Квартиль 

ЗХС, 

ммоль/л 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

ТГ,  

ммоль/л 

Mσ Mσ Mσ Mσ 

Лептин 

(нг/мл) 

Q1 (n=37) 4,480,73 1,070,19 2,840,66 1,270,43 

Q2 (n=36) 4,960,77 
1
 1,050,21 3,230,79

1
 1,510,74 

Q3 (n=41) 4,930,87 
1
 1,010,20 3,200,81

1
 1,590,58 

1
 

Q4 (n=33) 5,170,87 
1
 0,960,17 

1, 2
 3,340,69

1
 1,920,81 

1, 2
 

Адипонектин

(мкг/мл) 

Q1 (n=37) 5,160,68 0,950,11 3,410,65 1,790,71 

Q2 (n=34) 4,910,85 1,020,19 
1
 3,190,70 1,550,70 

Q3 (n=41) 4,830,91 1,040,22 
1
 3,120,84 1,480,67 

Q4 (n=35) 4,600,84 
1
 1,090,23 

1
 2,880,74

1
 1,430,62 

1
 

lg А/Л 

Q1 (n=37) 5,290,71 0,940,12 3,480,63 1,930,75 

Q2 (n=36) 5,020,88 1,020,19 
1
 3,270,71 1,610,69 

Q3 (n=35) 4,710,80 
1
 1,060,22 

1
 3,030,84 

1
 1,380,64 

1
 

Q4 (n=39) 4,500,78 
1, 2

 1,070,21
1
 2,830,70 

1, 2
 1,330,47 

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).  

 

Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на стабільну ІХС за 

квартилями lg А/Л підтвердив, що ознаки атерогенних дисліпідемій є 
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найбільш виразними у хворих з показником lg А/Л <2,47 (квартиль 1). Так, у 

квартилі 1 рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ були на 17,6; 22,9 та 45,1 % вищими, а 

рівень ХС ЛПВЩ – нижчим на 12,1 %, ніж у квартилі 4 (lg А/Л >2,83).  

Оцінка індексу атерогенності засвідчила, що у хворих на стабільну ІХС 

гіперлептинемія, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемія асоціюються з 

вірогідними зростанням виразності дисліпідемії (рис. 4.6). Так, у хворих із 

рівнем лептину <10,7 нг/мл (квартиль 1) індекс атерогенності становив 

3,28±0,80, а у хворих із рівнем лептину >18,5 нг/мл (квартиль 4) був 

достовірно вищим (на 36,6 %) і становив  4,48±1,06 (р<0,001). У хворих на 

стабільну ІХС з низькими рівнями адипонектину (квартиль 1) індекс 

атерогенності був найвищим і становив 4,49±0,81 проти 3,92±0,80 (р<0,05) у 

хворих із нормальним рівнем адипонектину (квартиль 4). Аналіз індексу 

атерогенності у хворих на стабільну ІХС за квартилями lg А/Л засвідчив, що 

цей показник був найвищим у хворих із виразною дисадипокінемією (lg А/Л 

<2,47) і становив 4,67±0,82, а найнижчим – у хворих з показником lg А/Л >2,83 

(3,31±0,96, р<0,001) . 
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Рис. 4.6. Квартильний розподіл індексу атерогенності у хворих на стабільну 

ІХС залежно від адипокінового статусу ( 
1
 - р<0,05 відносно Q1; 

2
 - р<0,05 

відносно Q2). 
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Аналіз показників вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС 

засвідчив достовірну залежність ознак інсулінорезистентності від показників 

адипокінового статусу (табл. 4.8). В міру формування гіперлептинемії, 

гіпоадипонектинемії та зниження відношення lg А/Л у хворих на стабільну 

ІХС спостерігалось достовірне підвищення базального рівня інсуліну та 

індексу НОМА-ІR. Зокрема, рівень інсуліну та індекс НОМА-ІR у хворих на 

стабільну ІХС із рівнем лептину >18,5 нг/мл (квартиль 4) були достовірно 

вищими в 2,06 та 2,65 раза, ніж у хворих з рівнем лептину <10,7 нг/мл 

(квартиль 1).  

Таблиця 4.8 

Квартильний розподіл показників вуглеводного обміну у хворих на стабільну 

ІХС залежно від адипокінового статусу 

Показник Квартиль 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Інсулін, 

мкОД/л 
HbA1c, % НОМА-ІR 

Mσ Mσ Mσ Mσ 

Лептин 

(нг/мл) 

Q1 (n=37) 4,880,76 12,25,83 5,010,95 2,791,86 

Q2 (n=36) 5,501,87 18,35,75
1
 5,771,56

1
 4,461,95

1
 

Q3 (n=41) 5,801,38 
1
 22,27,64 

1, 2
 6,301,40 

1
 5,862,65 

1, 2
 

Q4 (n=33) 6,701,86 
1,2,3

 25,16,66 
1, 2

 6,821,29 
1,2,3

 7,392,36 
1,2,3

 

Адипо-

нектин 

(мкг/мл) 

Q1 (n=37) 6,281,50 25,18,65 6,661,49 7,162,98 

Q2 (n=34) 5,491,26 
1
 18,87,39 

1
 5,851,25

1
 4,802,69 

1
 

Q3 (n=41) 5,441,52
1
 17,77,18

1
 5,491,27 

1
 4,372,21

1
 

Q4 (n=35) 5,361,57 
1
 15,95,88 

1
 5,871,61 

1
 4,022,10 

1
 

lg А/Л 

Q1 (n=37) 6,661,39 27,06,91 7,952,33 7,081,10 

Q2 (n=36) 5,831,70 
1
 21,35,91

1
 6,051,40 

1
 5,562,13 

1
 

Q3 (n=35) 5,291,71 
1
 16,34,95 

1, 2
 5,451,36 

1
 3,811,59 

1, 2
 

Q4 (n=39) 5,031,28 
1, 2

 13,26,46 
1,2,3

 5,270,21
1, 2

 2,951,88 
1,2,3

 

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).  
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Також, рівень інсуліну й індекс НОМА-ІR у квартилі 4 були достовірно 

вищими (в 1,6-1,7 рази), ніж у квартилі 2 (рівень лептину 10,7-13,5 нг/мл) та 

квартилі 3 (рівень лептину 13,6-18,5 нг/мл). Натомість, у хворих на стабільну 

ІХС із рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл (квартиль 1) рівень інсуліну та 

індекс НОМА-ІR були в 1,58 та 1,78 раза вищими, ніж у хворих з рівнем 

адипонектину  >7,40 мкг/мл (квартиль 4). 

При аналізі відношення lg А/Л від квартилі 1 до квартилі 4 

спостерігалось поступове зниження базального рівня інсуліну (з 27,06,91 до 

13,26,46 мкОД/л, р<0,001), індексу НОМА-ІR (з 7,081,10 до 2,951,88, 

р<0,001), зниження рівня глюкози (з 6,661,39 до 5,031,28 ммоль/л, р<0,01) та 

глікозильованого гемоглобіну (з 7,952,33 до 5,270,21 %, р<0,01) в крові. В 

цілому, такі показники як базальний рівень інсуліну, індекс НОМА-ІR, рівень 

глюкози та глікозильованого гемоглобіну у хворих на стабільну ІХС з 

показником lg А/Л <2,47 (квартиль 1) були вищими в 2,04;  2,4; 1,32 та 1,51 

раза, ніж у хворих із показником lg А/Л >2,83 (квартиль 4), а також у 1,26; 

1,27; 1,14 та 1,51 раза вищими, ніж у хворих із показником lg А/Л 2,47-2,68 

(квартиль 2).  

Таким чином, зміни адипокінового статусу найбільш тісно асоціювались 

із порушеннями вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом. 

Оцінка рівня СРБ в сироватці крові засвідчила, що у хворих на стабільну 

ІХС гіперлептинемія, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемія асоціюються з 

поглибленням ознак субклінічного запального процесу (рис. 4.7). Так, у 

хворих із рівнем лептину <10,7 нг/мл (квартиль 1) сироватковий рівень СРБ 

становив 4,91±1,24 мг/л, а у хворих із рівнем лептину >18,5 нг/мл (квартиль 4) 

був достовірно вищим (на 43,4 %) і становив 7,04±1,46 (р<0,001). Також, у 

хворих на стабільну ІХС із низькими рівнями адипонектину (<5,09 мкг/мл) 

рівень СРБ був достовірно вищим, ніж у хворих із нормальними рівнями 

адипонектину  (>7,40 мкг/мл) і становив 6,45±1,57 проти 5,30±1,49 мг/л 

(р<0,05). Аналіз рівня СРБ у хворих на стабільну ІХС за квартилями lg А/Л 
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підтвердив, що цей прозапальний медіатор був найвищим у осіб із значною 

дисадипокінемією (lg А/Л <2,47) і становив 6,70±1,46 проти 4,89±1,14 мг/л 

(р<0,001) у хворих із показником lg А/Л >2,83.  
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Рис. 4.7. Квартильний розподіл рівня СРБ в сироватці крові у хворих на 

стабільну ІХС залежно від адипокінового статусу ( 
1
 - р<0,05 відносно Q1; 

2
 - 

р<0,05 відносно Q2; 
3
- р<0,05 відносно Q3). 

 

Отже, кардіометаболічні фактори ризику, а саме артеріальна гіпертензія, 

метаболічне ожиріння, дисліпідемія, порушення вуглеводного обміну й 

інсулінорезистентність у хворих на стабільну ІХС асоціювались з 

гіперлептинемією, гіпоадипонектинемією і особливо з дисбалансом у системі 

адипонектин/лептин. Як відомо, всі перераховані чинники можуть 

інтегруватись між собою у метаболічний синдром, який є найбільш 

загрозливим чинником прогресування серцево-судинної патології. Тому 

виникає питання щодо частоти та клінічних варіантів метаболічного синдрому 

у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом залежно від 

поліморфізму гена LEPR Q223R.  
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Наявність метаболічного синдрому в обстежених хворих встановлювали 

згідно з критеріями Міжнародної діабетологічної федерації  (IDF, 2005): 

наявність ожиріння центрального типу  (ОТ ≥94 см) плюс наявність будь-яких 

двох факторів із чотирьох перерахованих: підвищений рівень ТГ (≥1,7 

ммоль/л), знижений рівень ХС ЛПВЩ (<1,03 ммоль/л) або ліпідзнижувальна 

терапії, артеріальна гіпертензія, підвищений рівень глюкози в плазмі крові 

натще ≥5,6 ммоль/л або ЦД 2 типу [26, 64].  

Метаболічний синдром був виявлений у 60 (40,8 %) хворих на стабільну 

ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом. Серед хворих на стабільну ІХС без 

ЦД метаболічний синдром спостерігався у 27 (32,5 %) осіб, а серед хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу – у 33 (51,6 %) осіб, що було достовірно вищим в 1,6 

раза (р<0,05). 

Слід відзначити, що серед хворих із метаболічним синдромом 3-

компонентний варіант виявлявся у 36 (24,5 %) осіб, 4-компонентний варіант – у 

11 (7,5 %) осіб і 5-компонентний варіант (ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + 

↓ ХС ЛПВЩ + ↑ ТГ+ ↑ Глюкоза) – у 13 (8,8 %) осіб. Серед 36 хворих із 3-

компонентним метаболічним синдромом найбільш частою комбінацією була 

така: «ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + ↑ глюкоза», що реєструвалась у 15 

(41,7 %) осіб. Серед 11 хворих із 4-компонентним метаболічним синдромом 

найбільш часто виявлялась комбінація «ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + 

↑ глюкоза + ↑ ТГ», що реєструвалась  у 5 (45,5 %) осіб.  

Як свідчать результати наших досліджень (табл. 4.9), серед носіїв 

генотипу QQ було виявлено 5 (13,5%) осіб із 3 компонентами, 2 (5,4 %) особи з 

4 компонентами та 1 особа (2,7 %) – з 5 компонентами метаболічного 

синдрому. Таким чином, загальна частота метаболічного синдрому серед 

носіїв генотипу QQ становила 21,6 %. Серед носів генотипу QR частіше 

виявлялись особи з 3 компонентами метаболічного синдрому (їх було 27,4 %), 

у той час як частка осіб із 4 та 5 компонентами також була незначною (4,8 та 

3,2 %). У цілому серед гетерозигот QR частота метаболічного синдрому 

становила 35,5 %. У той же час, серед гомозигот RR було виявлено 29,2 % осіб 

із 3 компонентами, 12,5 % осіб – із 4 компонентами та 20,8 % осіб із 5 



 120 

компонентами  метаболічного синдрому. Отже, за наявності генотипу RR шанси 

виявлення  метаболічного синдрому у хворих на стабільну ІХС підвищуються 

більше ніж утричі (OR =3,86) порівняно із носіями Q-алеля.   

 

Таблиця 4.9 

Частота та клінічні варіанти метаболічного синдрому (МС) у хворих на 

стабільну ІХС залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R 

Компоненти МС 
Генотип LEPR 

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

3
 с

и
м

п
то

м
и

 

ОТ ≥94 см + АГ + ↑ Глюкоза  3 (8,1 %) 7 (11,3 %) 5 (10,4 %) 

ОТ ≥94 см + АГ + ↑ ТГ 1 (2,7 %) 2 (3,2 %) 5 (10,4 %) 

ОТ ≥94 см + АГ + ↓ХС ЛПВЩ 0 5 (8,1 %) 0 

ОТ ≥94 см + ↑ Глюкоза + ↑ ТГ 0 0 2 (4,2 %) 

ОТ ≥94 см + ↓ХС ЛПВЩ + ↑ ТГ 0 1 (1,6 %) 0 

ОТ ≥94 см + ↑ Глюкоза +↓ХС ЛПВЩ  1 (2,7 %) 2 (3,2 %) 2 (4,2 %) 

Всього (n, %) 5 (13,5 %) 17 (27,4 %) 14 (29,2 %) 

4
 с

и
м

п
то

м
и

 

ОТ ≥94 см + АГ + ↓ХС ЛПВЩ+ ↑ ТГ 1 (2,7 %) 0 2 (4,2 %) 

ОТ ≥94 см + АГ + ↑Глюкоза + ↑ ТГ 1 (2,7 %) 2 (3,2 %) 2 (4,2 %) 

ОТ ≥94 см + АГ + ↑ ТГ+ ↓ХС ЛПВЩ 0 0 2 (4,2 %) 

ОТ ≥94 см + ↓ ХС ЛПВЩ + ↑ ТГ + 

↑ Глюкоза 
0 1 (1,6 %) 0 

Всього (n, %) 2 (5,4 %) 3 (4,8 %) 6 (12,5 %) 

5
 с

и
м

п
то

м
ів

 

ОТ ≥94 см + АГ + ↓ ХС ЛПВЩ + 

↑ ТГ+ ↑ Глюкоза 
1 (2,7 %) 2 (3,2 %) 10 (20,8 %)

*#
 

Загальна кількість хворих із МС (n, %) 8 (21,6 %) 22 (35,5 %) 30 (62,5 %)
**#

 

OR (95 % CІ) RR/QQ+QR:  3,86 (1,89-7,91) 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05); 

3. АГ – артеріальна гіпертензія; МС –метаболічний синдром.  
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Крім того, у гомозигот RR шанси розвитку 5-тикомпонентного 

метаболічного синдрому зростають багаторазово порівняно з гомо- та 

гетерозиготними носіями Q-алеля (OR =7,52; 95 % СІ  2,12-26,7). 

