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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АпоЕ ‒ аполіпопротеїн Е 

АТ – артеріальний тиск 

  ВЕМ – велоергометрія 

ВШ ‒ відношення шансів 

ГІМ – гострий інфаркт міокарда 

ГХС ‒ гіперхолестеринемія 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДІ ‒ довірчий інтервал 

ЕКГ ‒ електрокардіографія 

ЕхоКГ ‒ ехокардіографія 

ЗМТ ‒ зайва маса тіла 

ЗХС – загальний холестерин 

ІА ‒ індекс атерогенності 

ІЛ-6 – інтерлейкін-6 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІР ‒ інсулінорезистентність 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КВР ‒ кардіоваскулярний ризик 

ЛПЛ ‒ ліпопротеїнліпаза 

ЛП ‒ ліпопротеїни 

МС ‒ метаболічний синдром 

НМТ – нормальна маса тіла 

НС ‒ нестабільна стенокардія 

ПЖТ ‒ периваскулярна жирова тканина 

ПЛ ‒ печінкова ліпаза 

ПТГ ‒ порушення толерантності до глюкози 

САТ – систолічний артеріальний тиск 
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СРБ – С-реактивний білок 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ССС ‒ серцево-судинна система 

ССН – стабільна стенокардія напруги 

ТГ ‒ тригліцериди 

ФК – функціональний клас 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-α 

ХМ ‒ хіломікрони 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

ХС ЛПДНЩ – холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїнів низької щільності 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЦД – цукровий діабет 

ЧСС – частота серцевих скорочень 
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Актуальність теми  

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають провідне місце в 

структурі смертності у світі. Аналіз показників стану здоров’я населення 

України засвідчує, що захворюваність та смертність від хвороб системи 

кровообігу в 2012 році становила 66,3 % від загального показника 

смертності, а раптова серцева смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) в 

осіб віком до 64 років посідає перше місце (143,78/100 000 населення). 

Питома вага ІХС у структурі смертності від хвороб системи кровообігу 

становить до 65 %. Тому розробка та впровадження заходів, спрямованих на 

поліпшення діагностики та профілактики ІХС, є актуальною проблемою 

кардіології [11, 18]. 

На сьогодні виділяють більше ніж 200 факторів ризику ССЗ, що   

мають спадкову природу або зумовлені несприятливим впливом чинників 

зовнішнього середовища [2]. До класичних модифікованих факторів ризику 

відносять артеріальну гіпертензію (АГ), дисліпідемію, ожиріння, цукровий 

діабет (ЦД). Зайва маса тіла (ЗМТ) належить до основних чинників ризику 

ССЗ та є незалежним фактором розвитку атеросклерозу, ІХС та гострого 

інфаркту міокарда (ГІМ). За даними ВООЗ, у 2008 році більше ніж 1,6 млрд 

дорослого населення світу мали ЗМТ, зокрема більше 800 млн ‒ ожиріння. 

Ожиріння обумовлює 44 % випадків розвитку ЦД, 23 % ІХС [123]. 

Останнім часом усе більшого значення набуває запальна теорія 

атерогенезу. Вираженість запальної відповіді, маркерами якої є С-реактивний 

білок (СРБ), прозапальні цитокіни ‒ інтерлейкін-6 (ІЛ-6), фактор некрозу 

пухлин-α (ФНП-α), може бути зумовлена генетичними особливостями 

організму, наявними дисліпідемією, ожирінням, інсулінорезистентністю (ІР)  

[22, 24, 33, 84, 134, 192]. Доведено, що адипоцити жирової тканини 

функціонують як ендокринні секреторні клітини та беруть участь у розвитку 

субклінічного запалення. Порушення регуляції та секреції адипоцитокінів є 

зв’зувальною ланкою між ожирінням, ІР та розвитком ССЗ [162]. 
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До генетичних чинників, що прискорюють розвиток атеросклерозу та 

ІХС, відносять зміни білків генів, пов’язаних із регуляцією синтезу ліпідів   

та їх метаболізму, а також різноманітні генетичні дефекти генів, які 

контролюють функції  судинної  стінки  [5, 36]. Одним із найбільш вивчених 

генетичних факторів є поліморфізм гена аполіпопротеїну Е (апоЕ) [5, 6, 31, 

36, 43, 187]. Як показують численні дослідження, ε2/ε3/ε4 поліморфізм гена 

апоЕ істотно впливає на метаболізм ліпопротеїнів (ЛП). Він є найбільш 

вивченим поліморфізмом гена апоЕ та ідентифікований у більше ніж 50 

популяціях світу. Встановлено, що вміст загального холестерину (ЗХС) 

підвищується від ε2 до ε3 та ε4 алелів, і це є незмінною закономірністю для 

різних популяцій [19, 32, 36, 187]. Окремі дослідження довели існування 

зв’язку між ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, активністю запалення, 

ліпідним профілем та ефективністю гіполіпідемічної терапії у хворих на ІХС 

та ожиріння, проте дані суперечливі [7, 8, 28, 44, 48, 51, 74, 121, 156, 187, 

194]. 

