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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Гіпертонічна хвороба (ГХ) – одне з найпоширеніших 

хронічних захворювань людини. Дослідження, проведені Національним науковим 

центром ”Інститут кардіології імені академіка Миколи Дмитровича Стражеска” 

Національною академією медичних наук України, виявили, що підвищений 

артеріальний тиск мають майже 36% дорослого населення (Коваленко В.М., 2013). 

Поширеність артеріальної гіпертензії на Україні складає 12,3 млн. чоловік та має 

тенденцію до стрімкого зростання (Горбась І.М., 2013). Серед осіб із підвищеним 

артеріальним тиском смертність майже вдвічі вища, ніж серед осіб                                                                                                                          

із нормальним артеріальним тиском (Blacher J. et al., 2013). 

Численні епідеміологічні дослідження показали, що рівень АТ підлягає впливу 

як генетичних факторів (Franceschini N., 2014; Friso S., 2014; Salomaa V., 2014), так і 

факторів навколишнього середовища (Корнацький В.М., Сілантьєва О.В., 2013). За 

даними A.Natekar et al. (2014), 24-36% варіацій артеріального тиску зумовлені 

спадковими факторами, 11-20% – залежать від навколишнього середовища, інші – 

від випадковостей. Потужним фактором, що впливає на рівень артеріального тиску 

є енергозабезпечення клітин серця та судин (d'Uscio L.V. et al., 2014). Саме цей 

процес у значній мірі контролюється пероксисом проліфератор-активуючими  

рецепторами (ППАР) – ядерними транскрипційними чинниками (Ding Y. et al., 

2014; Usuda D., Kanda T., 2014). 

Важливим є вплив ППАР на обмінні процеси та на експресію генів, що 

забезпечують роботу ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, зокрема гена 

рецептора ангіотензину ІІ першого типу (АТ1Р), які реалізують пресорну дію цієї 

системи (Chen R. et al., 2013; Lin K. et al., 2013;  Lamotte Y. et al., 2014; Shim C.Y. et 

al., 2014). 

Останніми роками важливу роль у регуляції структурно-функционального 

стану серцево-судинної системи відводять системі натрійуретичних пептидів (Chen 

J. et al., 2014; Moyes A.J. et al., 2014; Rubattu S. et al., 2014). Доведено, що секреція та 

активність С-натрійуретичного пептиду, так само, як і його антагоніста ендотеліна-

1  регулюються ППАР-γ (Du H. et al., 2014). Слід зазначити, що роль ендотеліну-1  

добре досліджена в розвитку вазоконстрикторних реакцій при ГХ (Chin C.W. et al., 

2014; Tian X.L., Li Y., 2014). Отже можливий взаємозв’язок активності с-

натрійуретичного пептиду і поліморфізму ППАР-γ та його зміни при ГХ, може 

розглядатись як один із патогенетичних чинників порушення регуляції 

артеріального тиску, особливо в умовах ендокринної перебудови, яка відбувається в 

постменопаузному періоді в жінок (Chedraui P. et al., 2014; Kim J.M. et al., 2014). 

Дослідження даних патогенетичних аспектів, їхнього взаємозв’язку, у 

перспективі, дозволить покращити діагностику ГХ шляхом визначення варіанта 

успадкованого гену ППАР-γ та плазмової концентрації С-натрійуретичного пептиду 

і ендотеліну-1. Раніше подібне дослідження в жінок із неускладненою ГХ різної 

важкості не проводилося. 

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

складовою частиною планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова на тему: «Використання генетичних та 
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нейрогуморальних чинників для прогнозування перебігу та ефективності лікування 

серцево-судинних захворювань», № держреєстрації 0111U010415. Дисертант є 

співвиконавцем цієї роботи. 

Мета дослідження. Покращити діагностику важкості неускладненої 

гіпертонічної хвороби та прогнозування її перебігу в жінок постменопаузного віку 

шляхом визначення варіанта успадкованого гену ППАР-γ та плазмової концентрації 

С-натрійуретичного пептиду і ендотеліну-1. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити варіанти успадкування пероксисом проліфератор – активуючих 

рецепторів типу γ в жінок постменопаузного віку, хворих на гіпертонічну хворобу І 

та ІІ стадій. Проаналізувати співвідношення частот різних генотипів пероксисом 

проліфератор – активуючих рецепторів типу γ та, відповідно, генотипів рецепторів 

ангіотензину ІІ 1-го типу; 

2. Визначити діагностичну цінність змін плазмової концентрації  

С-натрійуретичного пептиду та  ендотеліну-1 і коефіцієнта співвідношення їхніх 

рівнів (С-натрійуретичний пептид/едотелін-1) при успадкуванні окремих генотипів 

пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів типу γ пацієнтками з 

неускладненою ГХ різної важкості; 

3. Дослідити структурно-функціональні показники центральної та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки і відповідні рівні С-натрійупетичного пептиду та  

ендотеліну-1 при успадкуванні різних генотипів пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів типу γ у жінок постменопаузного віку з  

гіпертонічноюхворобою І та ІІ стадій; 

4. Ураховуючи фізіологічні ефекти пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів типу γ, вивчити показники ліпідного спектру і глюкози 

крові при успадкуванні різних їх генотипів; 

5. Розробити  додаткові критерії  діагностики важкості та прогнозування 

перебігу неускладненої гіпертонічної хвороби в жінок у постменопаузі, опираючись 

на результати дослідження. 

Об’єкт дослідження - спадкові фактори та баланс концентрацій 

вазодилататорів і вазоконстрикторів у жінок постменопаузного віку, хворих на 

неускладнену ГХ. 