Оцінка адипокінового статусу у хворих на стабільну ІХС, залежно від 

наявності метаболічного синдрому засвідчила наявність достовірних 

відмінностей (табл. 4.10). Зокрема, у загальній групі хворих на стабільну ІХС 

без метаболічного синдрому рівень лептину був достовірно нижчим на 31,7%, 

а рівень адипонектину, навпаки, вищим на 28,5 %, ніж у хворих на стабільну 

ІХС із метаболічним синдромом. Відповідно, відношення lg А/Л у хворих із 

метаболічним синдромом було достовірно нижчим на 10,1 %, ніж у хворих без 

метаболічного синдрому. 

Таблиця 4.10  

Адипокіновий статус у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності 

метаболічного синдрому 

Характеристика групи Лептин,  

нг/мл 

Адипонектин, 

мкг/мл 

lg А/Л 

Mσ Mσ Mσ 

1 

Загальна група 

хворих на 

стабільну ІХС 

без МС, n=87 12,64,49 6,951,85 2,760,18 

+ МС, n=60 18,06,15
***

 5,411,73
***

 2,480,26
***

 

У тому числі: 

2 

Хворі на 

стабільну ІХС 

без ЦД  

без МС, n=56 10,52,92 7,172,01 2,840,14 

+ МС, n=27 15,73,96
*
 6,211,19

*
 2,600,15

*
 

3 

Хворі на 

стабільну ІХС 

+ ЦД 2 типу 

без МС, n=31 16,45,33
#
 6,561,46 2,610,17

#
 

+ МС, n=33 19,96,99
*#

 4,761,83
**#

 2,370,28
**#

 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей у групах щодо хворих без МС ( 

* 
-
 
р<0,05;  

**
 - р<0,01; 

*** 
-
 
р<0,001); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей щодо хворих без МС та ЦД 2 типу (

#
 -р<0,05).  

 

Найменш суттєві зміни адипокінового статусу реєструвались у хворих 

на стабільну ІХС без ЦД та без метаболічного синдрому. У хворих на 

стабільну ІХС із метаболічним синдромом без ЦД рівень лептину був 
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достовірно вищим (на 49,5 %), а рівні адипонектину та lg А/Л – нижчими (на 

13,4 та 8,5 %), ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД та без метаболічного 

синдрому. У той же час, найбільш значні ознаки дисадипокінемії 

спостерігались у хворих на стабільну ІХС із метаболічним синдромом та ЦД 2 

типу: у цій групі рівень лептину був вищим на 21,3 %, а рівні адипонектину та 

lg А/Л – нижчими на 27,2 та 9,1 %, ніж у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу 

без метаболічного синдрому.  

Як  свідчать результати наших досліджень на рис. 4.8, частота 

гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемії була найменшою 

серед хворих на стабільну ІХС без метаболічного синдрому та без ЦД (57,1; 

42,9 та 76,8 %) і найвищою серед хворих на стабільну ІХС із метаболічним 

синдромом та ЦД 2 типу (93,9; 84,8 та 97 %).  

57,1

42,9

76,8

96,3*

59,3

96,3* 97*

84,8*#

93,9*

30

40

50

60

70

80

90

100

Гіперлептинемія Гіпоадипонектинемія Дисадипокінемія

%

ІХС без МС та ЦД 2, n=56 ІХС з МС (без ЦД 2), n=27 ІХС з МС (з ЦД 2), n=33

 
 

Рис. 4.8. Частота гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемії у 

хворих на стабільну ІХС залежно від наявності метаболічного синдрому          

(
* 
-
 
р<0,05 відносно хворих без МС та ЦД2; 

#
 - р<0,05 відносно хворих з МС без 

ЦД 2). 

Привертає увагу той факт, що між хворими на стабільну ІХС з ЦД 2 

типу та метаболічним синдромом і хворими на стабільну ІХС та ЦД 2 типу без 
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метаболічного синдрому найбільш значні відмінності реєструвались саме за 

частотою гіпоадипонектинемії, в той час як частота гіперлептинемії та 

дисадипокінемії у вказаних групах була практично зіставною. Очевидно, 

рівень адипонектину може виступати потенційною детермінантою розвитку 

метаболічного синдрому (особливо за наявності гіперлептинемії) у хворих на 

стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. 

Додаткові докази зв’язку кардіометаболічних факторів ризику з 

адипокіновим статусом були отримані за результатами кореляційного аналізу 

за Спірманом (табл. 4.11). У загальній когорті хворих на стабільну ІХС 

реєструвались достовірні зв’язки середньої сили між антропометричними 

показниками (ІМТ, ОТ, ОТ/ОС) та маркерами адипокінового статусу, при 

цьому з рівнем лептину реєструвались прямі зв’язки (r=0,52; 0,49; 0,51), а з 

рівнем адипонектину – обернені (r=-0,37; -0,40; -0,42). Зауважимо, що 

найбільш тісний зв’язок виявлявся між ІМТ, ОТ, ОТ/ОС та інтегральними 

показником дисадипокінемії  – відношенням lg А/Л (r=-0,57; -0,59 та -0,62). 

Аналіз кореляційних зв’язків антропометричних маркерів і показників 

адипокінового статусу у хворих на стабільну ІХС залежно від наявності ЦД 2 

типу виявив певні відмінності. Так, за відсутності ЦД у хворих на стабільну 

ІХС зв’язок між ІМТ, ОТ, ОТ/ОС та рівнем лептину були більш сильним 

(r=0,71; 0,68 та 0,66), ніж із рівнем адипонектину (r=-0,18; -0,21 та -0,25). У той 

же час, за наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС сила кореляційних 

зв’язків між антропометричними маркерами та рівнем лептину зменшувалась 

(r=0,45; 0,38; 0,30), натомість посилювався їх зв’язок із рівнем адипонектину 

(r=-0,67; -0,65; -0,58). Слід відзначити, що в обох групах хворих на стабільну 

ІХС (незалежно від  наявності ЦД 2 типу) зберігався сильний зв’язок між 

інтегральним маркером дисадипокінемії lg А/Л та всіма антропометричними 

показниками метаболічного ожиріння (r ≥0,6). 

У загальній групі хворих на стабільну ІХС і серед хворих на стабільну 

ІХС з ЦД 2 типу не виявлялось значущих зв’язків між рівнем адипокінів та 

артеріальним тиском, у той же час, у групі хворих на стабільну ІХС без ЦД 
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реєструвався слабкий прямий зв’язок між САТ і ДАТ та рівнем лептину 

(r=0,27; 0,23).  

 

Таблиця 4.11 

Кореляційні зв’язки маркерів адипокінового статусу та кардіометаболічних 

факторів  ризику у хворих на стабільну ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 

типу 

Показ-

ники 

ІХС, n=147 ІХС без ЦД, n=83 ІХС з ЦД 2 типу, n=64 

Лептин 
Адипо-

нектин 
lg А/Л Лептин 

Адипо-

нектин 
lg А/Л Лептин 

Адипо-

нектин 
lg А/Л 

ІМТ 0,52
**

 -0,37
**

 -0,57
**

 0,71
**

 -0,18 -0,65
**

 0,45
**

 -0,67
**

 -0,72
**

 

ОТ 0,49
**

 -0,40
**

 -0,59
**

 0,68
**

 -0,21 -0,72
**

 0,38
**

 -0,65
**

 -0,68
**

 

ОТ/OC  0,51
**

 -0,42
**

 -0,62
**

 0,66
**

 -0,25
*
 -0,73

**
 0,30

*
 -0,58

**
 -0,60

**
 

САТ 0,12 0,06 -0,07 0,27
*
 0,02 -0,21 -0,11 0,09 0,13 

ДАТ 0,15 0,04 -0,11 0,23
*
 0,08 -0,15 0,05 -0,05 -0,02 

3ХС 0,28
**

 -0,18
*
 -0,31

**
 0,26

*
 -0,11 -0,31

**
 -0,05 -0,06 0,03 

ХС 

ЛПВЩ 
-0,18

*
 0,27

**
 0,27

**
 -0,04 0,18 0,13 -0,24 0,34

**
 0,42

**
 

ХС 

ЛПНЩ 
0,23

**
 -0,19

*
 -0,28

**
 0,24

*
 -0,16 -0,32

**
 -0,13 -0,02 0,09 

ТГ 0,31
**

 -0,22
**

 -0,33
**

 0,25
*
 -0,05 -0,26

*
 0,23 -0,29

*
 -0,32

**
 

Інсулін 0,63
**

 -0,40
**

 -0,68
**

 0,70
**

 -0,11 -0,66
**

 0,17 -0,41
**

 -0,35
**

 

НОМА 0,67
**

 -0,39
**

 -0,71
**

 0,72
**

 -0,15 -0,70
**

 0,26
*
 -0,48

**
 -0,47

**
 

СРБ 0,48
**

 -0,22
**

 -0,45
**

 0,40
**

 -0,11 -0,40
**

 0,57
**

 -0,29
*
 -0,53

**
 

Примітка. 
*
 - достовірні коефіцієнти кореляції (

*
 - р<0,05; 

**
 - р<0,01). 

 

У загальній групі хворих на стабільну ІХС рівні лептину й адипонектину 

достовірно протилежно корелювали з рівнем ЗХС (r=0,28; -0,18), ХС ЛПНЩ 

(r=0,23; -0,19), ХС ЛПВЩ (r=-0,18; 0,27), рівнем ТГ (r=0,31; -0,22). У хворих на 

стабільну ІХС без ЦД виявлявся достовірний слабкий зв’язок лише між рівнем 
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лептину та рівнем ЗХС, ХС ЛПНЩ і ТГ (r=0,26; 0,24; 0,25), у той час як  

зв’язку з рівнем адипонектину не спостерігалось. У групі хворих із ЦД 2 типу 

реєструвались зв’язки лише між рівнем лептину, адипонектину та рівнем ХС 

ЛПВЩ (r=-0,24; 0,34) та ТГ (r=0,23;-0,29), у той час як зв’язку з рівнем ЗХС та 

ХС ЛПНЩ не спостерігалось. Виявилось, що в усіх групах хворих на 

стабільну ІХС більш тісні зв’язки реєструвались між показниками ліпідного 

обміну й інтегральним показником дисадипокінемії  lg А/Л  на відміну від 

абсолютних рівнів вказаних адипокінів.  

Показник lg А/Л достовірно обернено корелював із базальним рівнем 

інсуліну та маркером інсулінорезистентності (індексом НОМА-ІR), при цьому 

зв’язок був більш сильним у хворих на стабільну ІХС без ЦД (r=-0,66;-0,70), 

ніж у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу (r=-0,35;-0,47). У хворих на 

стабільну ІХС виявлявся достовірний обернений зв’язок між показником 

lg А/Л та рівнем прозапального медіатору СРБ, при чому за наявності ЦД 2 

типу він посилювався (r=-0,45;-0,40; -0,53, відповідно). Також, у хворих на 

стабільну ІХС реєструвались достовірні протилежно спрямовані зв’язки між 

рівнем СРБ та абсолютними рівнями лептину й адипонектину, які 

посилювались за наявності ЦД 2 типу.  

Отже, традиційні фактори серцево-судинного ризику більш тісно 

асоціюються з інтегральним показником дисадипокінемії, ніж із абсолютними 

рівнями лептину й адипонектину в сироватці крові. За наявності ЦД 2 типу 

посилюється зв’язок дисадипокінемії з маркерами центрального ожиріння, 

дисліпідемії (рівнем ХС ЛПВЩ, ТГ) та маркерами запального процесу (рівнем 

СРБ). Натомість зв’язок дисадипокінемії з маркерами інсулінорезистентності є 

більш сильним у хворих на стабільну ІХС за відсутності ЦД. 

Таким чином, поліморфізм гена LEPR Q223R є важливою детермінантою 

формування метаболічного ожиріння, проатерогенного та прозапального 

патерну у хворих на стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу. 

Наявність генотипу RR підвищує ризик метаболічного ожиріння майже в 5 разів 

(OR=5,37; 95 % СІ 2,56 – 11,3), а також асоціюється з високою частотою 

гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії, аберантних рівнів ХС ЛПНЩ та 
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ХС ЛПВЩ та інсулінорезистентністю. За наявності генотипу RR шанси 

формування метаболічного синдрому у хворих на стабільну ІХС підвищуються 

більше ніж утричі (OR=3,86; 95 % СІ  1,89 – 7,91), а шанси розвитку 5-

тикомпонентного метаболічного синдрому зростають багаторазово (OR=7,52; 

95 % СІ  2,12 – 26,7) порівняно з носіями генотипів QQ та QR.  

Підвищення сироваткового рівня лептину, зниження сироваткового рівня 

адипонектину й особливо зниження інтегрального показника дисадипокінемії –  

відношення lg А/Л асоціюються з вірогідним поглибленням ознак 

метаболічного ожиріння, дисліпідемії та інсулінорезистентності у хворих на 

стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу. Порушення адипокінового 

статусу асоціюються з наявністю метаболічного синдрому у хворих на 

стабільну ІХС: частота гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та 

дисадипокінемії серед осіб без метаболічного синдрому та без ЦД  є вірогідно 

меншою (в 1,64;1,98 та 1,26 рази, р<0,05), ніж серед осіб із метаболічним 

синдромом та ЦД 2 типу.  