За останнє десятиліття доведено, що виявлення генетичного ризику має 

важливе значення й для розроблення диференційованого підходу до 

профілактики та лікування ожиріння, а також асоційованих з ним 

захворювань [30, 44]. Водночас, складність прогнозу і розрахунку ризику 

розвитку ожиріння як мультифакторного захворювання пов'язана із різним 

ступенем реалізації спадкової схильності, дисліпідемією та факторами 

зовнішнього середовища [35]. 

Комплексний підхід з урахуванням індивідуальної спадкової  

схильності  до  розвитку  серцево-судинної  патології  в  дорослому  віці 

дозволяє виділити групи ризику та проаналізувати структурні поліморфізми 

апопротеїнових генів, маркерів запалення та ліпідних показників  у сироватці 

крові. 

Тому актуальним є вивчення зв’язку ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізму гена апоЕ  з 

активністю запалення, ліпідним профілем та ефективністю гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ІХС, поєднану з ожирінням. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є частиною планової науково-дослідної роботи 

Медичного інституту Сумського державного університету «Особливості 

перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів під впливом шкідливих 

факторів зовнішнього середовища та ожиріння» (державний реєстраційний 

номер 0110U004928), в якій автор була відповідальним виконавцем 

зазначеної роботи. Дисертант провела набір та клінічне обстеження 

тематичних хворих, призначення терапії, контроль за ефективністю 

лікування. 

Мета дослідження: Оптимізувати гіполіпідемічну терапію у хворих на 

ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за               

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та активності запалення. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

1. Дослідити частоту генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ІХС із різною масою тіла. 

2. Провести аналіз зв’язку ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізму гена      

аполіпопротеїну Е із факторами ризику ІХС. 

3.  Дослідити  вміст маркерів запалення у хворих на ІХС залежно від 

генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

4.   Вивчити ліпідний профіль у хворих на ІХС залежно від генотипу за 

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

5. Оцінити протизапальний ефект аторвастатину у хворих на ІХС 

залежно від  генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та 

маси тіла. 

6.  Дослідити можливість оптимізації та ефективність гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ІХС залежно від  генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

Об’єкт дослідження ‒ ішемічна хвороба серця, поєднана з ожирінням. 
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Предмет дослідження: частота алелів та генотипів за                  

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, показники ліпідного профілю (ЗХС, 

тригліцериди (ТГ), холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), 

холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), індекс атерогенності (ІА)), 

вміст маркерів запалення (СРБ), цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6) та вплив 

гіполіпідемічної терапії на ці показники залежно від генотипу за          

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження, антропометричне 

вимірювання (маса тіла, зріст, індекс маси тіла (ІМТ)), лабораторні методи 

дослідження (загальні клінічні аналізи крові та сечі, біохімічне дослідження 

плазми крові, зокрема визначення показників ліпідного профілю, 

імуноферментне дослідження вмісту цитокінів (ІЛ-6, ФНП-α) та СРБ), 

визначення алельного поліморфізму 4-го екзона гена апоЕ (rs7412 і rs429358) 

за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом 

довжини рестрикційних фрагментів, інструментальні методи дослідження 

(електрокардіографія (ЕКГ) у 12 стандартних відведеннях, ехокардіографія 

(ЕхоКГ), велоергометрія (ВЕМ) із метою визначення функціонального класу 

(ФК) стабільної стенокардії напруження (ССН)), методи варіаційної 

статистики. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Уточнено наукові дані щодо частоти генотипів за                             

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ: частота ɛ3/ɛ3 генотипу становила 62,7 %   

у хворих на ІХС та 68 % в осіб групи контролю, ɛ3/ɛ4 ‒ 21,3 та 24 %,        

ɛ2/ɛ3 ‒ 12,7 та 8 %, ɛ4/ɛ4 ‒ 3,3 % у хворих на ІХС, а у групі контролю він був 

відсутній. 

Уперше встановлено, що за наявності артеріальної гіпертензії та 

ожиріння ризик виникнення ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипами був у 

11,25 раза вищий, ніж у носіїв ɛ4/ɛ4 генотипу, та у 3,95 раза вищий у носіїв  
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ɛ3 алеля, ніж у носіїв ɛ4 алеля. Установлено, що ризик виникнення ІХС у 

носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу з артеріальною гіпертензією та ЗМТ/ожирінням був у 

4,01 раза вищий, ніж у носіїв ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів, та у 2,99 раза вищий у 

носіїв ɛ3 алеля, ніж у носіїв ɛ4 алеля.  