Предмет дослідження - поліморфізм генів ППАР-γ, співвідношення 

успадкування ППАР-γ та генотипів АТ1Р, концентрації С-натрійуретичного 

пептиду і ендотеліну-1 у плазмі крові та структурно-функціональні зміни лівого 

шлуночка в жінок постменопаузного віку з ГХ І та ІІ стадій. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження хворих та практично 

здорових осіб, біохімічні методи дослідження крові для визначення ліпідного 

спектра крові та глюкози, метод імуноферментного аналізу для визначення рівня С-

натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у плазмі крові, полімеразна ланцюгова 

реакція для встановлення генотипів генів ППАР-γ, добовий моніторинг 

артеріального тиску, ультразвукове дослідження серця з доплерехокардіографією 

для визначення структурно-функціональних параметрів серця, математичні методи 

для статистичної обробки отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше уточнено наукові дані 
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відносно зв’язку успадкування різних варіантів гена ППАР-γ та захворюваності на 

неускладнену  ГХ у жінок. Зокрема, виявлено, що наявність алелю Ala в генотипі 

ППАР-γ в мешканок Вінницької області є одним зі спадкових чинників, що 

асоціюється з захворюваністю на ГХ та її прогресуванням. Ураховуючи відому роль 

поліморфізму генотипу АТ1Р у розвитку ГХ було вивчено співвідношення 

розподілу різних варіантів гена ППАР-γ та відповідного успадкування окремих 

генів АТ1Р. У здорових володарок генотипу Pro/Pro достовірно частіше виявляється 

генотип АА(66%) гена АТ1Р, а в носіїв генотипу Pro/Pro, хворих на ГХ, - алель С, з 

успадкуванням якої більшість дослідників пов’язують виникнення ГХ (29% та 33% 

відповідно). За допомогою математичного моделювання, з’ясовано, що ризик 

виникнення ГХ І стадії в носіїв алелю Ala в 1,76 раза вищий, ніж у носіїв генотипу 

Pro/Pro (вірогідність 95%), а ризик розвитку ГХ ІІ стадії в жінок, хворих на ГХ І 

стадії - носіїв алелю Ala, в 1,33 раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro 

(вірогідність 95%). 

Доповнено наукові дані про зміни концентрацій вазорегулюючих пептидів у 

жінок із неускладненим перебігом ГХ. У хворих на ГХ ІІ стадії вони вищі, 

порівняно з пацієнтками, у котрих діагностовано ГХ І стадії: С-натрійуретичний 

пептид – (4,05±0,08) та (2,85±0,12) пмоль/мл, ендотелін-1 – (10,71±0,12) та 

(7,83±0,09) фмоль/мл, відповідно, р<0,05. Показник співвідношення концентрацій 

вазодилататор/вазоконстриктор у плазмі (С-натрійуретичний пептид / ендотелін-1) 

при ГХ І стадії нижчий, ніж у здорових, та при ГХ ІІ стадії нижчий, ніж при ГХ І 

стадії – (0,37±0,02) та (1,44±0,04) ум. од, відповідно, р<0,05. Визначено, що в жінок, 

хворих на неускладнену ГХ, при успадкуванні генотипу Pro/Pro значення плазмової 

концентрації С-натрійуретичного пептиду достовірно нижчі, ніж в осіб - носіїв 

алелю Ala. 

З’ясовано також, що носійство генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ асоціюється з 

тяжчими ураженнями лівого шлуночка: у таких жінок визначаються вищий 

показник індекса маси міокарда лівого шлуночка. При цьому наявність діастолічної 

дисфункції супроводжується більшим вмістом ендотеліну-1. 

Успадкування алелю Ala гена ППАР-γ асоціюється з вираженими негативними 

зсувами показників спектру ліпідів плазми крові, що проявляються вищими 

показниками загального холестерину, тригліцеридів (ТГ), холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) та холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ), а також більш низькими рівнями холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Розроблено та 

запропоновано  нові рекомендації для планування заходів первинної профілактики 

ГХ і прогнозування розвитку ГХ у жінок на основі визначення  генотипу ППАР-γ та 

рівня плазмової концентрації С-натрійуретичного пептиду. Уточнено  біохімічні 

показники  важкості  ГХ та покази для додаткового ехокардіографічного 

обстеження при проведенні масових скринінгових оглядів населення 

(Деклараційний патент України на корисну модель № u201200670; заяв. 23.01.12; 

опубл. 10.08.12). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в Вінницькому обласному клінічному диспансері радіаційного захисту 
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населення МОЗ України, клінічному санаторії Хмільник ЗАТ 

«Укрпрофоздоровниця», в Українському державному науково-дослідному інституті 

реабілітації інвалідів, у лікувально-діагностичному центрі «Центр-В», у ТОВ 

«Меділабс», у ТОВ медичному центрі «Салютем» та використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 

та внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова  і на кафедрі внутрішньої медицини №3 Вищого державного 

навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто обґрунтовано 

актуальність, сформульовано мету та завдання дослідження, проведено огляд 

літератури за темою дисертації, здійснено патентно-інформаційний пошук, на 

підставі чого окреслено напрямок наукового дослідження, обрано обсяг 

дослідження. Особисто проведено клінічне обстеження хворих із використанням 

загальноклінічних та інструментальних методик. Автором особисто сформовано 

базу даних, здійснено статистичну обробку, проаналізовано та узагальнено 

отримані дані, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та 

розроблені практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднені в матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених (Вінниця, 2012) та науково-практичної конференції «Стандарти 

діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2012). Дисертацію 

апробовано на спільному засіданні кафедр внутрішньої медицини медичного 

факультету №2, внутрішньої та сімейної медицини, внутрішньої медицини №1, 

внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини №3, медичної реабілітації та 

медико-соціальної експертизи Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 3  від 01.10.2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, із них: 4 

статті у наукових фахових виданнях України, одна - у журналі Гродненского 

Державного медичного університету (Білорусь), 2 тез у матеріалах конференцій. 

Отримано один патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 142 

сторінках друкованого тексту, з яких 115 сторінок займає основний зміст, і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 

двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, додатків та списку використаних джерел. Робота 

ілюстрована 26 таблицями, 9 рисунками. Покажчик літератури налічує 199 джерел, 

із них 90 кирилицею, 109 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. В основу даної роботи покладено 

результати обстеження 181 жінки в постменопаузі віком від 45 до 65 років, 

мешканок міста Вінниці та Вінницької області. Обов’язковим критерієм включення 

в дослідження було настання менопаузи в обстежених осіб (від 1 року з моменту 

припинення менструацій і до 65 років) (згідно класифікації М. Soules et al. (2001) 

(STRAW)). Нами було проведене анкетування, метою якого було виокремити  



5 
жінок, що проживають на певній території Вінницької області в третьому поколінні, 

на відстані понад 5 км одна від одної, і не були родичами. 