Отже, поліморфізм гена LEPR Q223R слід вважати немодифікованим 

чинником порушення адипокінового статусу й поглиблення  проатерогенного 

патерну у хворих на стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу. Виникає 

питання, якою мірою генетичні та метаболічні чинники дисадипокінемії 

асоціюються з структурно-функціональним станом серця в чоловіків, хворих 

на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом. Вивченню цього 

питання присвячений наступний розділ нашого дослідження.  

 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А., Заічко, Н. В. (2017). Зв’язок 

дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-

функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом. 

Буковинський медичний вісник, Т. 21, 1(81), 154-159 [50]. 

2. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А. (2017). Особливості 

ремоделювання серця у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом та 

цукровим діабетом 2 типу: зв’язок з  поліморфізмом ґену lepr q223r. 

Львівський клінічний вісник, 1(17), 7-11 [51].  
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РОЗДІЛ 5 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ХВОРИХ НА 

СТАБІЛЬНУ ІХС З ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ТА 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ: ЗВ’ЯЗОК З ГЕНОТИПОМ LEPR Q223R 

ТА ДИСАДИПОКІНЕМІЄЮ 

 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є найпоширенішим 

ускладненням стабільної ІХС. Припускається, що кількість хворих із клінічно 

маніфестованою ХСН в Україні наближається до 2 млн [12]. Відомо, що 

виживаність пацієнтів при ХСН ішемічного генезу є суттєво меншою, ніж  при 

ХСН іншої етіології [22]. Загальновизнаним чинником, який детермінує 

розвиток та перебіг ХСН, є процес ремоделювання міокарда. Структурні й 

геометричні зміни серця у хворих на стабільну ІХС можуть мати адаптивний 

характер, спрямований на підтримку нормального серцевого викиду й 

адекватного міокардіального стресу, та дезадаптивний характер із 

прогресуючою дилатацією лівого шлуночка (ЛШ), порушенням його геометрії 

і кінцевим падінням насосної функції. ЦД 2 типу є одним із вагомих чинників, 

що суттєво модифікує процеси ремоделювання (ЛШ), прискорює формування 

систолічної та діастолічної дисфункції міокарда та майже втричі підвищує 

ризик смерті у хворих на стабільну ІХС [9, 151].  

У попередньому розділі нашого дослідження було показано, що 

поліморфізм гена LEPR Q223R є чинником порушення адипокінового статусу 

та поглиблення  проатерогенного патерну у хворих на стабільну ІХС як за 

наявності, так і за відсутності ЦД 2 типу. Не виключено, що поліморфізм гена 

LEPR Q223R та дисадипокінемія можуть виступати детермінантами 

ремоделювання ЛШ у хворих на стабільну ІХС залежно від коморбідності з  

ЦД 2 типу. Тому завданням цього розділу роботи було вивчити структурно-

функціональний стан міокарда у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом та оцінити характер післяінфарктного ремоделювання ЛШ 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R, виразності дисадипокінемії  та 

наявності ЦД 2 типу. 



 128 

Отримані нами дані свідчать, що показники структурно-

функціонального стану серця у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом виявляють певну залежність від наявності ЦД 2 типу 

(табл. 5.1). Так, у хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу розміри лівого 

передсердя вірогідно перевищували такі (на 5,54 %) у хворих на стабільну ІХС 

без ЦД.  

Таблиця 5.1 

Показники ехокардіографії у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД 2 типу (Mσ) 

Показники 
Хворі на стабільну ІХС 

без ЦД, n=83 

Хворі на стабільну ІХС + 

ЦД 2 типу, n=64 

Ліве передсердя, см 3,970,42 4,190,39
*
 

Кінцеві систолічні та діастолічні розміри й об’єми ЛШ 

КСР, см 4,060,48 4,400,50
**

 

КСО, мл 73,820,6 89,322,8
**

 

КСІ, мл/м
2
 36,510,2 43,510,0

**
 

КДР, см 5,460,56 5,780,62
*
 

КДО, мл 147,334,6 167,839,1
*
 

КДІ, мл/м
2
 72,717,2 81,817,5

*
 

Товщина і маса міокарда ЛШ 

ТЗСЛШД, мм 12,31,01 12,71,00
*
 

ТМШПД, мм 11,91,01 12,50,84
*
 

ММЛШ, г 267,253,3 302,252,6
**

 

ІММЛШ, г/м
2
 131,726,0 147,925,1

**
 

ВТМ  0,450,06 0,440,06 

Фукціональні параметри ЛШ 

∆S ЛШ, % 25,82,77 23,92,38
*
 

ФВ ЛШ, % 50,24,44 46,93,97
*
 

Примітка. 
*
 - достовірність відмінностей відносно групи стабільної ІХС без 

ЦД ( 
* 
- р<0,05; 

** 
- р<0,01).  

 

Встановлено, що за наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС 

спостерігалось підвищення кінцевих систолічних і діастолічних розмірів та 
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об’ємів ЛШ, збільшувалась товщина та маса міокарда. Зокрема, у хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу показники КСР, КСО, та КСІ були достовірно 

більшими (на 8,37; 21,0 та 19,2 %), ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД. 

Також за наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС реєструвалось 

вірогідне підвищення таких кінцевих діастолічних параметрів ЛШ як КДР, 

КДО та КДІ (на 5,86; 13,9 та 12,5 %).  

Аналіз показників товщини та маси міокарда ЛШ також засвідчив більш 

суттєві структурні зміни серця у хворих на стабільну ІХС за наявності ЦД 2 

типу. Зокрема, такі показники як ТЗСЛШ, ТМШП, ММЛШ та ІММЛШ у 

хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу були достовірно вищими на 3,25; 5,00; 

13,1 та 12,3 %, ніж у хворих на стабільну ІХС без ЦД. Між тим, середні 

показники відносної товщини міокарда ЛШ в групах хворих на стабільну ІХС 

з ЦД 2 типу та без ЦД були зіставними.  

За наявності ЦД 2 типу у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом 

відмічалось більш суттєве погіршення систолічної функції серця. Зокрема, у 

хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу реєструвались 

достовірно нижчий ступінь вкорочення передньо-заднього розміру ЛШ (∆S) в 

систолу на 7,36 % і нижча фракція викиду (ФВ) на 6,57 %, ніж у хворих на 

стабільну ІХС без ЦД. 

Таким чином, особливості структурно-функціональної модифікації ЛШ 

у хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу характеризувались значним збільшення маси 

міокарда, підвищенням товщини стінок, збільшенням систолічних і 

діастолічних об’ємів, що асоціювалось зі зниженням інотропної функції серця. 

Аналіз геометричних змін ЛШ засвідчив превалювання дезадаптаційних 

типів ремоделювання у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу (табл. 5.2). Так, у загальній групі хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом виявлялось 7,4 % осіб із 

нормальною геометрією ЛШ (ІММЛШ ≤115 г/м
2
; ВТМ ≤0,42), 7,5 % осіб із 

концентричним ремоделюванням ЛШ (ІММЛШ ≤115 г/м
2
; ВТМ  >0,42); 32 % 

осіб із концентричною гіпертрофією ЛШ (ІММЛШ  >115 г/м
2
; ВТМ >0,42) та 
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53 % осіб із ексцентричною гіпертрофією ЛШ (ІММЛШ >115 г/м
2
; 

ВТМ ≤0,42). 

Таблиця 5.2 

Частота окремих типів геометрії ЛШ у хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від наявності ЦД 2 типу 

Характеристика 

групи 
НГ ЛШ ЕГ ЛШ  КГ ЛШ КР ЛШ 

Усі хворі на 

стабільну ІХС, 

n=147 

11 (7,4 %) 78 (53,0 %) 47 (32,0 %) 11 (7,5 %) 

У тому числі: 

Хворі на стабільну 

ІХС без ЦД, n=83 
9 (10,8 %) 38 (45,8 %) 30 (36,2 %) 6 (7,2 %) 

Хворі на стабільну 

ІХС + ЦД 2 типу, 

n=64 

2 (3,1 %) 40 (62,5 %)
*
 17 (26,6 %) 5 (7,8 %) 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно «ІХС без ЦД» ( 

* 
-
 
р<0,05); 

2.
 
 достовірність відмінностей визначена точним методом Фішера (2-tailed); 

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

концентрична гіпертрофія; КР – концентричне ремоделювання.  
 

Виявилось, що серед хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу частка осіб із 

нормальною геометрією ЛШ є нижчою в 3,48 раза (10,8 проти 3,1 %), а частка 

осіб із ексцентричною гіпертрофією ЛШ є достовірно вищою в 1,36 (62,5 

проти 45,8 %), ніж серед хворих на стабільну ІХС без ЦД. У групах хворих на 

стабільну ІХС з ЦД та без ЦД 2 типу не було виявлено достовірних 

відмінностей за частотою концентричних варіантів ремоделювання ЛШ, хоча 

за наявності ЦД 2 типу спостерігалось зниження частоти концентричної 

гіпертрофії ЛШ (р=0,14).  

Таким чином, за наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС 

підвищується частота дезадаптивного ремоделювання ЛШ з розширенням 

камер серця та витонченням стінок міокарда за типом ексцентричної 

гіпертрофії (OR=1,95; 95 % СІ 1,01 – 3,78), що детермінує більш виражене 

зниження систолічної функції. 
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На наступному етапі ми оцінили ехокардіографічні параметри лівих 

відділів серця у хворих на стабільну ІХС залежно від поліморфізму гена LEPR 

Q223R. Результати наших досліджень засвідчили, що носії поліморфних генів 

найбільш суттєво відрізнялись за розмірами лівого передсердя та морфо 

функціональними параметрами ЛШ (табл. 5.3).  

Так, розміри лівого передсердя у гомозигот RR були на 7,4 % вищими, 

ніж у гомозигот QQ та на 4,5 % вищими, ніж у гетерозигот QR. У носіїв 

генотипу RR реєструвались вищі значення кінцевих систолічних розмірів та 

об’ємів ЛШ, ніж у носіїв генотипів QQ та QR. Зокрема, показники КСР, КСО 

та КСІ були достовірно більшими на 18,5; 48,9 та 42,8 %, ніж у носіїв генотипу 

QQ, та на 11,9; 30,2 та 22,6 % більшими, ніж у носіїв генотипу QR. У носіїв 

генотипу QR вказані систолічні параметри ЛШ також були достовірно 

вищими, ніж у носіїв генотипу QQ: КСР – на 5,9 %; КСО – на 14,3 % та КСІ - 

на 16,5 %, відповідно. Крім того, у носіїв генотипу RR реєструвались вищі 

значення кінцевих діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ, ніж у носіїв Q-алеля. 

У середньому в носіїв генотипу RR такі параметри ЛШ як КДР, КДО та КДІ 

були достовірно вищими, ніж у носіїв генотипу QQ (на 11,6; 28,4 та 23,6 %) і 

носіїв генотипу QR (на 9,3; 22,2 та 14,8 %). Зауважимо, що достовірних 

відмінностей за кінцевими діастолічними розмірами та об’ємами ЛШ між 

гомо- та гетерозиготними носіями алеля Q не спостерігалось.  

Аналіз показників товщини та маси міокарда ЛШ також засвідчив більш 

суттєві структурні зміни серця у хворих на стабільну ІХС за наявності 

генотипу RR. Зокрема, такі показники як, ТЗСЛШ, ТМШП, ММЛШ та 

ІММЛШ у носіїв генотипу RR були достовірно вищими, ніж у носіїв генотипу 

QQ (на 6,6; 5,9; 24,3 та 19,9 %) і носіїв генотипу QR (на 3,2; 3,3; 13,8 та 7,8 %), 

відповідно. Також, у гетерозигот QR показники маси ЛШ (ММЛШ та 

ІММЛШ) були вищими на 9,2 та 11,2 %, ніж у носіїв генотипу QQ.  За 

наявності генотипу RR у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом 

відмічалось більш суттєве погіршення систолічної функції серця. У гомозигот 

RR показник ∆S та ФВ ЛШ були достовірно нижчими, ніж у гомозигот QQ (на 

16,7 та 14,2 %) і гетерозигот QR (на 6,4 та 7,3 %), відповідно. Незважаючи на 
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більші показники товщини та маси міокарда ЛШ, у носіїв генотипу RR 

реєструвалась достовірно нижча ВТМ, ніж у гомо- та гетерозиготних носіїв 

алеля Q (0,43 проти 0,45), що, ймовірно, пояснюється відмінностями 

післяінфарктного ремоделювання серця.  

Таблиця 5.3 

Показники ехокардіографії у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R (Mσ) 

Показники Генотип LEPR Q223R 

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

Ліве передсердя, см 3,910,41 4,040,39 4,220,42
**#

 

Кінцеві систолічні та діастолічні розміри і об’єми ЛШ 

КСР, см 3,880,43 4,110,42
*
 4,600,45

**#
 

КСО, мл 66,117,7 75,617,9
*
 98,421,0

**#
 

КСІ, мл/м
2
 32,78,89 38,19,68

*
 46,78,98

**#
 

КДР, см 5,350,55 5,460,56 5,970,54
**#

 

КДО, мл 140,233,1 147,334,3 180,034,7
**#

 

КДІ, мл/м
2
 69,216,7 74,318,3 85,514,6

*
 

Товщина і маса міокарда ЛШ 

ТЗСЛШД, мм 12,10,96 12,51,11 12,90,81
**#

 

ТМШПД, мм 11,80,90 12,11,01 12,50,85
**

 

ММЛШ, г 252,648,1 275,851,7
*
 313,951,1

**#
 

ІММЛШ, г/м
2
 124,724,4 138,726,9

*
 149,523,6

**#
 

ВТМ  0,450,05 0,450,06 0,430,05
*#

 

Фукціональні параметри ЛШ 

∆S ЛШ, % 27,62,42 24,82,22
**

 23,02,07
*#

 

ФВ ЛШ, % 53,03,74 48,63,60
**

 45,53,48
**#

 

Примітки:  

1.
 *
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QQ ( 

* 
-
 
р<0,05; 

** 
-
 
р<0,01); 

2.
 #
 - достовірність відмінностей відносно генотипу QR (

#
 - р<0,05). 

 

Аналіз геометричних змін ЛШ засвідчив превалювання дезадаптаційних 

типів ремоделювання у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 
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кардіосклерозом за наявності генотипу RR (табл. 5.2). У загальній групі 

хворих на стабільну ІХС серед носіїв генотипу QQ виявлялось 13,5 % осіб з 

нормальною геометрією ЛШ; 8,2 % осіб із концентричним ремоделюванням 

ЛШ; 40,5 % осіб з концентричною гіпертрофією та 37,8 % осіб із 

ексцентричною гіпертрофією ЛШ. Майже з аналогічною частотою виявлялись 

вказані типи геометрії ЛШ серед носіїв генотипу QR.  