Доповнено наукові дані про те, що хворі на ІХС із                                

ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами  за наявності ожиріння мали вищий вміст СРБ, ІЛ-6 

та нижчий ‒ ХС ЛПВЩ, а хворі на ІХС з ожирінням та ɛ4/ɛ4 генотипом мали 

нижчий показник ХС ЛПВЩ та вищий ‒ ІА.  

Уперше встановлено, що протизапальний ефект аторвастатину був 

вищим у хворих на ІХС із ɛ2/ɛ3 генотипом, про що свідчить більш виражене 

зниження вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у плазмі крові, порівняно з носіями 

інших досліджуваних генотипів. 

Доповнено наукові дані про те, що гіполіпідемічна ефективність 

аторвастатину залежить від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ і є 

найвищою у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу, що підтверджується більш вираженим 

зниженням вмісту ТГ, ХС ЛПНЩ та підвищенням вмісту ХС ЛПВЩ, 

порівняно з носіями інших досліджуваних генотипів. 

Доповнено наукові дані про те, що хворі на ІХС із ɛ3/ɛ4,                    

ɛ4/ɛ4 генотипами та ожирінням мали нижчу відповідь на терапію 

аторвастатином дозою 40 мг за 1 добу, що доводить необхідність 

призначення їм стартової дози аторвастатину 80 мг на 1 добу. 

 

  Практичне значення одержаних результатів 

Дослідження асоціації ɛ3/ɛ3 та ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипів за               

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ з розвитком ІХС із урахуванням факторів    

її ризику, зокрема АГ та ожиріння, має важливе прогностичне значення для 

виявлення груп ризику на доклінічному етапі з метою проведення своєчасної 

профілактики цих захворювань. 

Визначення генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ дозволяє 

індивідуалізувати призначення аторвастатину у хворих на ІХС залежно від 
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генотипу та маси тіла для підвищення гіполіпідемічного та протизапального 

ефектів. 

  

Упровадження у практику 

  Результати дисертаційного дослідження впроваджені, що 

підтверджено актами впровадження, у практику роботи Івано-Франківського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 07.03.2016),          

КУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер»         

(затв. 11.03.2016), ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 

НАН України» (затв. 11.03.2016), КЗ СОР «Сумська обласна клінічна 

лікарня» (затв. 09.03.2016). Матеріали дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі внутрішньої   

медицини №2 та медсестринства ДВНЗ "Івано-Франківський національний     

медичний університет" (затв. 05.01.2016), кафедрі внутрішньої медицини 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»          

(затв. 14.03.2016), кафедрі фізичного виховання та здоров’я, фізичної 

реабілітації, спортивної медицини ВДНЗ України «Українська медична 

стоматологічна академія» (затв. 25.03.2016), на кафедрах сімейної та 

соціальної медицини і внутрішньої медицини післядипломної освіти 

Медичного інституту Сумського державного університету (затв. 16.03.2016). 

 

Особистий внесок здобувача 

Дисертація є особистою роботою здобувача. Дисертантом самостійно 

проаналізовані наукова література та патентна інформація за темою 

дисертації, доведені пріоритетність, доцільність і необхідність здійснення 

роботи, визначені мету, завдання, обсяг та методи дослідження. Проведене 

анкетування усіх хворих із формуванням комп’ютерної бази даних, здійснено 

статистичне оброблення матеріалу, аналіз та узагальнення одержаних 

результатів. Автор оформила первинну документацію, самостійно проводила 

збір матеріалу для дослідження, приймала участь у визначенні вмісту СРБ, 
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ІЛ-6 та ФНП-α методом імуноферментного аналізу та алельного поліморфізму 

4-го екзона гена апоЕ  (rs7412 і rs429358) методом полімеразної ланцюгової 

реакції з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Здобувач 

самостійно проводила спостереження за включеними в дослідження 

пацієнтами, з повторним проведенням програми обстеження. Висновки, 

практичні рекомендації сформульовані автором самостійно.  

Робота виконана на базі КЗ СОР «Сумський обласний кардіологічний 

диспансер», КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів 

Великої Вітчизняної війни» та КЗ «Сумська центральна районна лікарня». 