Серед обстежених виділено такі групи: 

І група – контрольна. До неї ввійшли 80 жінок постменопаузного віку - 

мешканок Вінницької області, які не висловлювали скарг та не мали ознак 

ураження серцево-судинної системи. Середній вік – (57,49±0,48) років. 

ІІ група – 51 жінка, хвора на ГХ І стадії, середній вік яких становив 

(57,33±0,52) років. Тривалість захворювання складала в середньому (4,70±0,41) 

років. 

ІІІ група – 50 жінок, хворих на ГХ ІІ стадії з середнім віком (56,46±0,50) років. 

Тривалість гіпертонічного анамнезу становила (7,12±0,34) років. 

Критеріями включення в дослідження були: верифікований діагноз ГХ (з 

обов‘язковим виключенням симптоматичного характеру артеріальної гіпертензії), 

відсутність заздалегідь відомих ендокринних захворювань, порушень функції 

нирок, хронічного обструктивного захворювання легень, симптомів та ознак 

недостатності кровообігу, в анамнезі та за документами даних про перенесені 

ускладнення ГХ (інфаркту міокарда, гострого порушення мозкового кровообігу), 

симптомів та ознак, а також анамнестичних указівок на ішемічну хворобу серця. 

Діагноз ГХ встановлювали на підставі скарг хворих, даних анамнезу, фізикального 

обстеження, лабораторних та інструментальних методів дослідження, згідно з 

рекомендаціями ВООЗ (2014), з урахуванням доповнень Української асоціації 

кардіологів із профілактики та лікування артеріальної гіпертензії (2014). Для 

контрольної групи критеріями була відсутність скарг в анамнезі та за документами 

будь-яких серцево-судинних захворювань. 

Усі хворі мали збережену систолічну функцію, за даними ехокардіографії 

(ФВ>45 %). Жінок із зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ     <45 

%) у дослідження не включали. Для виключення хворих із хронічною серцевою 

недостатністю використовували пробу з шестихвилинною ходою в індивідуальному 

режимі, у відповідності з рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2014). 

Критеріями виключення були: симптоматичний характер артеріальної 

гіпертензії, хронічні обструктивні захворювання легень, захворювання нирок та 

печінки з порушенням функції та наявність симптомів недостатності кровообігу 

вище І функціонального класу. Для контрольної групи – відсутність в анамнезі та за 

документами будь-яких серцево-судинних захворювань та інших хвороб, для яких 

доведена важливість спадкових особливостей РААС. 

Усі хворі отримували терапію в відповідності з рекомендаціями Української 

асоціації кардіологів (2014) щодо профілактики та лікування артеріальної 

гіпертензії.  

Вимірювання артеріального тиску здійснювали згідно з рекомендаціями асоціації 

кардіологів України (2014). 

Реєстрацію ЕКГ проводили за загальноприйнятою методикою з застосуванням 

діагностичної автоматизованої системи «Кардіо+» із наступною комп’ютерною 

обробкою даних, у 12 стандартних відведеннях зі швидкістю 50 мм/с. 

Добовий моніторинг артеріального тиску проводився за допомогою спеціального 

обладнання, яке фіксує цифри  артеріального тиску кожні 20 хвилин удень та 30 
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хвилин  уночі. Моніторування проводили в режимі реального часу для пацієнта, що 

дозволяло отримати достовірніші результати.  

Для оцінки параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки застосовували ЕхоКГ 

на ехокардіографі «Biomedica Sim 5000plus». ММЛШ розраховували за формулою 

Penn Convention. Помірну гіпертрофію лівого шлуночка встановлювали при значенні 

індексу маси міокарда лівого шлуночка до 170 г/м2, виражену гіпертрофію лівого 

шлуночка – вище 170 г/м2 (Купчинська О.Г. та співавт., 2002). 

Для визначення алелей поліморфної ділянки (Pro12Ala) гена ППАР-γ 

застосовували метод полімеразної ланцюгової реакції, в основі якого лежить 

багаторазове збільшення числа копій специфічної ділянки ДНК (ампліфікація 

ДНК). Генотипування АТ1Р проведено із застосуванням полімеразної ланцюгової 

реакції після виділення геномної ДНК із лейкоцитів венозної крові методом фенол-

хлороформної екстракції. Дослідження проводилися в вищому державному 

навчальному закладі «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) 

під керівництвом проф. Кайдашева І.П.  

Концентрацію С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у плазмі крові 

обстежуваних визначали за допомогою імуноферментного методу. Для вимірювання 

концентрації С-натрійуретичного пептиду у плазмі крові обстежуваних 

використовували – реактиви фірми «BIOMEDICA» (Німеччина), ендотеліну-1  – набір 

реактивів фірми «DRG» (США). 

Визначення показників ліпідного спектру ферментативним калориметричним 

методом проводили на біохімічному аналізаторі «Specific Basic Kone» (Фінляндія) із 

використанням набору «Human» (Німеччина). Визначення концентрації глюкози в 

крові ферментативним глюкозооксидазним методом здійснювали на біохімічному 

аналізаторі «Specific Basic Kone» (Фінляндія) із використанням набору «Філісіт» 

(Україна). 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою 

методів варіаційної статистики з використанням програм StatSoft ”Statistica” v. 6.0. 

Порівняння середніх арифметичних двох вибірок, що розподілені за законом 

нормального розподілу, оцінювали за t–критерієм Стьюдента. При ненормальному 

розподілі використовували методи непараметричної статистики. Порівняння 

проводили за допомогою критерію Манна – Уітні. Встановлення взаємозв’язку 

між перемінними за допомогою параметричного (кореляція Пірсона) та 

непараметричного (кореляція Спірмена) кореляційного аналізу. За допомогою 

програмного калькулятора «випадок-контроль» перевіряли відповідність 

розподілу частот генотипів ППАР-γ та АТ1Р у досліджуваних групах рівновазі 

Харді-Вайнберга. 