У той же час, серед носіїв генотипу RR частота ексцентричної 

гіпретрофії сягала 77 % і була достовірно вищою в 2,03 та 1,77 раза, ніж серед 

носіїв генотипів QQ та QR. Натомість, серед носіїв генотипу RR практично не 

виявлялось осіб із нормальною геометрією ЛШ, а частота більш сприятливого 

типу ремоделювання ЛШ – концентричної гіпертрофії була достовірно 

нижчою в 2,45 та 2,32 раза, ніж серед носіїв генотипів QQ та QR.  

Аналіз поширеності різних варіантів геометрії ЛШ у носіїв 

поліморфізму гена LEPR Q223R у групах хворих на стабільну ІХС з ЦД 2 типу 

та без ЦД підтвердив вищеописані закономірності. Незалежно від наявності 

ЦД 2 типу особи з ексцентричною гіпертрофією ЛШ превалювали серед носіїв 

генотипу RR, у той час як особи з більш сприятливими типами ремоделювання 

накопичувались серед носіїв генотипів QQ та QR.  Зокрема, в групах хворих на 

стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 типу частки осіб із ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ серед носів генотипу  RR становили 72,7 і 80,8 %, що було 

достовірно вищим (у 2,18 та 1,75 раза) порівняно з відповідними носіями 

генотипу QQ. 

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

ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом, асоціюється з більш високою 

частотою формування ексцентричної гіпертрофії ЛШ порівняно з носіями Q-

алеля (OR=4,60; 95 % СІ 2,13 – 9,94), особливо за наявності ЦД 2 типу.  

На наступному етапі була проведена оцінка морфофункціональних 

показників міокарда у хворих на стабільну ІХС залежно від біохімічних 

показників адипокінового статусу. 
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Таблиця 5.4 

Частота окремих типів геометрії ЛШ у хворих на стабільну ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R 

Характеристика 

групи 

Генотип 

LEPR 
НГ ЛШ ЕГ ЛШ  КГ ЛШ КР ЛШ 

Загальна група 

хворих на 

стабільну 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 

стабільну 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 

стабільну 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. достовірність відмінностей визначена точним методом Фішера (2-tailed); 

4. НГ – нормальна геометрія; ЕГ – ексцентрична гіпертрофія; КГ – 

концентрична гіпертрофія; КР – концентричне ремоделювання.  
 

Аналіз геометричних і структурних показників ехокардіографії у хворих 

на стабільну ІХС залежно від квартильного розподілу рівня лептину в 

сироватці крові виявив певні закономірності (табл. 5.5). Зростання рівня 

лептину в сироватці крові хворих на стабільну ІХС від квартилі 1 (<10,7 нг/мл) 

до квартилі 4 (>18,5 нг/мл) асоціювалось зі збільшенням розмірів лівого 

передсердя на 5,6 % (з 3,95 до 4,17 см) і достовірним підвищенням кінцевих 

систолічних і діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ, збільшенням товщини та 

маси міокарда. Зокрема, у хворих на стабільну ІХС із сироватковим рівнем 

лептину  >18,5 нг/мл показники КСР, КСО, КСІ були достовірно більшими (на 

17,5; 55,1; 32,6 %), порівняно з хворими на стабільну ІХС із рівнем лептину 

<10,7 нг/мл. Крім того, у хворих на стабільну ІХС у квартилі 4 вказані 
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систолічні параметри ЛШ достовірно перевищували такі у хворих у квартилях 

2 (на 13,2; 32,6 та 26,9 %) та 3 (на 10,0; 24,8 та 21,3 %), відповідно. Також, 

збільшення рівня лептину в крові у хворих на стабільну ІХС асоціювалось із 

достовірним підвищенням від квартилі 1 до квартилі 4 таких кінцевих 

діастолічних параметрів ЛШ як КДР, КДО та КДІ (на 14,0; 34,8 та 22,5 %).  

Аналіз показників товщини та маси міокарда ЛШ також засвідчив більш 

суттєві структурні зміни серця у хворих на стабільну ІХС із високим рівнем 

лептину в сироватці крові. Зокрема, у хворих на стабільну ІХС в квартилі 4 

такі показники як ТМШП, ММЛШ та ІММЛШ були достовірно вищими (на 

5,0; 20,1 та 10,8 %), ніж у хворих у квартилі 1. При цьому, у хворих у квартилі 

4 реєструвалась достовірно нижча ВТМ, ніж у квартилях 1 і 2 (0,42 проти 0,46 

та 0,45). 

За наявності гіперлептинемії у хворих із післяінфарктним 

кардіосклерозом відмічалось більш суттєве погіршення систолічної функції 

серця. Зокрема, фракція викиду у хворих на стабільну ІХС із рівнем лептину 

<10,7 нг/мл була достовірно вищою (на 8,8 %), ніж у хворих із рівнем лептину 

>18,5 нг/мл. 

Також у хворих на стабільну ІХС від квартилі 1 до квартилі 4 

спостерігалось достовірне зниження показника ∆S (на 8,6 %), що також 

підтверджуює  поглиблення систолічної дисфункції ЛШ зі збільшенням рівня 

лептину в сироватці крові. 

Аналіз поширеності різних типів геометрії ЛШ засвідчив достовірно 

вищу частоту ексцентричної гіпертрофії серед хворих на стабільну ІХС із 

рівнем лептину >18,5 нг/мл, ніж серед хворих із рівнем лептину <10,7 нг/мл: 

29,7 проти 81,8 % (точний метод Фішера, 2-tailed, р=0,000), відповідно. Таким 

чином, гіперлептинемія у хворих на стабільну ІХС асоціювалась із розвитком 

дезадаптивного типу післяінфарктного ремоделювання ЛШ (OR=9,75; 95 % СІ 

3,25 – 29,3) та систолічною дисфункцією. 
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Таблиця 5.5 

Показники ехокардіографії у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від рівня лептину в сироватці крові (Mσ) 

Показники 

Рівень лептину в сироватці крові (нг/мл) 

<10,7 10,7-13,5 13,6-18,5 >18,5 

Q1 (n=37) Q2 (n=36) Q3 (n=41)  Q4 (n=33)  

Ліве передсердя, см 3,950,42 4,100,45 4,050,36 4,170,43 
1
 

Кінцеві систолічні та діастолічні розміри й об’єми ЛШ 

КСР, см 3,940,40 4,090,49 4,210,45
1
 4,630,47 

1; 2; 3
 

КСО, мл 64,517,2 75,521,2 80,219,5
1
 100,122,2 

1; 2; 3
 

КСІ, мл/м
2
 35,69,25 37,210,9 38,99,33 47,210,2 

1; 2; 3
 

КДР, см 5,300,50 5,490,60 5,620,55 
1
 6,040,55 

1; 2; 3
 

КДО, мл 137,030,4 149,236,7 156,834,2
1
 184,735,4 

1; 2; 3
 

КДІ, мл/м
2
 71,216,2 73,518,8 75,916,3 87,216,8 

1; 2; 3
 

Товщина і маса міокарда ЛШ 

ТЗСЛШД, мм 12,31,31 12,40,85 12,60,97 12,80,84 

ТМШПД, мм 11,91,09 12,11,00 12,20,87 12,50,82
1
 

ММЛШ, г 259,662,3 274,647,5 286,150,1
1
 311,850,7 

1; 2; 3
 

ІММЛШ, г/м
2
 132,929,2 134,823,5 138,926,8 147,324,5 

1; 2
 

ВТМ  0,460,06 0,450,06 0,450,05 0,420,05 
1; 2

 

Фукціональні параметри ЛШ 

∆S ЛШ, % 25,72,60 25,53,10 25,12,75 23,52,01 
1; 2; 3

 

ФВ ЛШ, % 50,14,14 49,64,94 48,94,54 46,13,41 
1; 2; 3

 

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). 

 

Аналіз геометричних і структурних показників ехокардіографії у хворих 

на стабільну ІХС залежно від квартильного розподілу рівня адипонектину в 

сироватці крові також виявив певні особливості (табл. 5.6).  

Підвищення рівня адипонектину в сироватці крові хворих на стабільну 

ІХС від квартилі 1 (<5,09 мкг/мл) до квартилі 4 (>7,40 мг/мл) асоціювалось із 
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достовірним зниженням розмірів лівого передсердя на 5,7 % (з 4,22 до 3,98 

см), зниженням кінцевих систолічних і діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ. У 

хворих на стабільну ІХС із сироватковим рівнем адипонектину  >7,40 мкг/мл 

показники КСР, КСО, КСІ були достовірно нижчими (на 14,2; 30,5; 25,1 %), 

ніж у хворих на стабільну ІХС із рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл. Також, у 

хворих на стабільну ІХС у квартилі 4 всі систолічні параметри ЛШ були 

достовірно нижчими, ніж у хворих у квартилях 2 та 3. Зниження рівня 

адипонектину у хворих на стабільну ІХС асоціювалось із достовірним 

підвищенням кінцевих діастолічних параметрів ЛШ: у хворих у квартилі 1 

показники КДР, КДО, КДІ були достовірно вищими (на 12,7; 31,7; 22,8 %), ніж 

у хворих у квартилі 4.   

У хворих на стабільну ІХС з гіпоадипокінемією відмічались більш 

суттєві зміни маси міокарда ЛШ, ніж у хворих із нормальним рівнем 

адипонектину в сироватці крові. Зокрема, у хворих на стабільну ІХС 

показники  ММЛШ та ІММЛШ у квартилі 1 були достовірно вищими (на 16,1 

та 10,0 %), ніж у хворих у квартилі 4. У хворих із виразною 

гіпоадипонектинемією (квартиль 1) показник ВТМ був достовірно нижчим, 

ніж у хворих із більш високим рівнем адипонектинемії (квартиль 4).  Крім 

того, за наявності гіпоадипокінемії у хворих на стабільну ІХС відмічалось 

більш суттєве погіршення систолічної функції серця: у хворих із рівнем 

адипонектину >7,40 мкг/мл ФВ та показник ∆S були достовірно вищими (на 

9,1 та 10,4 %), ніж у хворих з рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл.  

Дослідження поширеності різних типів геометрії ЛШ засвідчило 

достовірно вищу частоту ексцентричної гіпертрофії серед хворих на стабільну 

ІХС із рівнем адипонектину <5,09 мкг/мл, ніж серед хворих із рівнем 

адипонектину >7,40 мкг/мл: 78,4 проти 22,9 % (точний метод Фішера, 2-tailed, 

р=0,000), відповідно. У той же час, серед хворих на стабільну ІХС із низьким 

рівнем адипонектину (квартиль 1) не виявлено жодного пацієнта з 

нормальною геометрією ЛШ та концентричним ремоделюванням. Отже, 

гіпоадипонектинемія асоціювалась із ознаками систолічної та діастолічної 

дисфункції ЛШ, а також істотно підвищувала шанси дезадаптивного типу 
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ремоделювання ЛШ (OR=11,2; 95 % СІ 3,80-33,2) у чоловіків, хворих на 

стабільну ІХС. 

Таблиця 5.6 

Показники ехокардіографії у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від рівня адипонектину в сироватці крові (Mσ) 

Показники 

Рівень адипонектину в сироватці крові (мкг/мл) 

<5,09 5,09-6,29 6,30-7,40 >7,40 

Q1 (n=37) Q2 (n=34) Q3 (n=41)  Q4 (n=35)  

Ліве передсердя, см 4,220,36 4,040,39 
1
 4,020,47 

1
 3,980,42 

1
 

Кінцеві систолічні та діастолічні розміри й об’єми ЛШ 

КСР, см 4,500,36 4,330,47 4,130,49
1
 3,860,40 

1; 2; 3
 

КСО, мл 93,921,9 86,121,6 77,121,5
1
 65,316,1 

1; 2; 3
 

КСІ, мл/м
2
 43,79,25 42,610,5 39,110,8

1
 32,78,88 

1; 2; 3
 

КДР, см 5,930,56 5,720,57 5,510,59 
1
 5,260,51 

1; 2; 3
 

КДО, мл 177,136,1 163,235,2 150,136,4 
1
 134,431,0 

1; 2; 3
 

КДІ, мл/м
2
 82,415,2 80,917,5 76,218,5 67,116,6 

1; 2; 3
 

Товщина і маса міокарда ЛШ 

ТЗСЛШД, мм 12,90,66 12,50,97 12,21,06 
1
 12,41,23 

1
 

ТМШПД, мм 12,50,73 12,10,82 11,91,06 
1
 12,01,12 

1
 

ММЛШ, г 312,241,2 285,049,6 
1
 264,950,1

1
 268,860,2 

1
 

ІММЛШ, г/м
2
 145,616,4 141,223,8 134,329,9 

1
 132,431,6 

1
 

ВТМ  0,430,05 0,440,05 0,440,06 0,470,06 
1; 2; 3

 

Фукціональні параметри ЛШ 

∆S ЛШ, % 24,12,44 24,22,66 25,12,27 26,63,09 
1; 2; 3

 

ФВ ЛШ, % 47,24,05 47,54,42 49,03,76 51,54,80 
1; 2; 3

 

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). 

 

На наступному етапі була проведена оцінка морфофункціональних 

показників серця у хворих на стабільну ІХС залежно від квартильного 
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розподілу індексу адипонектин/лептин (lg А/Л). Як свідчать дані, наведені в 

табл. 5.7,  поглиблення ознак дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС 

супроводжувалось збільшенням розмірів лівого передсердя та підвищенням 

лінійних та об’ємних параметрів ЛШ. Зокрема, у хворих на стабільну ІХС із 

індексом lg А/Л <2,47 (квартиль 1) розмір лівого передсердя був достовірно 

вищим на 8,5 %, ніж у хворих з індексом lg А/Л  >2,83 (квартиль 4). Показники 

КСР, КСО, КСІ у хворих на стабільну ІХС у квартилі 1 були достовірно 

вищими (на 20,6; 56,1; 43,2 %), ніж у хворих у квартилі 4. Зниження індексу lg 

А/Л у хворих на стабільну ІХС супроводжувалось поступовим підвищенням 

кінцевих діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ: показники КДР, КДО, КДІ у 

квартилі 1 були достовірно вищими (на 15,5; 39,4; 29,8 %), ніж у квартилі 4. 