Дослідження імунологічних показників проводили у лабораторії Сумської 

обласної санітарно-епідеміологічної станції. Визначення алельного 

поліморфізму 4-го екзона гена апоЕ (rs7412 і rs429358) проводили у науковій 

лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Медичного інституту 

Сумського державного університету. Автор вдячна співробітникам зазначених 

підрозділів за надану допомогу. 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на 60-ій міжвузівській науковій конференції студентів 

«Молодежь, наука, медицина» (Тверь, 2014), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих учених та студентів за міжнародної участі 

«Сучасні аспекти медицини і фармації ‒ 2014» (Запоріжжя, 2014), 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 

«Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (Суми, 2014), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення у         

галузі медичних та фармацевтичних наук» (Одеса, 2015), Міжнародній         

науково-практичній конференції «Нове у медицині сучасного світу» (Львів,  

2015), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції       

у медичних та фармацевтичних науках» ( Київ, 2015). Дисертаційна робота 
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апробована на спільному засіданні кафедр клінічного профілю медичного 

інституту Сумського державного університету 18 травня 2016 року. 

 

Публікації  

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць, 

з яких 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих для публікації 

результатів дисертаційних робіт, зокрема 1 – у виданні, що індексується 

наукометричною базою даних Scopus, 6 тез доповідей.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. АСОЦІАЦІЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА 

ОЖИРІННЯ: ЗАПАЛЬНІ, ГЕНЕТИЧНІ ТА ФАРМАКОГЕНЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

 

1.1. Атеросклероз як основа розвитку ішемічної хвороби серця. 

 

Проблема атеросклерозу та ІХС є однією з найактуальніших проблем в 

сучасній медицині та основною причиною смертності населення економічно 

розвинених країн [1, 17]. За даними ВООЗ, у 2008 році смертність від ССЗ у 

світі становила 30 % (більше 17 млн чоловік) від всіх випадків смерті, з них    

7,3 млн чоловік померло від ІХС. Аналіз показників стану здоров’я населення 

України свідчить, що захворюваність та смертність від хвороб системи 

кровообігу в 2012 році склала 66,3 % від загального показника смертності та 

посідає перше місце за показником раптової серцевої смертності від ІХС 

віком до 64 років (143,78/100 000 населення) [11, 18]. Питома вага ІХС у 

структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить до 65 % [9, 

14]. За даними офіційної статистики 2010 р. в Україні налічується понад         

9 млн хворих на ІХС, з яких 36 % ‒ пацієнти із стенокардією [42].  

Атеросклероз розвивається як багатофакторний процес, для якого 

потрібний ряд компонентів: локальне відкладення ліпідів в інтимі; 

проліферація та міграція ендотеліальних і гладком’язових клітин; дисфункція 

ендотелію, яка  веде до порушення вазоматорних властивостей артеріальної 

стінки; посилення протромботичних властивостей крові та ін. У місці 

атеросклеротичного пошкодження відбувається скупчення в інтимальному 

шарі гладком’язових клітин, макрофагів та Т-лімфоцитів; розвиток сполучної 

тканини з проліферацією міоцитів і включенням колагену, еластину та 

протеоглікану; накопичення ліпідів усередині клітин і в навколишній 

сполучній тканині [4, 20]. 
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Розвитку атеросклерозу сприяє також механічне пошкодження 

судинного ендотелію, що приводить до запалення та накопичення 

плазматичних клітин в інтимі. Ушкоджувальними факторами служать як 

ендогенні агенти: окислені ЛПНЩ та ін., ‒ так і екзогенні (деякі збудники 

інфекційних захворювань та ін.). Накопичення ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ, 

утворення пінявих клітин залучає тромбоцити, які прилипають до зміненої 

поверхні ендотелію. У місці деструкції ендотелію утворюється тромб, який з 

часом перетворюється на атеросклеротичну бляшку. Пошкоджений ендотелій 

втрачає здатність продукувати вазодилятаторні речовини і в зоні 

пошкодження з’являється схильність до судинних спазмів. Основним 

компонентом зрілої атероматозної бляшки є фіброзна тканина, 45 % складу 

якої представлено ліпідами, що поступають з крові. Атероматозні бляшки      

є основним морфологічним субстратом ІХС. Симптоми коронарної 

недостатності під час утворення бляшки розвиваються в разі зменшення 

просвіту судини до менш ніж 25 % від його діаметру [4, 20]. 

Чинники ризику ІХС поділяються на немодифікуючі, змінити які 

неможливо, та модифікуючі, на які можна вплинути. До немодифікуючих 

чинників ризику ІХС відносять стать, вік та спадковість. З модифікуючих 

найбільше значення мають АГ, паління, дисліпідемія, ЗМТ/ожиріння, ЦД  

[23, 29, 41].  