При визначенні межових рівнів С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1  у 

плазмі крові використовували формулу, запропоновану М.Ю. Антамоновим (2004). 

Результати дослідження та їх обговорення. При аналізі розподілу варіантів 

гена ППАР-γ, у зв’язку з тим, що в популяції виявлення гомозигот Ala/Ala була 

малою, для проведення подальшого аналізу отриманих даних було вирішено 

об’єднати  володарок генотипів Pro/Ala та Ala/Ala в окрему групу – носіїв алелю 

Ala (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Розподіл частот генотипів і алелей гена пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів у жінок постменопаузного віку, хворих на гіпертонічну 

хворобу, мешканок Вінницької області 

 

Група 
І. Носії генотипу 

Pro/Pro 

ІІ. Носії 

алелю Ala 
р 

1.Контрольна група ( n=80) 85% 

( n=68) 

15% 

(n=12) 

Р І-ІІ <0,01 

 

2.Група хворих на ГХ І (n=51) 67% 

( n=34) 

33% 

( n= 17) 

Р І-ІІ <0,05 

 

3.Група хворих на ГХ ІІ (n=50) 70% 

( n=35) 

30% 

( n= 15) 

Р І-ІІ <0,05 

 

4.Група хворих на неускладнену 

ГХ (n=101) 

68% 

( n=69) 

32% 

( n=32 ) 

Р І-ІІ <0,01 

 

р - вказано у випадку наявності 

достовірних розбіжностей. 

Р 2-1<0,01 

Р 3-1<0,01 

Р 4 -1<0,01 

  

Примітка. У дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

У контрольній групі  68 жінок (85%) були  носіями генотипу  Pro/Pro, 12 (15%) – 

носіями алелю Ala(р<0,05). У хворих на ГХ, було виявлено ряд особливостей, у 

порівнянні з контрольною групою. Серед хворих на ГХ І стадії генотипи 

розподілилися наступним чином: генотип Pro/Pro у 34 осіб (67%),  носії алелю Ala – 17 

осіб (33%). У пацієнток із ГХ ІІ стадії генотип Pro/Pro успадкували 35 осіб (70%), 

алель Ala – 15(30%).  

Генотип Pro/Pro був домінуючим у всіх досліджуваних групах, однак у 

контрольній групі він спостерігався достовірно частіше, ніж у хворих на ГХ (табл.1).  

Отримані дані дозволили за допомогою калькулятора випадок-контроль 

визначити можливість захворіти на ГХ серед жінок-носіїв різних алелей ППАР-γ. 

Було встановлено з вірогідністю 95% , що в носіїв алелю Ala ризик виникнення ГХ І 

в 1,76 раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. Можливість розвитку ГХ ІІ стадії в 

практично здорових жінок і в жінок, хворих на ГХ І стадії - носіїв алелю Ala в 1,33 

раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/ Pro (вірогідність 95%). 

Таким чином, саме наявність генотипу ППАР-γ типу Аla можна вважати 

одним із можливих генетичних чинників розвитку ГХ в осіб жіночої статі в 

Вінницькій області.  

Ураховуючи можливий вплив поліморфізму гену ППАР-γ на активність 

РААС через регуляцію експресії АТ1Р, було проаналізовано співвідношення між 

частотою реєстрації окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р. У групі практично 

здорових жінок серед 68 осіб, які є носіями генотипу Pro/Pro в 66% випадків 

визначається генотип АА, у 28% - АС і у 6% - СС; серед 12 осіб носіїв алелю Ala 

75% осіб є носіями генотипу АА, 25% -АС. Генотип АТ1Р типу СС виявлявся 

виключно в гомозигот по алелю Pro (рис. 1). 

При досліджені аналогічного співвідношення генотипів у хворих на ГХ 
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ураховано той факт, що розвиток цього захворювання в жінок Вінничини 

асоціюється з варіантами генотипу АТ1Р – АС та СС (Сакович О.О., 2012), що 

дозволило об’єднати володарок цих генотипів у групу носіїв алелю С. 

 
Рис.1. Розподіл частот генотипів АТ1Р серед практично здорових жінок, 

жінок хворих на ГХ І  та ІІ стадії носіїв різних генотипів ППАР-γ. 

Примітка. * - відмінності достовірні при порівнянні між групами, р<0,05. 

 

У групах хворих на ГХ І та ІІ стадій серед носіїв генотипу Pro/Pro  достовірно 

більше осіб з алелем С АТ1Р (71,00 %, проти 29,00%, р<0,05, та 63,00 %, проти 

37,00%, р<0,05. відповідно). Серед володарок алелю Ala комбінація з різними 

генотипами АТ1Р у групах хворих на ГХ І та ІІ ст. виявляються з різною частотою. 

Так, серед носіїв цього алелю, хворих на ГХ І ст., осіб із генотипом АА та алелем С 

приблизно однакова кількість (47,00 % та 53,00 % відповідно, р≥0,05). У групі 

хворих на ГХ ІІ ст. серед носіїв алелю Ala переважають жінки з генотипом АА 

(73,00%, проти 27,00%, р<0,05, відповідно) (рис.1). 

Наступним кроком було визначення концентрацій вазодилататора С-

натрійуретичного пептиду та вазоконстриктора ендотеліну-1 та їхніх співвідношень у 

плазмі крові жінок, хворих на ГХ І та ІІ стадій, носіїв різних генотипів ППАР-γ (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Рівні С-натрійуретичного пептиду, ендотеліну-1 та коефіцієнта С-

натрійуретичний пептид / ендотелін-1 у жінок, хворих на  

гіпертонічну хворобу І та П стадій, мешканок Вінницької області (М±m) 
 

Групи хворих 

С-натрійуретичний 

пептид, 

пмоль/мл 

Ендотелін-1, 

фмоль/мл 

Коефіцієнт С-

натрійуретичний пептид/ 

ендотелін-1, ум.од 

1.Практично здорові 

жінки (п=80) 
2,38±0,06 1,78±0,09 1,44±0,04 

2.Хворі на ГХ І  ст. 