Аналіз показників товщини та маси міокарду ЛШ також засвідчив більш 

суттєві структурні зміни серця у хворих на стабільну ІХС з низьким індексом 

lg А/Л. Так, у хворих на стабільну ІХС у квартилі 1 такі показники як ТЗСЛШ, 

ТМШП, ММЛШ та ІММЛШ були достовірно вищими (на 5,7; 5,9; 25,7 та 

13,7 %), ніж у квартилі 4.  

За наявності виразної дисадипокінемії у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом відмічалось більш суттєве погіршення систолічної функції 

ЛШ, ніж у пацієнтів із помірним дисбалансом рівнів лептину й адипонектину: 

ФВ у квартилі 1 була на 11,8 % нижчою, ніж у квартилі 4, відповідно. У 

хворих на стабільну ІХС з індексом lg А/Л <2,47 ступінь вкорочення передньо-

заднього розміру ЛІШ в систолу (∆S) був достовірно меншим (на 12,8 %), ніж 

у хворих із індексом lg А/Л  >2,83. 

Серед хворих на стабільну ІХС із індексом lg А/Л <2,47 частота 

ексцентричної гіпертрофії була достовірно вищою, ніж серед хворих із 

індексом lg А/Л >2,83 і становила: 81,1 проти 20,5 % (точний метод Фішера, 2-

tailed, р =0,000). Отже, наявність виразної дисадипокінемії у хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом багаторазово підвищувала 

ризик формування ексцентричної гіпертрофії (OR=15,0; 95 % СІ 5,01 – 45,3) 

порівняно із хворими з незначними порушеннями секреторної активності 

жирової тканини.  
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Таблиця 5.7 

Показники ехокардіографії у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом залежно від індексу адипонектин/лептин (lg А/Л)  (Mσ) 

Показники 

Індекс 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)  

Ліве передсердя, см 4,230,37 4,050,42 4,090,45 3,900,40 
1
 

Кінцеві систолічні та діастолічні розміри й об’єми ЛШ 

КСР, см 4,620,45 4,300,44 
1
 4,100,45

1
 3,830,36 

1; 2; 3
 

КСО, мл 99,621,3 84,119,6 
1
 75,519,0 

1
 63,815,0 

1; 2; 3
 

КСІ, мл/м
2
 46,19,57 41,99,69 37,49,82 

1
 32,27,84 

1; 2; 3
 

КДР, см 6,020,56 5,700,55 
1
 5,490,56 

1
 5,210,45 

1; 2; 3
 

КДО, мл 183,335,9 162,134,4 
1
 149,134,1

1
 131,527,1 

1; 2; 3
 

КДІ, мл/м
2
 84,916,1 80,817,2 73,717,6 

1
 65,412,5 

1; 2; 3
 

Товщина і маса міокарда ЛШ 

ТЗСЛШД, мм 12,90,65 12,50,93 
1
 12,30,99 

1
 12,21,20 

1
 

ТМШПД, мм 12,60,61 12,00,85 
1
 12,01,07 

1
 11,90,82 

1
 

ММЛШ, г 321,834,7 280,645,9 
1
 271,659,5 

1
 256,08,87 

1; 2
 

ІММЛШ, г/м
2
 149,216,7 137,920,9 

1
 134,432,7 

1
 131,226,9 

1
 

ВТМ  0,430,05 0,440,06 0,450,05 0,470,05 
1; 2

 

Фукціональні параметри ЛШ 

∆S ЛШ, % 23,22,48 24,71,93
1
 25,42,71

1
 26,62,79 

1; 2
 

ФВ ЛШ, % 45,64,13 48,33,15 
1
 49,54,39 

1
 51,74,23 

1; 2; 3
 

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). 

 

Додаткове підтвердження зв’язку між показниками структурно-

функціонального стану серця та рівнем адипокінів було отримано під час 

кореляційного аналізу (табл. 5.8). Встановлено, що у чоловіків із 

післяінфарктним кардіосклерозом виявлявся прямий вірогідний кореляційний 
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зв’язок між рівнем лептину в сироватці крові та кінцевими систолічними 

розмірами й об’ємами  ЛШ - КСР, КСО, КСІ (r=0,47; 0,46; 0,39), відповідно. 

Достовірний прямий зв’язок спостерігався між рівнем лептину та кінцевими 

діастолічними параметрами ЛШ -  КДР, КДО, КДІ (r=0,45; 0,44; 0,32). Також 

сироватковий рівень лептину прямо корелював з ММЛШ та ІММЛШ (r=0,37 

та 0,17) та обернено – з ФВ (r=-0,33).  

 

Таблиця 5.8 

Кореляційні зв’язки показників ехокардіографії та маркерів адипокінового 

статусу у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом  

Показники Лептин Адипонектин lg А/Л 

Ліве передсердя 0,15 -0,20
*
 -0,22

*
 

КСР 0,47
**

 -0,48
**

 -0,61
**

 

КСО 0,46
**

 -0,48
**

 -0,60
**

 

КСІ 0,39
**

 -0,42
**

 -0,51
**

 

КДР 0,45
**

 -0,41
**

 -0,55
**

 

КДО 0,44
**

 -0,40
**

 -0,54
**

 

КДІ 0,32
*
 -0,33

**
 -0,40

**
 

ТЗСЛШд 0,18
*
 -0,20

*
 -0,24

*
 

ТМШПд 0,23
**

 -0,17
*
 -0,25

**
 

ММЛШ 0,37
**

 -0,31
**

 -0,44
**

 

ІММЛШ 0,17
*
 -0,21

*
 -0,23

*
 

ФВ -0,33
**

 0,37
**

 0,45
**

 

∆S -0,30
*
 0,35

**
 0,41

**
 

Примітка. 
*
 - достовірні коефіцієнти кореляції (

*
 - р<0,05; 

**
 - р<0,01). 

Між рівнем адипонектину та структурно-геометричними параметрами 

ЛШ реєструвались достовірні обернені кореляційні зв’язки, при цьому 

найбільш тісні зв’язки виявлялись із такими показниками, як КСР, КСО, КДР, 

КДО (r=-0,48; -0,48; -0,42; -0,41, відповідно). Також між рівнем адипонектину 

та ММЛШ виявлявся достовірний обернений зв’язок (r=-0,31) і прямий зв’язок 

із ФВ (r=0,37).  
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Слід відзначити, що структурно-функціональні параметри ЛШ більш 

тісно корелювали з індексом lg А/Л, ніж із абсолютними рівнями адипокінів у 

сироватці крові. Із лінійних та об’ємних параметрів ЛШ найбільш тісні 

обернені зв’язки з індексом lg А/Л були виявлені у показників КСР, КСО, КДР 

та КДО (r=-0,61; -0,60; -0,55; -0,54). Також індекс lg А/Л достовірно обернено 

корелював з ММЛШ, ІММЛШ (r=-0,44; -0,23) та прямо – з ФВ (r=0,45).  

Виникає питання, якою мірою дисбаланс гормонів жирової тканини 

детермінує порушення процесів ремоделювання ЛШ у хворих на стабільну 

ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу. Адже результати попередніх розділів роботи 

засвідчили, що дисадипокінемія тісно асоціюється з іншими складовими 

проатерогенного та прозапального патерну у хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом і цей зв’язок посилюється за коморбідності 

з ЦД 2 типу. Тому на наступному етапі були вивчені незалежні метаболічні 

предиктори геометрії ЛШ у хворих на стабільну ІХС за коморбідності з ЦД 2 

типу. З цією метою був застосований метод множинного лінійного 

регресійного аналізу. У якості можливих предикторів (регресорів) були обрані 

вік, антропометричні показники (ІМТ, ОТ, ОТ/ОС), показники ліпідного 

обміну (ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ), вміст СРП у сироватці крові, маркер 

інсулінорезистентності (НОМА-ІR), артеріальний тиск (САТ, ДАТ), маркери 

адипокінового статусу (вміст лептину, адипонектину в сироватці крові та 

індекс lg А/Л ). 

У якості критеріальної залежної змінної були введені прогнозовані 

показники геометрії ЛШ. У зв’язку з високою інтерколінеарністю регресорів у 

біологічних системах була застосована модель їх покрокового включення 

(Forward) в регресійне рівняння, в якому критеріальною змінною був тип 

геометрії ЛШ (Y). Покрокове включення в регресійне рівняння найбільш 

інформативних показників із високим за модулем парціальним коефіцієнтом 

кореляції дозволяло збільшити коефіцієнт детермінації лінійного рівняння 

регресії. Для здійснення регресійного аналізу хворим на стабільну ІХС були 

присвоєні умовні ранги залежно від типу геометрії ЛШ: 1 – нормальна 
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геометрія,  2 – концентричне ремоделювання, 3 – концентрична гіпертрофія, 

4 – ексцентричне ремоделювання (залежна змінна).  

У табл. 5.9 наведена статистична характеристика моделі, що включає 

незалежні предиктори типів ремоделювання ЛШ. Встановлено, що з усіх 

проаналізованих кардіометаболічних чинників у хворих на стабільну ІХС, 

асоційовану з ЦД 2 типу, найбільш значущими незалежними предикторами 

дезадаптивних типів ремоделювання ЛШ є lg А/Л, ЛПНЩ, ДАТ, НОМА-ІR – 

коефіцієнти регресії β = -0,442; 0,243; -0,254 та 0,247 (р<0,025), відповідно.  

 

Таблиця 5.9 

Незалежні кардіометаболічні предиктори геометрії ЛШ  у хворих на 

стабільну ІХС при поєднанні з ЦД 2 типу 

Незалежні змінні β В Стандартна 

помилка В 

t р 

Константа  6,432 1,240 5,186 0,000 

Х1 (lg А/Л) -0,442 -1,330 0,317 -4,188 0,000 

Х2 (ЛПНЩ) 0,243 0,300 0,121 2,479 0,016 

Х3 (ДАТ) -0,254 -0,016 0,007 -2,532 0,014 

Х4 (НОМА-ІR) 0,247 0,109 0,048 2,294 0,025 

Регресійне рівняння: Y = 1,240 +0,317Х1 + 0,121Х2 + 0,007·Х3 + 0,048·Х4 

Регресійна статистика Дисперсійний аналіз (АNOVA) 

Множинний R 0,672  Показник df SS MS F р 

Множинний R
2 

0,452 Регресія 4 17,151 4,288 12,143 0,000 

Скоригований R
2
 0,414 Залишок 59 20,834 0,353   

Стандартна 

похибка 
0,594 Усього 63 37,984    

Примітка. Залежна змінна Y: тип геометрії ЛШ  (1 - НГ,  2 - КР, 3 -  КГ, 4 - ЕР). 

 

 Нестандартизовані коефіцієнти регресії (В) моделі є значимими та 

достовірними (р<0,025), що дозволило створити регресійне рівняння Y (Xi), 

яке описує математичний зв’язок між залежною змінною (типом геометрії 

ЛШ) та незалежними предикторами. Ураховуючи величину критерію Фішера 

та його значимість (р=0,000), коефіцієнт множинної детермінації (df), можна 
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вважати, що модель впливу обраних предикторів є статистично достовірною і 

дозволить підвищити ефективність прогнозу післяінфарктного ремоделювання 

ЛШ у хворих на стабільну ІХС при поєднанні з ЦД 2 типу.  

 Також на підставі множинного лінійного регресійного аналізу було 

встановлено, що незалежними метаболічними предикторами зниження фракції 

викиду в чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом виступають маркери 

адипокінового статусу - генотип RR гена LEPR Q223R  (β=-0,510; р=0,000), 

індекс дисадипокінемії  lg А/Л (β=0,261; р=0,013) та індекс маси тіла (β=0,261; 

р=0,001) (табл. 5.10). Для здійснення регресійного аналізу хворим на стабільну 

ІХС були присвоєні умовні ранги залежно від генотипу: 1 – генотип QQ,  2 – 

QR, 3 – RR. 

 

Таблиця 5.10 

Незалежні кардіометаболічні предиктори фракції викиду у хворих на 

стабільну ІХС  

Незалежні змінні β В Стандартна 

помилка В 

t р 

Константа  36,331 6,898 5,267 0,000 

Х1 (Генотип) -0,510 -3,043 0,426 -7,143 0,000 

Х2 (НОМА) -0,139 -0,227 0,121 -1,664 0,098 

Х3 (ІМТ) 0,261 0,266 0,007 3,445 0,001 

Х4 (lg А/Л) 0,261 4,631 0,048 2,513 0,013 

Регресійна статистика Дисперсійний аналіз (АNOVA) 

Множинний R 0,683  Показник df SS MS F р 

Множинний R
2 

0,466 Регресія 4 1395,274 348,819 30,981 0,000 

Скоригований R
2
 0,451 Залишок 142 1598,778 11,259   

Стандартна 

похибка 
3,35 Усього 146 2994,052    

Примітка. Залежна змінна Y: фракція викиду ЛШ. 
 

Таким чином, поліморфізм гена LEPR Q223R і дисадипокінемія є 

валідними чинниками порушення геометричної адаптації міокарда та 

зниження систолічної функції ЛШ у чоловіків із післяінфарктним 
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кардіосклерозом, особливо за наявності ЦД 2 типу. У носіїв генотипу RR 

післяінфарктне ремоделювання міокарда має менш сприятливий перебіг, ніж у 

носіїв генотипів QQ та QR, і здебільшого характеризується дилатацією камер 

серця та розвитком систолічної дисфункції. У хворих на стабільну ІХС 

наявність генотипу RR, гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та особливо 

дисадипокінемії достовірно асоціюється із більш високою частотою 

формування ексцентричної гіпертрофії ЛШ, особливо за коморбідності з  ЦД 2 

типу (OR=4,60; 9,75; 11,2 та 15,0, відповідно). Генотип RR та індекс lg А/Л 

можуть виступати незалежним предикторами зниження ФВ та дезадаптивного 

типу післяінфарктного ремоделювання ЛШ  у хворих на стабільну ІХС за 

коморбідності з ЦД 2 типу (β=-0,510; 0,261; -0,442). Перспективи подальших 

досліджень можуть полягати в розробці персоніфікованих підходів до 

контролю та корекції адипокінового статусу як кардіометаболічного чинника 

прогресування систолічної дисфункції у хворих на стабільну ІХС і ЦД 2 типу.  