Дисліпідемія є одним з найбільш частих коморбідних станів, яка        

має безпосередній вплив на формування величини глобального 

кардіоваскулярного ризику (КВР) та визначає рівень здоров’я населення в 

цілому [4, 23-24, 117, 141, 172]. За даними Collins G.S., Altman D.G. (2010) в 

загальній популяції високий КВР  мають 18,4 % жінок та 16,0 % чоловіків у 

віці 45 років та старше. У 67,4 % осіб середнього та старечого віку не 

виявлено традиційних факторів ризику кардіоваскулярних захворювань 

(КВЗ) або був наявний лише один з них, що сприяло ідентифікації низького 

або помірного КВР [100]. Недооцінка величини КВР приводить до 

обмеження використання агресивних стратегій первинної і вторинної 
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профілактики. Так, в країнах Європейського Союзу лише 30 % пацієнтів з 

дисліпідемією отримують статини, і лише в 10 % осіб вміст ХС ЛПНЩ 

досягає цільового [150]. 

Фактично пацієнти з документованими КВЗ  можуть розглядатися як 

особи з множинними факторами КВР, для яких цільовий вміст ХС ЛПНЩ за 

останній час став менше 1,8 ммоль/л [118]. 

Роль ліпідів у патогенезі атеросклерозу на даний час вивчена досить 

добре, а гіперхолестеринемія (ГХС) справедливо вважається одним з 

провідних чинників ризику ССЗ, у тому числі ІХС. Багаточисельні 

спостереження в багатьох країнах світу показали, що частота нових випадків 

ІХС прямо корелює з вмістом ХС в сироватці крові. ХС переноситься током 

крові у вигляді білково-ліпідних комплексів, які називаються ЛП. Серед них 

виділяють атерогенні фракції, які транспортують ХС до органів, у тому числі 

до стінок артерій: ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ. Навпаки, ХС ЛПВЩ мають 

антиатерогенне значення, оскільки видаляє надлишок ХС з тканин, у тому 

числі із стінок артерій, транспортуючи його в печінку для виділення з 

організму. Тому зміни балансу між атерогенними та антиатерогенними 

фракціями ЛП також впливають на ризик розвитку атеросклерозу та ІХС      

[4, 20, 23]. 

Результати епідеміологічних досліджень відносно ролі 

гіпертригліцеридемії в розвитку ІХС неоднорідні. Немає єдиної думки про те, 

чи є гіпертригліцеридемія самостійним чинником ризику ІХС, або лише 

маркером інших атерогенних чинників ‒ зниження ХС ЛПВЩ і збільшення 

ХС ЛПНЩ. Підвищення вмісту ТГ може бути обумовлене 

інсуліннезалежним ЦД, генетичними порушеннями метаболізму ТГ, 

особливостями харчування [4, 23, 144]. 

АГ відіграє особливо важливу роль у виникненні та прогресуванні ССЗ 

[12, 24, 27, 29]. Перші наукові дані з цього питання були отримані у 

Фремінгамському дослідженні, що показало значення діастолічної та 

систолічної АГ як чинників ризику ІХС [45]. Цей висновок був 
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підтверджений і іншими роботами. Наприклад, смертність чоловіків віком 

45-54 років, що мають систолічну АГ, була у 2,7 разів вище, ніж у чоловіків з 

нормальним артеріальним тиском (АТ); аналогічні результати отримані в 

Whitehall study [96, 152]. У дослідженні серед чоловіків з рівнем 

діастолічного артеріального тиску (ДАТ) більше 100 мм рт. ст. смертність від 

ІХС була у 2,5 рази вищою [133]. 

Третім важливим чинником ризику є паління. Багаточисельні 

проспективні спостереження показали збільшення смертності від ІХС серед 

курців. Повною мірою це відноситься до країн СНД та Східної Європи [23, 

29, 41]. Виявлені різні патогенетичні механізми впливу паління на серцево-

судинну систему (ССС), серед яких провідне місце належить ліпідогенному, 

тромбогенному, аритмогенному ефектам. Паління підвищує вміст ЗХС,      

ХС ЛПНЩ і ХСЛПДНЩ на тлі зниження антиатерогенних ХС ЛПВЩ, 

сприяє збільшенню вмісту в крові жирних кислот та ТГ, активує процеси 

ліполізу та перекисного окислення ліпідів, знижує рівень ендогенних 

антиоксидантів і антипероксидазних ферментів. Безперечним є також і те, що 

паління сприяє зрушенню гемостазу у бік гіперкоагуляції, підвищує 

спонтанну й індуковану агрегацію тромбоцитів, проліфераційну активність 

клітин ендотелію, активує синтез простогландинів. У низці робіт 

продемонстровано, що ризик захворюваності та смертності від основних 

неінфекційних захворювань значно збільшується при поєднанні паління з 

такими чинниками ризику, як ожиріння, дисліпідемія, АГ [29, 119,150]. 