(п=51) 
2,85±0,12 7,83±0,09 0,37±0,02 

3.Хворі на ГХ П ст. 

(п=50) 
4,05±0,08 10,71±0,12 0,38±0,01* 

Р Р3-1<0,01 

Р3-2<0,01 

Р2-1<0,01 

Р3-1<0,01 

Р3-2<0,01 

Р2-1<0,01 

Р3-1>0,01 

0,05<р3-2<0,1 

Р2-1>0,01 Примітка.  Патологічні рівні С-натрійуретичного пептиду ≥3,58 пмоль/мл;  

ендотеліну-1 ≥10,37 фмоль/мл; коефіцієнта С-натрійуретичний пептид /  ендотелін-

1≤0,37 ум.од. щодо діастолічної  дисфункції та гіпертрофії лівого шлуночка. 

                   

Досить очікувано плазмова концентрації С-натрійуретичного пептиду вища при 

ГХ, ніж у практично здорових осіб - (2,38±0,060), проти (3,44±0,09) пмоль/мл; р<0,05. 

При цьому рівень С-натрійуретичного пептиду у плазмі крові жінок, хворих на ГХ ІІ 

стадії, суттєво більший, ніж у хворих на ГХ І стадії. Плазмова концентрація 

ендотеліну-1 у плазмі крові жінок, хворих на ГХ постменопаузного віку, теж більша, 

ніж у практично здорових жінок відповідного віку. Рівень ендотеліну-1  вищий при ГХ 

ІІ, ніж при ГХ І стадії - (10,71±0,12), проти (7,83±0,09) фмоль/мл; р<0,05. Однак 

величина коефіцієнту їхнього співвідношення С-натрійуретичний пептид/ендотелін-1 

була меншою: при ГХ І - (0,37±0,02) ум.од., при ГХ ІІ - (0,38±0,01) ум.од., ніж у 

контрольній групі (1,44±0,04) ум.од., що відображає порушення балансу 

вазодилататор/вазоконстриктор у бік більшої концентрації вазоконстриктора. 

Дослідження рівня С-натрійуретичного пептиду в плазмі крові жінок, хворих 

на ГХ, показало також, що при ГХ І стадії його концентрація нижча в осіб із 

генотипом Pro/Pro (2,46±0,11) пмоль/мл, ніж у носіїв алелю Ala - (3,69±0,19) 

пмоль/мл, р<0,05. У володарок генотипу Pro/Pro хворих на ГХ ІІ стадії, у порівнянні 

з пацієнтками з ГХ І стадії, носіїв цього ж генотипу, рівень С-натрійуретичного 

пептиду був достовірно вищим - (4,09±0,09), проти (2,46±0,11) пмоль/мл, р<0,05. 

Проведений аналіз рівня ендотеліну-1 в осіб із різними генотипами ППАР-γ 

показав, що серед жінок, хворих на ГХ - носіїв різних генотипів гена ППАР-γ, 

рівень плазмової концентрації ендотеліну-1 не відрізнявся. 

На наступному етапі роботи було порівняно структурно-функціональні 

показників міокарда у хворих на ГХ із різними генотипами ППАР-γ. Встановлено, 

що в пацієнток із ГХ І стадії - носіїв генотипу Pro/Pro індекс кінцево-систолічного 

розміру та кінцево-систолічний об’єм більші, ніж у носіїв алелю Ala.  
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На відміну від хворих із ГХ І стадії, у групі хворих на ГХ ІІ стадії, патологічні 

зміни стосуються як структурних, так і функціональних показників функції 

міокарда ЛШ. Зокрема, носійство генотипу Pro/Pro стадії асоціюється з вищими 

показниками індексу кінцево-діастолічного розміру, індексу кінцево-систолічного 

розміру, кінцево-діастолічного об’єму, кінцево-систолічного об’єму, товщини 

міжшлуночкової перетинки, товщини задньої стінки лівого шлуночка та більшим 

індексом маси міокарда лівого шлуночка (р<0,05). Крім того, у хворих на ГХ ІІ 

стадії - носіїв алелю Ala, достовірно вище співвідношення швидкостей раннього та 

пізнього діастолічного наповнення лівого шлуночка. Отже в жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, хворих на неускладнену ГХ, 

носійство генотипу Pro/Pro ППАР-γ супроводжується більш негативними зсувами  

показників структури та функції міокарда. 

Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на ГХ асоціюються зі 

змінами в концентраціях вазорегулюючих пептидів. Зокрема, у групі хворих на ГХ 

ІІ стадії з вираженою гіпертрофією лівого шлуночка, рівень С-натрійуретичного 

пептиду був вірогідно вищим - (4,52±0,13) пмоль/мл, у порівнянні з пацієнтками, в 

яких визначалася помірна гіпертрофія лівого шлуночка - (3,92±0,08) пмоль/мл. У 

хворих із діастолічною дисфункцією міокарда при ГХ ІІ стадії рівень ендотеліну-1  

(11,12±0,14) фмоль/мл та коефіцієнт С-натрійуретичний пептид / ендотелін-1  

(0,40±0,01) ум. од. були вищими, у порівнянні з пацієнтами без діастолічної 

дисфункції - (10,45±0,15) фмоль/мл та (0,36±0,01) ум. од., р<0,05. 