 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А., Заічко, Н. В. (2017). Поліморфізм 

гену lepr q223r у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним 

кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу. ScienceRise: Medical Science, 

1(9), 19-23 [53]. 

2. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А., Заічко, Н. В. (2017). Зв’язок 

дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-

функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом. 

Буковинський медичний вісник, Т. 21, 1(81), 154-159 [50]. 

3. Патент України на корисну модель № 116870. Спосiб прогнозування типів 

ремоделювання міокарду у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з цукровим діабетом 2 типу / М.А. Станіславчук, Аль Салім Аяд 

Абдуллах, Н.В. Заічко: заявник та патентовласник НДІ реабілітації інвалідів 

(навчально-науково-лікувальний комплекс) ВНМУ ім. М.І.Пирогова - 

№ u 2016 12367; заявл.05.12.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11 [35].  
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Стабільна ІХС посідає чільне місце в структурі смертності й інвалідності 

населення майже в усіх країнах світу. За даними ВООЗ, у 2012 році з 

стабільною ІХС було пов’язано 7,4 млн (13,2 %) випадків смерті [199]. 

Поширеність стабільної ІХС у країнах Європи становить близько 20 – 40 тис 

осіб на 1 млн населення. За даними МОЗ України, у 2013 році поширеність 

стабільної ІХС серед дорослого населення сягала 24 %, а смертність становила 

660,5 випадки на 100 тисяч населення [29]. 

Одним із незалежних чинників стабільної ІХС є ЦД 2 типу, поширеність 

якого щорічно зростає і за прогнозами ВООЗ у 2025 році буде перевищувати 

9 %. У 70 – 80 % хворих на ЦД 2 типу виникає стабільна ІХС, яка здебільшого 

має атиповий початок і більш важкий перебіг [24, 59]. У хворих на стабільну 

ІХС за наявності ЦД відмічається гірша якість життя та вища летальність, 

істотно зростає ризик післяопераційних ускладнень і резидуальних явищ [40, 

44, 76]. Атеросклеротичне ураження судин у хворих на ЦД зазвичай має 

дифузний характер із підвищеною схильністю до кальцінозу та стенозування 

дистальних відділів коронарних артерій, асоціацією з периферичними мікро- 

та макроангіопатіями [24]. Слід брати до уваги, що відсутність суттєвих 

порушень вуглеводного та ліпідного обміну або їх належна компенсація у 

хворих на ЦД 2 типу не завжди профілактує розвиток атеросклеротичного 

ураження судин і гострого коронарного синдрому, а з іншого боку, не в усіх 

пацієнтів із ЦД формується стабільна ІХС. Зазначене свідчить про 

необхідність подальшого вивчення патогенетичних аспектів коморбідності 

стабільної ІХС з ЦД 2 типу.  

Сьогодні накопичилось чимало інформації щодо ролі адипокінів у 

патогенезі ЦД 2 типу, ожиріння та серцево-судинних захворювань.  

Дослідження останнього десятиріччя переконливо свідчать, що лептин та 

адипонектин відіграють важливу роль у регуляції ліпідного та вуглеводного 



 147 

обмінів, впливають на ендотеліальний гомеостаз, процеси тромбоутворення, 

запалення, імунітету, апоптозу, малігнізації тощо [16, 34, 77, 88, 114, 164]. 

Дисадипокінемію розглядають як ключовий механізм у патогенезі ожиріння, 

метаболічного синдрому, нейроендокринних порушень тощо [34, 114, 164].  

Потенційною причиною порушень адипокінового сигналінгу може бути 

поліморфізм гена рецепторів лептину (LEPR), які експресуються в 

гіпоталамусі та периферичних тканинах – скелетних м’язах, жировій тканині, 

підшлунковій залозі [7, 83, 98, 204]. Відомо 6 алельних поліморфізмів гена 

LEPR [7, 92], однак питання щодо їх поширеності та клініко-діагностичного 

значення в різних етнічних групах залишається дискутабельним.  

Метою роботи було підвищити ефективність діагностики та 

прогнозування  перебігу стабільної ІХС за коморбідності з ЦД 2 типу на основі 

вивчення зв’язку кардіометаболічних факторів ризику, структурно-

функціонального стану лівого шлуночка з поліморфізмом гена LEPR Q223R та 

адипокіновим статусом у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом.    

У дослідження було включено 147 чоловіків, хворих на стабільну ІХС 

(стабільну стенокардію напруження ІІ-ІІІ ФК) з післяінфарктним 

кардіосклерозом, середнім віком 52,0 [48; 57] років і загальною тривалістю 

захворювання 49,145,0 місяців. За анамнестичними даними та результатами 

аналізу медичної документації, у 89,1 % пацієнта дебютом стабільної ІХС був 

ІМ. Один ІМ перенесли 85 % пацієнтів, у той час як два ІМ було зареєстровано 

у 22 (15 %) хворих. У 83 % пацієнтів перший ІМ розвинувся у віці 44 – 60 

років, а у 10,9 % та 6,1 % осіб – у віці до 44 або після 60 років, відповідно. У 

75,5 % пацієнтів відмічався перший Q-ІМ та у 24,5 % хворих – не Q-ІМ. За 

локалізацією серед не Q-ІМ ЛШ найчастіше реєструвались передньо-

перетинкові інфаркти (50 %), а серед Q-ІМ – інфаркти нижньої стінки ЛШ 

(56,8 %). ІІ ФК за NYHA був виявлений у 42,9 % хворих, а ІІІ ФК за NYHA – у 

57,1 %. У 13 % хворих на стабільну ІХС були проведені заходи з 

реваскуляризації міокарда, у тому числі АКШ – у 3,4 % осіб, стентування 

коронарних артерій – у 6,2 % осіб,  тромболізис – у 3,4 % осіб. Супутні 
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захворювання були виявлені в 116 (78,9 %) осіб (табл. 2.2), серед них перше 

місце посідала артеріальна гіпертензія, яка виявлялась у 103 (70 %) хворих на 

стабільну ІХС. У 43,5 % хворих на стабільну ІХС був ЦД 2 типу, у 36,1 % 

хворих – абдомінальне ожиріння І – ІІ ступеня, у той час як частота іншої 

супутньої патології коливалась від 2 до 6 %. Клініко-демографічні особливості 

включених у дослідження чоловіків, хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом, у цілому узгоджуються з даними літератури 

щодо української популяції [5, 13].  

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 на 

стабільну ІХС були репрезентативними за середнім віком, загальною 

тривалістю захворювання і  віком, у якому був перенесений перший ІМ, та 

суттєво не відрізнялись за середньою кількістю перенесених ІМ та їх 

локалізацією, частотою та важкістю СН (табл. 3.1). Слід відзначити, що частота 

не Q-ІМ ЛШ серед хворих на стабільну ІХС із ЦД 2 типу була достовірно 

меншою, ніж серед хворих на стабільну ІХС без ЦД  (15,6 проти 31,3 %; 

p=0,034). Як відомо, у хворих на ЦД дрібновогнищевий ІМ легко 

трансформується в крупновогнищевий і трансмуральний, частіше 

ускладнюється кардіогенним шоком, тромбоемболією легеневої артерії, 

аневризмою ЛШ [18, 50], що також підтвердили результати нашого 

дослідження.   

Групу порівняння склали 52 практично здорових чоловіки (мешканці 

Вінницької області), віком 52,0 [44,0; 58,3] років, з відсутністю скарг із боку 

внутрішніх органів, об’єктивних ознак стабільної ІХС та ЦД 2 типу.  

Дослідження поширеності поліморфізму гена LEPR Q223R (rs1137101) 

серед етнічних українців (мешканців Подільського регіону) виявило достовірні 

відмінності між групами практично здорових чоловіків і чоловіків, хворих на 

стабільну ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом (табл. 3.2). У групі 

порівняння було виявлено 38,5 % гомозигот QQ, 40,3 % гетерозигот QR і 
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21,2 % гомозигот RR, при цьому алель Q виявився мажорним (58,7 %), а алель 

R – мінорним (41,3 %). Розподіл частот генотипів у групі практично здорових 

осіб підкорявся закону Харді-Вайнберга (χ
2
=1,46; р=0,23).  

 Група хворих на стабільну ІХС достовірно відрізнялась за поширеністю 

алельного поліморфізму гена LEPR Q223R від групи практично здорових осіб, 

при цьому найбільш суттєві відмінності відмічались за наявності ЦД 2 типу. 

Так, серед хворих на стабільну ІХС було виявлено 25,2 % гомозигот QQ, 

42,4 % гетерозигот QR та 32,7 % гомозигот RR, а частота алелей Q та R 

становила 46,3 та 53,7 %, відповідно. Отже, в загальній групі хворих на 

стабільну ІХС частота алеля R була в 1,3 раза вищою, ніж у практично 

здорових осіб (р=0,03). Аналіз генетичних моделей (мультиплікативної, 

кодомінантної, домінантної та рецесивної) засвідчив (табл. 3.3 – 3.6), що 

носійство алеля R достовірно асоціюється з більшими шансами розвитку 

стабільної ІХС (OR=1,65; 95 % СІ 1,05-2,59), у той час як носійство алеля Q 

навпаки їх зменшує (OR=0,61; 95 % СІ 0,39-0,95).  

У хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу, частота алеля R 

була достовірно 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. 

Аналіз генетичних моделей підтвердив, що у носіїв генотипу RR достовірно 

підвищуються шанси коморбідності стабільної ІХС з ЦД 2 типу  (OR=2,55; 

95 % СІ 1,11-5,86), натомість алель Q може відігравати протективну роль (OR 

=0,39; 95 % СІ 0,17-0,90). 

Отримані нами дані в цілому узгоджуються з результатами дослідження 

поширеності поліморфізму гена LEPR Q223R (rs1137101) в українській 

популяції, а також в окремих європейських країнах. Зокрема, у практично 

здорових чоловіків – мешканців  Полтавської та Харківської  областей  

(українців і росіян), частота алелей Q та R становила 59 та 41 %, відповідно 

[105]. Частота R-алеля серед осіб білої раси в США та різних країнах Європи в 

середньому становить 41 – 45 % [105, 163]. Нами не знайдено інформації щодо 

поширеності поліморфізму гена LEPR Q223R за коморбідності стабільної ІХС 
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з ЦД 2 типу серед мешканців європейських країн. Однак, у фінській популяції 

у носіїв генотипу RR відмічався більший ризик ЦД 2 типу порівняно з носіями 

алеля Q (OR 2,01; 95 % CI 1,03-3,93) [179]. Між тим, у польській популяції не 

виявлено суттєвих відмінностей за частотою генотипів RR та QR серед 

пацієнтів із ІМ (26,1 та 47,8 %) та серед пацієнтів із ЦД 2 типу (23,2 та 51,6 %), 

відповідно [175]. 

Аналіз клініко-демографічних показників у хворих на стабільну ІХС 

залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R виявив такі закономірності (табл. 

3.7-3.11): у носіїв генотипу RR реєструвався достовірно нижчий середній вік 

(на 13,5 %) і нижчий вік на час дебютного ІМ (на 10,2 %), ніж у носіїв алеля Q.  

Виявлені вікові відмінності між носіями поліморфних алелей зберігались і при 

розподілі хворих на стабільну ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

Також у носіїв генотипу RR частіше відмічався дебютний Q-ІМ ЛШ, ніж у 

носіїв генотипу QQ  (91,7 проти 56,8 %, р<0,001). Вірогідність виявлення 

першого Q-ІМ у гомозигот RR була в 4,3 раза вищою, ніж у носіїв генотипів 

QQ+QR незалежно від наявності ЦД 2 типу (OR= 4,34; 95 % СІ 1,51-12,5). 

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), хоча 

відмінності не сягали межі вірогідності. Також у носіїв генотипу RR 

підвищувався ризик прогресування СН як за наявності, так і за відсутності ЦД 

2 типу  (OR=3,51 і 3,49). Отримані нами дані свідчать, що носійство генотипу 

RR може бути потенційним чинником, який прискорює розвиток і підвищує 

важкість перебігу ІХС, асоційованої з ЦД 2 типу.  

На наступному етапі була проведена оцінка адипокінового профілю у 

хворих на стабільну ІХС, яка включала дослідження базального рівня  лептину 

(нг/мл) та адипонектину (мкг/мл) у сироватці крові та визначення індексу lg 

А/Л як  критеріального показника дисадипокінемії [125, 136,153]. У різних 

роботах було показано, що в загальній популяції у практично здорових 

чоловіків рівень лептину коливається в межах від 1 до 6 нг/мл,  рівень  

адипонектину – від 4 до 10 мкг/мл, а відношення lg А/Л становить близько 
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3,2±2,6 [125, 136, 153, 201]. За результатами наших досліджень, у групі 

порівняння рівень лептину коливався в межах 2,54-9,66 нг/мл (95 % СІ), рівень 

адипонектину – в межах 6,43-11,5 мкг/мл (95 % СІ), а відношення lg А/Л 

становило 3,200,19, що в цілому узгоджується з даними літератури. 