Дослідники відзначають прогресивне підвищення поширеності 

метаболічних чинників КВР, таких як ЗМТ, ожиріння, метаболічний синдром 

(МС), ЦД, які мають серйозний негативний вплив на стан здоров’я населення 

в цілому [24, 119]. Нажаль, приблизно у 20-25 % випадків ці метаболічні 

порушення залишаються недіагностованими. 

Таким чином, дисліпідемія, АГ, паління, ожиріння, ЦД є основними 

факторами ризику ІХС та актуальною проблемою кардіології, що потребує 
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подальшого вивчення з метою розроблення та впровадження заходів 

спрямованих на поліпшення діагностики  та профілактики ІХС. 

 

1.2. Роль ожиріння та запалення у патогенезі ішемічної хвороби  

серця 

 

До числа основних факторів ризику ССЗ відносять ЗМТ. Кількість 

людей з ожирінням в останнє десятиліття стрімко наростає. За даними ВООЗ, 

у 2008 році більше ніж 1,6 млрд дорослого населення світу мали ЗМТ, 

зокрема більше 800 млн ‒ ожиріння [123]. Ожирінням обумовлено 44 % 

випадків розвитку ЦД, 23 % ‒ ІХС та 7-14 % певних видів раку. Ризик 

розвитку ІХС у пацієнтів із ЗМТ підвищується на 50 % (95 % ДІ 44-58 %), а у 

пацієнтів із ожирінням на 44 % (95 % ДІ 41-48 %) [158]. Підвищення ваги ‒ 

відомий і незалежний фактор розвитку атеросклерозу, ІХС та ГІМ. Причому 

вирішальним фактором є локалізація жирової тканини. Вісцеральне ожиріння 

супроводжується особливо високим ризиком ССЗ. У дослідженні Honolulu 

Heart Study, в якому протягом більше 12 років спостерігали 8000 чоловіків, 

показано, що при абдомінальному ожирінні, навіть при нормальному ІМТ, 

ризик ІХС суттєво підвищений. Ці дані були підтверджені при вимірюванні 

обсягу талії, що відображає вираженість вісцерального ожиріння [173]. 

В останні роки встановлено, що ожиріння, в першу чергу вісцеральне, 

супроводжується системним запаленням жирової тканини, що 

характеризується підвищенням утворення та секреції цитокінів та хемокінів, 

зміною експресії адипокінів [40]. Ці зрушення сприяють атерогенезу, а також 

розвитку ІР, яка, в свою чергу, має патогенетичне значення при атеросклерозі 

та тісно асоційована з кардіоваскулярною захворюваністю та смертністю. 

Локальне запалення жирової тканини супроводжується хронічним слабо 

вираженим системним запаленням. Провідним проявом цього системного 

запалення є підвищення вмісту маркерів запалення, в першу чергу, СРБ, який 
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є незалежним предикатором ССЗ. Лікувальні заходи, що знижують рівень 

СРБ, зменшують ризик ССЗ [21, 159, 188]. 

Результати багаточисельних проспективних спостережень вказують, 

що ожиріння супроводжується збільшенням смертності від ІХС на 20-40 %, 

від мозкового інсульту на 20-30 %, загальної смертності на 30-40 % [127, 

131]. Показано, що в групі з початковими проявами коронарного 

атеросклерозу більше осіб із ЗМТ, ніж в групі без пошкодження коронарних 

артерій. Тому серед найбільш поширених методів профілактики ССЗ велике 

значення приділяється корекції ЗМТ. У багаточисельних дослідженнях також 

показано, що ожиріння має виражений вплив на ризик розвитку 

атеросклерозу, його ускладнень та передчасної смерті [35,127]. 

Несприятливий прогноз життя в осіб із ЗМТ реалізується значною 

мірою через відомі чинники ризику, що мають з ІМТ лінійні зв'язки. 

Показники АТ позитивно корелюють з величиною маси тіла. У більшості 

досліджень показано, що ЗМТ асоціюється із збільшенням поширеності АГ у 

2-6 разів. За даними літератури збільшення маси тіла на 10 кг асоціюється із 

зростанням систолічного АТ (САТ) на 2-3 мм рт. ст. та ДАТ на 1-3 мм рт. ст. 

[24, 27, 96]. 