Проведено дослідження ліпідного спектра крові та рівня глюкози крові, у 

залежності від варіанту генотипу ППАР-γ у хворих на ГХ (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Показники спектру ліпідів і глюкози в плазмі крові в жінок, хворих на 

гіпертонічну хворобу, постменопаузного віку (М ± m,%) 

Групи 
Хс  

моль/л 

ТГ 

моль/л 

ХC 

ЛПДНЩ 

моль/л 

ХC 

ЛПНЩ 

моль/л 

ХC 

ЛПВЩ 

моль/л 

Глюкоза 

крові 

ммоль/л 

1.Здорові 

жінки (n=80) 

4,55±0,06 1,33±0,03 0,63±0,01 2,78±0,06 1,25±0,03 5,41±0,06 

2.Хворі на 

ГХ І стадії 

(n=51) 

5,36±0,08 1,66±0,06 0,76±0,20 3,54±0,09 1,05±0,04 5,37±0,08 

3.Хворі на 

ГХ ІІ стадії 

(n=50) 

5,43±0,09 1,63±0,06 0,76±0,02 3,62±0,1 1,12±0,03 5,22±0,09 

4.Хворі на 

ГХ (n=101) 

5,39±0,06 1,65±0,04 0,76±0,02 3,58±0,07 1,08±0,03 5,30±0,06 

p Р2-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05 

Р2-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05 

Р2-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05 

Р2-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05 

Р2-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05 

Р3-1<0,05 

Р4-1<0,05    

Р3-2<0,05 

Примітка. У дужках показана абсолютна кількість осіб. 
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Встановлено, що у хворих на ГХ ІІ стадії, успадкування алелю Ala гену ППАР-

γ асоціюється з більш вираженими негативними зсувами показників спектра ліпідів 

плазми крові, що проявляється вищими показниками загального ХС (р<0,05), 

ТГ(р<0,05), ХС ЛПДНЩ (р<0,05) та ХС ЛПНЩ (р<0,05), а також більш низькими 

рівнями ХС  ЛПВЩ (р<0,05). Можна припустити, що успадкування алелю Ala у 

хворих із ГХ може бути однією з передумов прискореного розвитку 

атеросклеротичного процесу. У хворих на ГХ І стадії та ГХ ІІ стадії успадкування 

генотипів ППАР-γ, що містять алель Ala, асоціюється з вищими показниками 

глюкози крові, хоча вони і залишаються в межах вікових норм.  

 

ВИСНОВКИ  

 1. Відомо, що майже у третини хворих гіпертонічна хвороба зумовлена 

спадковими факторами. На сьогодні, до кінця не з’ясованою залишаться роль у 

розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби поліморфізму гену пероксисом 

проліфератор – активуючих рецепторів - γ та активності, залежних від нього 

судинорухових пептидів, які беруть участь у регуляції артеріального тиску. 

Визначення місця однонуклеотидного поліморфізму пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів-γ та концентрацій у плазмі  крові С-натрійуретичного 

пептиду і ендотеліну-1 є актуальним для клінічної кардіології в частині розробки 

заходів діагностики, лікування та планування первинної та вторинної профілактики 

гіпертонічної хвороби. 

 2. При гіпертонічній хворобі І стадії реєструвався такий розподіл генотипів 

пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ: 67% осіб є носіями генотипу 

Pro/Pro, а 33% осіб є носіями алелю Ala. При гіпертонічній хворобі ІІ стадії 70% 

осіб є носіями генотипу Pro/Pro, а 30% осіб-носіїв алелю Ala (р<0,05).  

Ризик  виникнення гіпертонічної хвороби І стадії при носійстві алелю Ala гену 

пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ в 1,76 раза вищий, ніж у носіїв 

генотипу Pro/Pro, а ризик розвитку гіпертонічної хвороби ІІ стадії в жінок, хворих 

на гіпертонічну хворобу І стадії, носіїв алелю Ala в 1,33 раза  вищий, ніж у носіїв 

генотипу Pro/Pro. Успадкування генотипу Pro/Pro при більш важкому перебігу 

гіпертонічної хвороби співпадає в 63% випадків з успадкуванням алелю С гена 

рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу. 

 3. Плазмова концентрація С-натрійуретичного пептиду у хворих на ГХ 

достовірно вища, ніж у практично здорових осіб (р<0,05). У хворих на гіпертонічну 

хворобу І стадії рівень С-натрійуретичного пептиду в осіб-носіїв алелю Ala вищий, 

ніж при наявності генотипу Pro/Pro (р<0,05). При гіпертонічній хворобі ІІ стадії 

рівень С-натрійуретичного пептиду був більшим, ніж при гіпертонічній хворобі І 

стадії і не асоціювався з генотипом гена пероксисом проліфератор – активуючих 

рецепторів-γ. 

 4. Концентрація  ендотеліну-1 вища при гіпертонічній хворобі ІІ стадії, ніж 

при гіпертонічній хвороб І стадії (10,71±0,12)  пмоль/мл, проти (7,83±0,09) 

пмоль/мл, р<0,05. Рівень ендотеліну-1 не асоціюється з генотипом пероксисом 

проліфератор – активуючих рецепторів-γ ні в практично здорових осіб, ні в осіб, 

хворих на неускладнену гіпертонічну хворобу.  

 5.У хворих на гіпертонічну хворобу баланс  вазодилататор / вазоконстриктор 
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порушений за рахунок більшої концентрації вазоконстриктора ендотеліну-1.  

Величина коефіцієнту С-натрійуретичний пептид/ендотелін-1 була вищою в 

контрольній групі, ніж  при гіпертонічній хворобі І  та ІІ стадій. Підвищена 

концентрація в плазмі крові С-натрійуретичного пептиду  асоціюється з наявністю 

діастолічної дисфункції та ступенем гіпертрофії лівого шлуночка; більший рівень 

ендотеліну-1 – верифікується при наявності діастолічноі дисфункціі лівого 

шлуночка. 

 6. Перебіг гіпертонічної хвороби в жінок, що успадкували генотип Pro/Pro 

гена пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ  супроводжується з 

більш вираженими структурними змінами міокарда: реєструються вищі показники 

розмірів та індексу маси міокарда лівого шлуночка (р<0,05), ніж при носійстві  

алелю Ala. 

 7. У жінок постменопаузного віку при  гіпертонічній хворобі при 

успадкуванні алелю Ala гена пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ 

вищими є показники загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів дуже 

низької густини та ліпопротеїдів низької щільності, а також більш низький рівень 

ліпопротеїдів високої густини. Вміст глюкози крові теж більший у носіїв алелю Ala,  

ніж у володарок генотипу Pro/Pro (5,92±0,13) ммоль/л, проти (5,01±0,09) ммоль/л, 

р<0,05.  