Виявилось, що у хворих на стабільну ІХС спостерігається підвищення 

рівня лептину та зниження рівня адипонектину в сироватці крові з 

формуванням значного дисбалансу гормонів жирової тканини на відміну від 

практично здорових чоловіків (табл. 3.12-3.14). Так, у групі порівняння рівні 

лептину, адипонектину й індекс lg А/Л становили 5,972,51 нг/мл; 8,811,65 

мкг/мл і 3,200,19, а в групі хворих на стабільну ІХС - 14,85,87 нг/мл; 6,31,95 

мкг/мл і 2,640,25 (р<0,001), відповідно. Процентильний розподіл засвідчив, 

що лише у 10,9 % хворих на стабільну ІХС базальний рівень лептину 

відповідав діапазону нормальних значень (P25-P75 групи порівняння), у 9,5 % 

хворих – високому нормальному рівню (P75-P95 групи порівняння), а у 79,6 % 

пацієнтів виявлялась виразна гіперлептинемія  (вище P95 групи порівняння). У 

той же час, базальний рівень адипонектину відповідав діапазону нормальних 

значень у 13,6 % хворих на стабільну ІХС, у 5,4 % хворих – високому 

нормальному рівню, у 23,8 та 57,1 % хворих – низькому (P5 – P25)  і дуже 

низькому рівню (менше P5 групи порівняння). Розрахунок інтегрального 

показника дисадипокінемії (lg А/Л), засвідчив, що у 87,8 % хворих на 

стабільну ІХС цей показник відповідає дуже низькому рівню (<2,95). При 

цьому, що низький показник lg А/Л (<2,95) виявлявся у 12,9 % хворих на 

стабільну ІХС з нормолептинемією та у 12,2 % хворих з 

нормоадипонектинемією, що свідчить про порушення секреторної активності 

жирової тканини за цих умов. 

Виявилось, що у хворих на стабільну ІХС, асоційовану 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) була 

достовірно вищою 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). У цілому, за наявності ЦД 2 типу вірогідність 
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виявлення дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС зростала більше ніж 

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

За даними 5-річного проспективного дослідження the Health Professionals 

Follow-up Study (745 хворих на ЦД 2 типу віком 46 – 81 років) було показано, 

що зниження рівня адипонектину акцелерує розвиток стабільної ІХС у хворих 

із ЦД 2 типу [185]. У хворих на ЦД 2 типу з німою ішемією міокарда 

реєструвались вищі рівні лептину в сироватці крові, ніж у хворих на ЦД без 

стабільної ІХС [111]. Отже, результати наших досліджень підтверджують, що 

негативний вплив ЦД 2 типу на перебіг стабільної ІХС у чоловіків із 

післяінфарктним кардіосклерозом може опосередковуватись через розвиток 

дисадипокінемії. 

Нами вперше було встановлено, що алельний поліморфізм гена LEPR 

Q223R асоціюється з  гіперлептинемією та дисадипокінемією у хворих на 

стабільну ІХС в українській популяції (табл. 3.15, рис. 3.1). Зокрема, серед 

носіїв генотипу QQ частота гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та  

дисадипокінемії була достовірно нижчою на 30,4; 95,6 та 26,6 %, ніж серед 

носіїв генотипу RR,  і поширеність  вказаних розладів посилювалась за 

наявності ЦД 2 типу.  

Нами не знайдено літературних даних щодо зв’язку поліморфізму гена 

LEPR Q223R із рівнями адипокінів у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом за наявності та відсутності ЦД 2 типу. Однак, в окремих 

роботах було показано, що в носіїв генотипу RR рівні лептину є достовірно 

вищими, ніж у носіїв генотипу QQ, наприклад, у жінок із абдомінальним 

ожирінням та артеріальною гіпертензією [53] чи у хворих на ЦД 2 типу [154]. 

Але існують і протилежні дані, зокрема серед мексиканців із ожирінням у 

носіїв генотипу RR (Arg/Arg) реєструвався нижчий рівень лептину в сироватці 

крові (44,0±28,1 проти 80,3±33,2 нг/мл ) і вищий рівень розчинних рецепторів 

до лептину, ніж у носіїв генотипу QQ (Gln/Gln) [81].  

Як відомо, вік вважається незалежним чинником підвищення рівнів 

лептину та адипонектину в сироватці крові у чоловіків [178, 183]. Проте, при 
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квартильному ранжуванні рівнів адипокінів нами не було виявлено суттєвих 

міжгрупових відмінностей за середнім віком і віком, у якому відбувся 

дебютний ІМ, у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом (табл. 3.16-

3.18). У той же час, поглиблення ознак гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії 

та дисадипокінемії у хворих на стабільну ІХС достовірно асоціювалось із 

вищою частотою дебютного Q-ІМ, ІІІ ФК за NYHA, наявністю ЦД 2 типу та 

генотипом RR. Таким чином, поліморфізм гена LEPR Q223R та 

дисадипокінемію можна вважати додатковими детермінантами перебігу 

стабільної ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу.  

Слід брати до уваги, що порушення адипокінового статусу зазвичай 

виявляються поряд із іншими факторами кардіоваскулярного ризику, тому 

значення дисадипокінемії в стратифікації ризику серцево-судинних 

захворювань залишається дискутабельним. На наступному етапі було 

проведено дослідження можливих зв’язків генетичних і метаболічних маркерів 

дисадипокінемії з традиційними кардіометаболічними факторами ризику у 

хворих на стабільну ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. 

За результатами наших досліджень, у загальній групі хворих на 

стабільну ІХС виявлялась висока поширеність кардіометаболічних факторів 

ризику: артеріальна гіпертензія – у 70,0 %, вісцеральне ожиріння 

(ОТ/OC ≥0,9см) – у 63,9 %, гіперхолестеринемія (ЗХС ≥5,0 ммоль/л) - у 46,9 % 

осіб, високий (≥3 ммоль/л)  рівень ХС ЛПНЩ – у 59,2 % осіб, низький рівень 

ХС ЛПВЩ (≤1,0 ммоль/л) – у 53,1 %, гіпертригліцеридемія (≥1,7 ммоль/л) – у 

33,3 %, інсулінорезистентність (індекс НОМА-ІR >2,77) – у 78,2 %, 

підвищення (в 2,44 раза) рівня hsСРБ в сироватці крові (табл. 2.3). Отримані 

нами дані щодо поширеності традиційних факторів ризику в чоловіків, хворих 

на стабільну ІХС, узгоджуються з даними літератури щодо української 

популяції [6, 13, 17, 26, 43]. За коморбідності з ЦД 2 типу у хворих на стабільну 

ІХС реєструвалась достовірно вища (в 1,3 – 1,9 раза) поширеність 

вісцерального ожиріння, дисліпідемій, інсулінорезистентності, виявлялись 

вищі рівні hsСРБ, спостерігалась тенденція до підвищення частоти 
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артеріальної гіпертензії (табл. 4.1). Ці дані узгоджуються з результатами інших 

досліджень щодо клінічних та антропометричних особливостей хворих на 

стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу [11, 15, 47, 51, 60].   

Аналіз поширеності кардіометаболічних чинників у хворих на стабільну 

ІХС залежно від поліморфізму гена LEPR Q223R виявив істотні відмінності 

між носіями поліморфних алелей. Так, у носіїв генотипу RR частіше, ніж у 

носіїв генотипів QQ та QR, реєструвалась артеріальна гіпертензія (OR=2,81; 

95 % СІ 1,03-7,18) (рис. 4.1). Крім того, поліморфізм гена LEPR Q223R 

виявився вагомою детермінантою вісцерального ожиріння (OR=5,37; 95 % СІ 

2,56-11,3) та суттєво модифікував проатерогенний і прозапальний патерн у 

хворих на стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 типу (табл. 4.2 – 4.4, рис. 

4.2). Зокрема, у носіїв генотипу RR частіше, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, 

виявлялись антропометричні ознаки вісцерального ожиріння: ІМТ ≥30 кг/м
2
  

(62,5 % проти 16,2 або 27,4 %, р<0,05), ОТ ≥94 см (70,8 проти 37,8 та 45,2 %, 

р<0,05) та ОТ/OC ≥0,9 (83,3 проти 62,9 та 40,5 %, р<0,05). Аналогічні 

відмінності щодо поширеності маркерів ожиріння у носіїв поліморфізму гена 

LEPR Q223R спостерігались у групах хворих на стабільну ІХС без ЦД та з ЦД 2 

типу, але в останніх вони були більш виразними. 

У носіїв генотипу RR частіше, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, 

виявлялись низькі рівні ХС ЛПВЩ (93,8 проти 29,7 %, р<0,01) та 

гіпертригліцеридемія (56,3 проти 21,6 %, р<0,05). Оцінка індексу 

атерогенності підтвердила, що у хворих на стабільну ІХС генотип RR 

асоціюється з вірогідними зростанням виразності дисліпідемії як за наявності, 

так і за відсутності ЦД 2 типу (рис. 4.3). Так, у групі хворих на стабільну ІХС 

без ЦД індекс атерогенності в носіїв генотипу RR перевищував такий у носіїв 

генотипів QQ та QR на 36,7 та 22,5 % (р<0,05), а в групі хворих на стабільну 

ІХС з ЦД 2 типу – на 19,3 та 22,1 % (р<0,05), відповідно. 

Оцінка показників вуглеводного обміну у хворих на стабільну ІХС 

засвідчила, що наявність генотипу RR асоціюється з формуванням 

інсулінорезистентності в осіб без ЦД та посиленням її ознак у осіб з ЦД 2 
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(табл. 4.5) Зокрема, в групі хворих на стабільну ІХС без ЦД у гомозигот RR 

рівень інсуліну й індекс НОМА-ІR були достовірно вищими, ніж у гомозигот 

QQ (на 59,6 та 62,7 %) і гетерозигот QR (на 16,0 та 17,4 %). У хворих на 

стабільну ІХС з ЦД  2 типу у гомозигот RR також реєструвався вищий індекс 

НОМА-ІR, ніж у носіїв генотипів QQ та QR. У хворих на стабільну ІХС – 

носіїв генотипу RR, також визначались вищі рівні СРБ в сироватці крові, 

особливо за наявності ЦД 2 типу.  

Отримані нами дані щодо асоціації поліморфізму гена LEPR Q223R з 

кардіометаболічними чинниками у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом в українській популяції в цілому не суперечать іншим 

популяційним дослідженням щодо європейської популяції. Так, серед 

пацієнтів із ожирінням у носіїв генотипу RR виявлялись значно більший обвід 

талії та стегон, ніж у носіїв генотипів QR та QQ [72]. Також у носіїв генотипу 

RR порівняно з носіями генотипів QR та QQ реєструвався вищий рівень 

інсуліну в плазмі крові (23,7±2,4 проти 18,3± 0,9 та 19,5±1,3 мгМО/мл) та 

вищий ІМТ [53]. Протилежний зв’язок поліморфізму гена LEPR Gln223Arg з 

підвищеним рівнем глюкози, інсуліну, ожирінням і метаболічним синдромом 

відмічався в мексиканській і тайській популяціях: серед підлітків і дорослих із 

ожирінням у носіїв генотипу Gln/Gln (QQ) реєструвалась вища маса тіла та 

вищий рівень інсуліну, ніж у носіїв генотипу Arg/Arg (RR) [109, 194].  

Суперечливою є інформація і щодо асоціації поліморфізму гена LEPR 

Q223R з дисліпідемією в осіб із нормальною масою тіла та осіб із ожирінням. 

Так, у осіб без ожиріння у носіїв генотипу RR відмічались вищі рівні ЗХС та 

нижчі рівні ХС ЛПВЩ порівняно з носіями генотипів QR та QQ [72]. У той 

час, як серед пацієнтів із ожирінням  у носіїв генотипу RR виявлявся значно 

вищий рівень тригліцеридів, ніж у носіїв генотипів QR та QQ [72]. За іншими 

даними, у носіїв генотипу AA достовірно частіше виявляється сімейна 

гіпехолестеролемія (OR=1,6; 95 % CI 1,0 – 2,4) та знижений вміст ЛПВЩ в 

сироватці крові порівняно з носіями генотипу GG [203]. У румунській 

популяції не виявлено зв’язку поліморфізму гена LEPR Q223R із ожирінням, 
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але встановлений зв’язок із гіпертригліцеридемією, підвищеним рівнем 

глюкози, підвищенням артеріального тиску [86]. За нещодавно 

опублікованими даними, в українській когорті хворих на дисциркуляторну 

енцефалопатію у носіїв генотипу RR реєструвалась вища тривалість 

захворювання та частіше  виявлялась гіпертригліцеридемія  [33]. 

Існують дані, що гіпоадипонектинемія, гіперлептинемія та порушення 

співвідношень між цими адипокінами є предикторами формування 

метаболічного синдрому в осіб різних вікових та етнічних груп [125, 136, 139, 

153, 181, 219]. В умовах ожиріння гіперлептинемія та лептинова 

резистентність стимулює формування інсулінорезистентності, має 

прозапальний і протромботичний ефекти, посилює симпатоадреналову 

стимуляцію та сприяє підвищенню судинного тонусу [16, 67]. Навіть у 

практично здорових чоловіків низьке співвідношення адипонектин/лептин у 

плазмі крові асоціюється з високими рівнями ТГ, вищим показником ТГ/ ХС 

ЛПВЩ та вищим індексом HOMA, ніж при високому співвідношенні 

адипонектин/лептин [201]. 

Результати наших досліджень підтвердили, що підвищення сироваткового 

рівня лептину, зниження сироваткового рівня адипонектину і, особливо, 

зниження інтегрального показника дисадипокінемії – відношення lg А/Л, тісно 

асоціювалось із вірогідним підвищенням частоти артеріальної гіпертензії, 

поглибленням ознак метаболічного ожиріння, дисліпідемії та 

інсулінорезистентності у хворих на стабільну ІХС, особливо за наявності ЦД 2 

типу (табл. 4.6 – 4.8, рис. 4.5 – 4.7). Кореляційний аналіз засвідчив, що 

традиційні фактори серцево-судинного ризику більш тісно асоціюються з 

інтегральним показником дисадипокінемії (lg А/Л), ніж із абсолютними 

рівнями лептину та адипонектину в сироватці крові (табл. 4.11). За наявності 

ЦД 2 типу вірогідно посилюється зв’язок дисадипокінемії з маркерами 

ожиріння, зокрема з ІМТ (r=-0,72 проти -0,65); дисліпідемії – рівнем ХС 

ЛПВЩ (r=0,42 проти 0,13) та ТГ (r=-0,32 проти -0,26); маркерами запального 

процесу – рівнем СРБ (r=-0,53 проти -0,40). За результатами інших досліджень, 
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відношення лептин/ адипонектин достовірно корелює з індексом НОМА-ІR, 

ІМТ, ОТ, ОТ/ОС, рівнем глюкози, САТ та ДАТ у хворих на стабільну ІХС 

[112]. Дисадипокінемія може бути безпосередньо причетна до формування 

дисліпідемії, що підтверджується достовірними зв’язками між сироватковими 

рівнями лептину, адипонектину та проміжними метаболітами  холестеролу 

[113]. Асоціація гіперлептинемії з  запальним процесом може пояснюватись 

здатністю насичених жирних кислот за високих концентрацій активувати 

TLR4 та NF-κB – залежні сигнальні системи, [188, 217].  