Іншим важливим механізмом, що підвищує ризик розвитку ІХС і 

смерті при ожирінні, є дисліпідемії. Наявні результати вказують на вищий 

вміст ЗХС плазми крові в осіб із ожирінням. Що стосується концентрації ТГ 

в плазмі крові, тут також існує пряма залежність: чим вищий ІМТ, тим вищий 

вміст ТГ. Вміст у крові ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ має з ІМТ прямий зв'язок, 

а між ІМТ та антиатерогенним ХС ЛПВЩ спостерігається зворотня 

залежність [4, 20, 23]. 

Багаточисельними дослідженнями доведено, що підвищення маси тіла 

поєднується з вищим вмістом у крові глюкози, сечової кислоти, деяких 

гормонів, із змінами в згортальній системі крові [127, 131]. 

Таким чином, перехід від низької маси тіла до середньої і високої 

супроводжується комплексом взаємозв'язаних процесів: підвищенням САТ і 
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ДАТ, збільшенням в крові ЗХС та ХС атерогенних ЛП, сечової кислоти 

зменшенням ХС ЛПВЩ, підвищенням вмісту глюкози в крові, розвитком ІР, 

порушенням реологічних властивостей крові [24, 127, 173]. Перераховані 

порушення сприяють розвитку та прогресуванню атеросклеротичних 

пошкоджень судин, ризику розвитку ІХС та її ускладнень. Навпаки, 

зменшення ІМТ супроводжується зворотньою динамікою перерахованих 

процесів і, відповідно, відносним поліпшенням прогностичної ситуації 

відносно ІХС. 

Останнім часом все більшого значення набуває запальна теорія 

атерогенезу. Вираженість запальної відповіді, маркерами якої є СРБ, 

прозапальні цитокіни ‒ ІЛ-6, ФНП-α, може бути зумовлена генетичними 

особливостями організму, наявними дисліпідемією, ожирінням, ІР [40, 84, 

130, 134, 151, 192]. Реальність запальної теорії підтверджується виявленням у 

крові хворих на ССЗ підвищених концентрацій маркерів системної запальної 

відповіді, з котрих найбільше значення в клінічній практиці має СРБ. СРБ є 

одним із найбільш чутливих маркерів запального процесу та незалежним 

предиктором розвитку ІХС. СРБ синтезується у печінці, основним індуктором 

його синтезу є ІЛ-6, інші прозапальні цитокіни, такі як ІЛ-1 і ФНП-α 

опосередковано беруть участь у регуляції його синтезу [2, 22, 33, 34, 191]. 

Визначення базового вмісту високочутливого СРБ вважається 

важливим маркером серцево-судинного ризику та незалежним предиктором 

раптової серцевої смерті серед як практично здорових осіб, так і хворих на 

ССЗ [95, 128, 168]. Одержані переконливі дані про те, що навіть невелике 

підвищення концентрації СРБ відображає субклінічне запалення в стінці 

судини й асоціюється з ризиком розвитку ГІМ та гострого порушення 

мозкового кровообігу [181]. Він є ключовим медіатором запалення, який 

виявляється як в інтимі вінцевих артерій з початковими явищами 

атеросклерозу, так і в атеросклеротичних бляшках, має пряму 

ушкоджувальну дію на ендотелій, відіграє важливу роль активатора 

фагоцитозу, бере участь в активації білків системи комплементу, а також ‒ в 



21 
 

реакціях імунного контролю за появою змінених антигенів, пошкоджених 

або схильних до апоптозу клітин [33, 151, 168]. СРБ стимулює також 

виділення низки прозапальних цитокінів, молекул адгезії, що привертають 

моноцити у вогнище запалення та полегшує захоплення макрофагами         

ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ [101, 110]. У численних дослідженнях встановлено 

його роль як високочутливого маркера найближчого і віддаленого прогнозу 

при ІХС [162]. Він може бути навіть більш значущим предиктором розвитку 

серцево-судинних ускладнень, ніж такі фактори ризику, як вміст ЗХС та ТГ, 

ЦД або паління [102]. 

Підвищений вміст СРБ корелював з більш похилим віком, з ІМТ, з 

підвищеним САТ та ДАТ, вмістом ХС та ТГ [102, 142]. 

Збільшений вміст СРБ у плазмі в осіб з ІХС може визначатися 

наявністю у багатьох з них ЗМТ або ожиріння, яке в даний час розглядають 

як одну з важливих причин розвитку системного запального процесу [39, 40]. 

Підвищена продукція СРБ в осіб з ожирінням пов’язана з підвищенням 

концентрації ІЛ-6 у плазмі, одним з основних джерел якого є адипоцити, і 

тому вона пропорційна жировій масі. Це підтверджується тим, що при 

зменшенні маси тіла первинно зменшується продукція ІЛ-6 і тільки потім – 

вміст СРБ [146]. 