 8. В якості додаткових критеріїв діагностики діастолічної  дисфункції та 

гіпертрофії лівого шлуночка можуть бути використані такі показники: С-

натрійуретичний пептид, ендотелін-1 та коефіцієнт С-натрійуретичний 

пептид/ендотелін-1. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 1. Визначення успадкування генотипу ППАР-γ в жінок постменопаузного 

віку дозволяє виявити осіб з вищою ймовірністю виникнення ГХ (носії алелю Ala), 

що слід взяти до уваги при розробці заходів по профілактиці цього захворювання. 

 2. Для покращення діагностики  гіпертонічної хвороби різної важкості в 

жінок постменопаузного віку при скринінгових обстеженнях рекомендується 

визначати плазмовий рівень С-натрійуретичного пептиду: концентрація С- 

натрійуретичного пептиду  ≥2,55 пмоль/мл дозволить виявити  хворих із ГХ І стадії; 

рівень С- натрійуретичного пептиду  ≥3,47 пмоль/мл відповідає ГХ ІІ стадії.  

 3. Із метою визначення хворих жінок із ГХ ІІ стадії, яким потрібне 

додаткове ЕхоКГ обстеження (виявлення діастолічної  дисфункції та гіпертрофії 

лівого шлуночка) може бути використане значення С- натрійуретичного пептиду  

≥3,58 пмоль/мл; ендотеліну-1≥10,37 фмоль/мл , або коефіцієнт С-натрійуретичний 

пептид/ендотелін-1 ≤ 0,37 ум.од.  
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Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – 

№u201200670; заяв. 23.01.12; опубл. 10.08.12, Бюл. №15. 

7. Вільчинський Г.В. Спадковий поліморфізм пероксисом проліфератор–

активуючих рецепторів-γ у жінок постменопаузного віку, хворих на 

гіпертонічну хворобу ІІ стадії, мешканок Вінницької області / Г.В. 

Вільчинський, О.О. Сакович, О.О. Сінгх, В.В. Петровська, С.О. Степанець // 

Матеріали ІІІ Міжнародної наук. – практ. конф. молодих вчених (Вінниця, 17-

18 квітня 2012 р.). –  Вінниця: Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова, 2012. – С. 17. 

8. Вільчинський Г.В. Структурно-функціональні показники міокарда при 

успадкуванні різних генотипів пероксисом проліфератор–активуючих 

рецепторів-γ у жінок постменопаузноговіку, хворих на гіпертонічну хворобу 

ІІ стадії, мешканок Вінницької області / Г.В. Вільчинський, О.О. Сакович, 

О.О. Сінгх, В.В. Петровська, С.О. Степанець // Стандарти діагностики та 

лікування в клініці внутрішніх хвороб : мат. наук.–практ. конф., 11-12 квітня 

2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 17-18. 

 

АНОТАЦІЯ 

Багрій В.В. Неускладнена гіпертонічна хвороба у жінок, клініко- 

діагностичне значення поліморфізму гена ППАР-γ та плазмової концентрації 

судинорухових пептидів – Рукопис. 

       Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
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спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», Івано-Франківськ, 2015. 

Робота присвячена вивченню плазмових концентрацій судинного 

натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок постменопаузного віку, хворих 

на неускладнену ГХ із різними генотипами ППАР-γ. 

Серед жінок постменопаузного віку хворих на ГХ, порівняно з практично 

здоровими особами, удвічі частіше визначався алель Ala, ніж алель Pro гена ППАР-γ. 

При ГХ ІІ стадії рівень С-натрійуретичного пептиду був більшим, ніж при ГХ І стадії, і 

не асоціювався з генотипом гена ППАР-γ. Концентрація ендотеліну-1 при ГХ ІІ стадії 

вища, ніж при ГХ І стадії. Успадкування генотипу Pro/Pro хворими на ГХ асоціюється 

з більш вираженими змінами структурно-функціональних показників міокарда. 

Наявність діастолічної дисфункції та вираженого ступеня гіпертрофії лівого шлуночка 

супроводжується вищими концентраціями в плазмі крові С-натрійуретичного пептиду, 

тоді як більший рівень ендотеліну-1  асоціюється лише з наявністю діастолічної 

дисфункції.  

Ключові слова: гіпертонічна хвороба,  С-натрійуретичний пептид, ендотелін-

1, пероксисом проліфератор – активуючі рецептори. 

 

АННОТАЦИЯ  

Багрий В.В. Неосложненная гипертоническая болезнь у женщин, клинико-

диагностическое значение полиморфизма гена ППАР-γ плазменной 

концентрации сосудодвигательных пептидов. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. - Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет, Ивано-Франковск, 2015. 

Работа посвящена изучению плазменных концентраций сосудистого 

натрийуретического пептида и эндотелина-1 у женщин постменопаузного возраста, 

больных неосложненной гипертонической болезнью, с разными генотипами 

пероксисом пролифератор активирующих рецепторов типа γ     (ППАР-γ). 

 Для достижения цели исследования улучшении диагностики тяжести 

неосложненной гипертонической болезни и прогнозирования ее течения у женщин 

постменопаузного возраста путем определения варианта унаследованного гена 

ППАР-γ и плазменной концентрации С-натрийуретического пептида и эндотелина-

1, а также кофициента соотношения С-натрийуретический пептид / ендотелин-1, 

была обследована 101 женщина постменопаузного возраста, жительниц Винницкой 

области, больных гипертонической болезнью (51 женщина с гипертонической 

болезьню I стадии и 50 женщин больных гипертонической болезнью II стадии) и 80 

практически здоровых женщин. У них изучено распределение генотипов гена 

ППАР-γ, уровни С-натрийуретического пептида и эндотелина-1, а также 

коэффициента соотношения С-натрийуретический пептид / эндотелин-1. 