Усі вище перераховані чинники можуть інтегруватись між собою у 

метаболічний синдром, який є найбільш загрозливим фактором прогресування 

серцево-судинної патології. Зокрема, в одній роботі було показано, що 

одночасне зниження рівня адипонектину та ЛПВЩ збільшує ризик стабільної 

ІХС в 1,91 раза (95 % CI: 1,20 – 3,04), а  ЦД 2 типу – в  2,63 раза (95 % CI: 1,66 

– 4,15) [128]. Асоціація гіперлептинемії та гіпоадипонектинемії з 

метаболічним синдромом та ЦД 2 типу відмічалась у багатьох дослідженнях 

[125, 127, 136, 153, 181, 185, 219]. Однак, інформації щодо зв’язку поліморфізму 

гена LEPR Q223R із метаболічним синдромом у хворих стабільною ІХС з 

післяінфарктним кардіосклерозом нами не знайдено.   

Метаболічний синдром у обстежених хворих діагностували згідно з 

критеріями  IDF (2005): наявність ожиріння центрального типу  (ОТ ≥94 см) 

плюс наявність будь-яких двох факторів із чотирьох перерахованих: 

підвищений рівень ТГ (≥1,7 ммоль/л), знижений рівень ХС ЛПВЩ (<1,03 

ммоль/л) або ліпідзнижувальна терапія, артеріальна гіпертензія, підвищений 

рівень глюкози в плазмі крові натще ≥5,6 ммоль/л або ЦД 2 типу [26, 64]. 

Метаболічний синдром був виявлений у 60 (40,8 %) хворих на стабільну ІХС із 

післяінфарктним кардіосклерозом. Серед хворих на стабільну ІХС без ЦД 

метаболічний синдром спостерігався у 27 (32,5 %) осіб, а серед хворих на 

стабільну ІХС з ЦД 2 типу – у 33 (51,6 %) осіб, що було достовірно вищим у 1,6 

раза (р<0,05). Слід відзначити, що серед хворих із метаболічним синдромом 3-

компонентний варіант виявлявся у 36 (24,5 %) осіб, 4-компонентний варіант – у 
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11 (7,5 %) осіб і 5-компонентний варіант (ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + 

↓ ХС ЛПВЩ + ↑ ТГ+ ↑ Глюкоза) – у 13 (8,8 %) осіб. Серед 36 хворих із 3-

компонентним метаболічним синдромом найчастішою комбінацією була така: 

«ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + ↑ глюкоза», що реєструвалась у 15 

(41,7 %) осіб. Серед 11 хворих із 4-компонентним метаболічним синдромом 

найчастіше виявлялась комбінація «ОТ ≥94 см + артеріальна гіпертензія + ↑ 

глюкоза + ↑ ТГ», що реєструвалась  у 5 (45,5 %) осіб.  

Нами було встановлено (табл. 4.9), що наявність генотипу RR підвищує 

ризик метаболічного синдрому в чоловіків, хворих на стабільну ІХС, більше 

ніж утричі (OR=3,86; 95 % СІ 1,89 – 7,91), при цьому шанси формування                                     

5-тикомпонентного метаболічного синдрому зростають багаторазово 

(OR=7,52; 95 % СІ 2,12 – 26,7). Крім того, частота та виразність 

гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та дисадипокінемії була найвищою 

серед хворих на стабільну ІХС із метаболічним синдромом і ЦД 2 типу та 

найменшою серед хворих на стабільну ІХС без метаболічного синдрому та ЦД 

(табл. 4.10, рис. 4.8). Результати останніх досліджень підтверджують, що 

«метаболічне нездоров’я» є найбільш вагомим чинником прогресування 

атеросклерозу та кальцифікації коронарних артерій,  ніж надмірна маса тіла й 

ожиріння [172]. Отже, поліморфізм гена LEPR Q223R слід вважати 

немодифікованим чинником порушення адипокінового статусу, поглиблення  

проатерогенного патерну у хворих на стабільну ІХС як за наявності, так і за 

відсутності ЦД 2 типу.  

ХСН є найбільш поширеним ускладненням стабільної ІХС. В Україні 

кількість хворих із клінічно маніфестованою ХСН наближається до 2 млн [12]. 

Загальновизнаним чинником, який детермінує перебіг ХСН, є процес 

ремоделювання міокарда. Як відомо, структурні й геометричні зміни серця у 

хворих на стабільну ІХС можуть мати адаптивний характер, спрямований на 

підтримку нормального серцевого викиду й адекватного міокардіального 

стресу, та дезадаптивний характер з прогресуючою дилатацією ЛШ, 

порушенням його геометрії і кінцевим падінням насосної функції. ЦД 2 типу є 



 159 

одним із вагомих чинників, що суттєво модифікує процеси ремоделювання 

ЛШ, прискорює формування систолічної та діастолічної дисфункції міокарда 

та майже втричі підвищує ризик смерті у хворих на стабільну ІХС [9, 151]. 

Наприклад, у хворих на ЦД 2 типу в гострому періоді Q-ІМ відмічається більш 

суттєве порушення систолічної та скоротливої функції ЛЩ та лівого 

передсердя, збільшення дилатації ЛШ та індексу сферичності, вищий ступінь 

жорсткості міокарда, більш частий розвиток псевдонормального та 

рестриктивного типу діастолічної дисфункції ЛШ [44]. За наявності ЦД 2 типу 

у хворих на стабільну ІХС прискорюється розвиток післяінфарктного 

кардіосклерозу та ХСН [18], частіше виникає післяінфарктна стенокардія [45].  

Отримані нами дані підтвердили, що показники структурно-

функціонального стану серця у хворих на стабільну ІХС із післяінфарктним 

кардіосклерозом виявляють певну залежність від наявності ЦД 2 типу 

(табл. 5.1). У хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу виявлялось більш значне збільшення маси 

міокарда, підвищення товщини стінок, збільшення кінцевих систолічних і 

діастолічних розмірів та об’ємів (у середньому на 5 – 20 %), ніж у хворих на 

стабільну ІХС без ЦД. За наявності ЦД 2 типу у хворих на стабільну ІХС 

підвищувалась частота дезадаптивного ремоделювання ЛШ з розширенням 

камер серця та витонченням стінок міокарда за типом ексцентричної 

гіпертрофії (OR=1,95; 95 % СІ 1,01 – 3,78), що може пояснювати більш суттєве 

зниження систолічної функції за цих умов (табл. 5.1, 5.2). За даними Кравчуна 

П. П. (2015), у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом, ожирінням і ЦД 

2 типу ремоделювання міокарда має менш сприятливий перебіг, ніж у жінок, зі 

збільшенням розмірів ЛШ та лівого передсердя та вираженим зниженням 

систолічної функції [19]. За цих умов ексцентрична гіпертрофія ЛШ 

виявлялась у 71,4 % чоловіків і лише у 17 % жінок, у той час як концентрична 

гіпертрофія виявлялась у  28 % чоловіків та 78 % жінок [19]. За результатами 

наших досліджень, частота ексцентричної гіпертрофії у чоловіків з стабільною 
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ІХС та ЦД 2 типу становила 62,5 %, у той час як у чоловіків із стабільною ІХС 

без ЦД – 45,8 %, відповідно.   

Не виключено, що поліморфізм гена LEPR Q223R та дисадипокінемія 

можуть детермінувати особливості ремоделювання ЛШ у хворих на стабільну 

ІХС залежно від коморбідності з ЦД 2 типу. Результати наших досліджень 

засвідчили, що в носіїв генотипу RR післяінфарктне ремоделювання міокарда 

мало менш сприятливий перебіг, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, і 

здебільшого характеризувалось дилатацією камер серця та розвитком 

систолічної дисфункції (табл. 5.3 – 5.4). Зокрема, в загальній групі хворих на 

стабільну ІХС серед носіїв генотипу QQ виявлялось 13,5 % осіб із нормальною 

геометрією ЛШ; 8,2 % осіб із концентричним ремоделюванням ЛШ; 40,5 % 

осіб з концентричною гіпертрофією та 37,8 % осіб з ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ. У той же час, серед носіїв генотипу 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 більш сприятливого 

типу ремоделювання ЛШ – концентричної гіпертрофії була достовірно 

нижчою (в 2,3 – 2,5 раза), ніж серед гомозигот QQ та гетерозигот QR. Таким 

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

асоціювалась із більш високою частотою ексцентричної гіпертрофії ЛШ 

порівняно з носіями генотипів QQ + QR (OR=4,60; 95 % СІ 2,13 – 9,94). 

Отримані нами результати узгоджуються з результатами дослідження 

Bienertová-Vasků та ін. (2009), у якому було засвідчено, що  поліморфізм гена 

LEPR Gln223Arg є незалежним предиктором гіпертрофії ЛШ (OR=4,05; 95 % 

CI 1,36 – 10,06) та серцевої недостатності (OR=2,10; 95 % CI 1,56 – 2,84) при 

стабільній ІХС та дилятаційній кардіоміопатії [75]. 

Додаткові докази вагомості розладів адипокінового статусу як чинника 

прогресування СН у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом були 

отримані під час квартильного аналізу. Встановлено, що розвиток 

гіперлептинемії, гіпоадипонектинемії та, особливо, дисадипокінемії 
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супроводжувався збільшенням розмірів лівого передсердя, кінцевих 

систолічних і кінцевих діастолічних розмірів та об’ємів ЛШ, підвищенням 

ММЛШ та ІММЛШ, зниженням фракції викиду ЛШ (табл. 5.5 – 5.7). 

Гіперлептинемія, гіпоадипонектинемія та особливо дисадипокінемія 

асоціювались із підвищенням частоти дезадаптивного типу ремоделювання 

ЛШ за типом ексцентричної гіпертрофії (OR= 9,75; 11,2 та 15,0) у хворих на 

стабільну ІХС, що частіше спостерігалось за наявності ЦД 2 типу. 

Кореляційний аналіз підтвердив, що між структурно-геометричними 

параметрами ЛШ та рівнем лептину встановлювались достовірні прямі 

зв’язки, а з рівнем адипонектину – достовірні обернені зв’язки (табл. 5.9). Слід 

відзначити, що параметри ЛШ більш тісно корелювали з індексом lg А/Л, ніж 

із абсолютними рівнями адипокінів у сироватці крові. Зокрема, найбільш тісні 

обернені зв’язки були виявлені між індексом lg А/Л та такими лінійними та 

об’ємними параметрами ЛШ як КСР, КСО, КДР та КДО (r=-0,61-0,54, 

відповідно). Також індекс lg А/Л достовірно обернено корелював із ММЛШ, 

ІММЛШ (r=-0,44; -0,23) та прямо – з ФВ (r=0,45).  

Причетність дисадипокінемії до формування гіпертрофії міокарда 

знаходить все більше підтвердження в дослідженнях останніх років. 

Підвищення рівня лептину в плазмі крові у хворих на стабільну ІХС корелює з 

зниженням вмісту ЛПВЩ в сироватці крові, підвищенням товщини стінки та 

збільшенням маси ЛШ [42, 113]. Зазначається зв’язок гіпоадипонектинемії з 

гіпертрофією та діастолічною дисфункцією ЛШ у хворих із серцевою 

недостатністю та стабільну ІХС на тлі ожиріння та метаболічного синдрому 

[102, 131, 186]. У осіб із артеріальною гіпертензією, асоційованою з 

вісцеральним ожирінням, відмічалась значна гіпоадипокінемія, яка обернено 

корелювала зі збільшенням маси ЛШ [82]. У дослідах іn vitro та in vivo 

доведено, що лептин здатний безпосередньо індукувати гіпертрофію та 

гіперплазію кардіоміоцитів унаслідок ремоделювання екстрацелюлярного 

матриксу [130], стимуляції синтезу проколагену І та ІІІ типу та пригнічення 

експресії матриксних металопротеїназ  (ММП-8, 9, 13) у тканинах серця [220].  



 162 

Нещодавно були опубліковані дані, що гіперлептинемія та 

гіпоадипонектинемія можуть слугувати незалежними предикторами 

дезадаптивного типу післяінфарктного ремоделювання ЛШ у хворих із 

абдомінальним ожирінням [35]. За результатами множинного лінійного 

регресійного аналізу нами вперше було встановлено (табл. 5.9, 5.10), що у 

хворих на стабільну ІХС, асоційовану з ЦД 2 типу індекс lg А/Л є незалежним 

метаболічним предиктором дезадаптивного типу післяінфарктного 

ремоделювання ЛШ (β=-0,442, р=0,000), генотип RR  та індекс lg А/Л – 

незалежними предикторами зниження ФВ (β=-0,510, р=0,000;  β=-0,261, 

р=0,013, відповідно).  

Таким чином, поліморфізм гена LEPR Q223R і дисадипокінемія є 

валідними чинниками порушення геометричної адаптації міокарда та 

зниження систолічної функції ЛШ у чоловіків із післяінфарктним 

кардіосклерозом за наявності ЦД 2 типу. Отримані нами результати є 

підставою для персоніфікації контролю за перебігом стабільної ІХС та 

розвитком СН у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом за 

коморбідності з ЦД 2 типу з урахуванням поліморфізму гена LEPR Q223R та 

адипокінового статусу.  

 

Результати розділу опубліковані в таких працях: 

1. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А. (2017). Особливості 

ремоделювання серця у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом та 

цукровим діабетом 2 типу: зв’язок з  поліморфізмом ґену lepr q223r. 

Львівський клінічний вісник, 1(17), 7-11  

2. Станіславчук, М. А., Аль Салім, А. А., Заічко, Н. В. (2017). Поліморфізм 

гену lepr q223r у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним 

кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу. ScienceRise: Medical Science, 

1(9), 19-23  
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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 гена 

лептинових рецепторів (LEPR Q223R) і дисадипокінемії у пацієнтів з 

післяінфарктним кардіосклерозом і 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 



 164 

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 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). 
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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 гена 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 ураховувати, 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-тикомпонентного метаболічного синдрому зростають багаторазово 

(OR=7,52; 95 % СІ  2,12 – 26,7).   
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