Проанализированы соотношение частот различных генотипов ППАР-γ и, 

соответственно, генотипов рецепторов ангиотензина II 1-го типа. Исследованы 

структурно-функциональные показатели центральной и внутрисердечной 

гемодинамики и соответствующие уровни С-натрийупетичного пептида и 

эндотелина-1 при наследовании различных генотипов ППАР-γ у женщин 
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постменопаузного возраста с гипертонической болезнью I и II стадий. Учитывая 

физиологические эффекты ППАР-γ, изучены показатели липидного спектра и 

глюкозы крови при наследовании их различных генотипов. Основываясь на 

результатах исследования, разработаны дополнительные критерии диагностики 

тяжести и прогнозирования течения неосложненной гипертонической болезни у 

женщин в постменопаузе.  

 В работе использовались следующие методы исследования: 

общеклиническое обследование больных и практически здоровых женщин, 

биохимические методы исследования крови для определения липидного спектра 

крови и глюкозы, метод иммуноферментного анализа для определения уровня С-

натрийуретического пептида и эндотелина-1 в плазме крови, полимеразная цепная 

реакция для установления генотипов генов ППАР-γ, суточный мониторинг АД, 

ультразвуковое исследование сердца с допплерэхокардиографией для определения 

структурно-функциональных параметров сердца, математические методы для 

статистической обработки полученных результатов . 

Наличие аллеля Ala в генотипе ППАР-γ у жительниц Винницкой области 

ассоциируется с болем высокой заболеваемостью гипертонической болезнью и ее 

прогрессированием. Учитывая известную роль полиморфизма генотипа рецептора 

ангиотензина ІІ 1-го типа в развитии гипертонической болезни было изучено 

соотношение распределения различных вариантов гена ППАР-γ и 

соответствующего наследования отдельных генов рецептора ангиотензина ІІ 1-го 

типа. У здоровых обладательниц генотипа Pro/Pro достоверно чаще оказывается 

генотип АА (66%) гена генотипа рецептора ангиотензина ІІ 1-го типа, а у носителей 

генотипа Pro/Pro, больных гипертонической болезнью, - аллель С, с наследованием 

которой большинство исследователей связывают возникновение гипертонической 

болезни (29% и 33 % соответственно). С помощью математического моделирования 

установлено, что риск развития гипертонической болезни II стадии у женщин- 

носителей аллеля Ala, больных гипертонической болезнью I стадии, в 1,33 раза 

выше, чем у носителей генотипа Pro/Pro.  

Дополнены научные данные об изменениях концентраций вазорегулирующих 

пептидов у женщин с неосложненным течением гипертонической болезни. У 

больных гипертонической болезнью II стадии они выше по сравнению с больными, 

у которых диагностирована гипертоническая болезнь I стадии:  

С-натрийуретического пептида - (4,05 ± 0,08) и (2,85 ± 0,12) пмоль / мл, ендотелина-

1 - (10,71 ± 0,12) и (7,83 ± 0,09) фмоль/мл, соответственно, (р <0,05). Показатель 

соотношения концентраций вазодилататор / вазоконстриктор (С-натрийуретический 

пептид/эндотелин-1) в плазме у здоровых выше, чем у больных гипертонической 

болезнью I и II стадий (р<0,05). Определено, что у женщин, больных 

неосложненной гипертонической болезнью, носителей аллеля Ala, значение 

плазменной концентрации С-натрийуретического пептида достоверно выше, чем 

при наследовании генотипа Pro/Pro. 

Выяснено также, что носительство генотипа Pro/Pro гена ППАР-γ 

ассоциируется с тяжелыми поражениями левого желудочка: у таких женщин 

определяются высокий показатель индекса массы миокарда левого желудочка. При 

этом наличие диастолической дисфункции сопровождается большим содержанием 
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эндотелина-1. 

Наследование аллеля Ala гена ППАР-γ ассоциируется с выраженными 

негативными сдвигами показателей спектра липидов плазмы крови, что 

проявляется более высокими показателями общего холестерина, триглицеридов, 

холестерина липопротеидов очень низкой плотности и холестерина липопротеидов 

низкой плотности, а также более низкими уровнями холестерина липопротеидов 

высокой плотности. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, С-натрийуретический пептид, 

эндотелин-1, пероксисом пролифератор - активирующие рецепторы. 

 

SUMMARY 

Bahriy V.V. Uncomplicated essential hypertension in women, clinical 

polymorphism diagnostic value of gene PPAR-γ and plasma concentration 

vasomotor peptides. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Medical Science, speciality 14.01.11 – 

cardiology. – State Higher Educational Institution "Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ivano-Frankivsk, 2015. 

The work is devoted to the study of plasma concentrations of vascular C-natriuretic 

peptide (CNP) and endothelin-1 (ЕТ-1) in postmenopausal women, patients with 

uncomplicated hypertension, with different genotypes peroxisome proliferator activating 

receptor γ (PPAR-γ). 

Among postmenopausal women, hypertensive patients compared to healthy 

individuals almost twice more common allele Ala allele and less Pro gene PPAR-γ. In 

stage II hypertension vascular natriuretic peptide level was higher than in hypertension 

stage I and not associated with genotype gene PPAR-γ. 

The concentration of ЕТ-1 higher in hypertension stage II than in stage I 

hypertension. Inheritance genotype Pro/Pro hypertension associated with more 

pronounced changes in structural and functional parameters infarction. Diastolic 

dysfunction and express the degree of left ventricular hypertrophy is accompanied by 

higher concentrations in plasma vascular CNP. 

Key words: hypertension, vascular natriuretic peptide, endothelin-1, peroxisome 

proliferator - activating receptors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АТ ІІ − ангіотензин ІІ 

АТ1Р – рецептор ангіотензину ІІ 1-го типу 

ГХ − гіпертонічна хвороба 

ЛПДНЩ – ліпопротеїди дуже низької щільності 

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності 

ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності 

ППАР – пероксисом проліфератор – активуючі рецептори 

РААС − ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

ТГ – тригліцериди 

ХС – холестерин 

ЕТ-1 

CNP 

PPAR-γ 

− 

− 

− 

endothelin-1  

C-natriuretic peptide 

peroxisome proliferator activating receptor γ 
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