Концентрація в сироватці ІЛ-6 та ФНП-α пов`язана з клінічними 

проявами ІХС [135]. Обидва цитокіни корелюють з розвитком ГІМ або 

стенокардії, з ЕКГ- критеріями ІХС [92, 183]. Вміст ІЛ-6 у хворих, що 

надійшли в блок інтенсивної терапії з приводу нестабільної стенокардії (НС), 

виявився вищим при ускладненому перебігу [38]. 

ІЛ-6 також бере участь у патогенезі атеросклерозу. Провідне значення 

в механізмі його патогенетичної дії належить розвитку ІР за рахунок 

переривання внутрішньоклітинного сигнального шляху інсуліну [146]. Крім 

того, він стимулює продукцію ТГ. При дослідженні хворих на ЦД 2-го типу 

старших 40 років, встановлено, що вираженість атеросклерозу коронарних 

артерій (визначався за допомогою електронної комп'ютерної томографії) 
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корелює з вмістом ІЛ-6 в плазмі крові, але не з вмістом СРБ [84]. Автори 

дійшли висновку, що дані цитокіни відіграють важливу роль у розвитку 

системного запалення та атеросклерозу. 

ФНО-α стимулює адгезивні молекули ендотелію, підвищує їх синтез 

ендотеліальними та гладком’язовими клітинами, сприяючи тим самим 

проникненню запальних клітин у судинну стінку. ФНО-α зменшує утворення 

оксиду азоту, що пригнічує дилатацію судин і сприяє дисфункції ендотелію 

[92, 134]. ФНП-α є маркером запалення, який синтезується адипоцитами та на 

60 % знижував продукцію апоЕ в адипоцитах. При цьому він, навпаки, 

стимулював продукцію апоЕ в макрофагах [108, 143].  

Останнім часом показано, що периваскулярна жирова тканина (ПЖТ) 

за своїми властивостями близька до вісцерального жиру та відіграє активну 

метаболічну та ендокринну роль [171]. Переконливо продемонстровано, що 

ПЖТ секретує вазодилататорні субстанції і зменшує вазоконстрикторні 

ефекти таких субстацій як фенілефрин, серотонін, ангіотензин II [124]. 

Судиннорозширювальна дія ПЖТ здійснюється також шляхом стимуляції 

вивільнення оксиду азоту ендотеліальними клітинами і подальшою 

активацією кальцієвих каналів. Крім того, в ПЖТ, незалежним від ендотелію 

шляхом, утворюється пероксид водню, який сприяє подальшій релаксації 

гладком’язових клітин [120]. В експериментальних дослідженнях 

встановлено, що вазодилататорні ефекти ПЖТ були ослаблені та 

поліпшувалися під впливом аторвастатину [120]. ПЖТ секретує ІЛ-6, ФНП-α, 

проатерогенні хемокіни та пептиди, що стимулюють ангіогенез [192]. Ці 

фактори, діючи паракринним шляхом, порушують функцію і структуру 

судинної стінки, включаючи стимуляцію хронічного запалення, 

дисрегуляцію судинного тонусу, проліферацію гладком'язових клітин, 

активацію неоангіогенезу.  

Таким чином, підвищення маси тіла та активація субклінічного 

запалення є факторами розвитку та прогресування атеросклеротичного 

ураження судин у пацієнтів з ІХС. 
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1.3. Роль ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е у розвитку 

атеросклерозу 

 

Серед генів-кандидатів, які є чинниками ризику розвитку ІХС, ген, 

який кодує апоЕ, займає важливе місце [137, 139, 148, 149, 176, 177, 189]. 

АпоЕ ‒ це невеликий білковий компонент ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ і 

хіломікронів (ХМ), який є лігандом для ЛПНЩ-рецептора та для 

специфічних апоЕ - рецепторів ХМ. Він зв'язується з рецептором і проявляє 

себе медіатором катаболізму ремантних ліпопротеїнових часток (ХМ і 

ЛПДНЩ) у печінці [5, 32, 56, 64, 69, 85, 97, 129, 166]. Ремантними 

називаються ліпопротеїнові частки після обробки ліпопротеїнліпазою (ЛПЛ), 

яка гідролізує в них ТГ. 

АпоЕ ‒ поліпептид, що складається з 299 амінокислот з молекулярною 

масою 34 kda. Ген АпоЕ є поліморфним і кодує три основні ізоформи білка 

Е2, Е3 та Е4. Частота  в популяції  ізоформи  апоЕ2  складає 10 %,  апоЕ3 ‒ 

75 %, апоЕ4 ‒ 15 %. Ізоформи відрізняються за амінокислотними залишками 

у 112-й позиції (А-сайт) та у 158-й позиції (В-сайт), а також за молекулярною 

масою (ММ). АпоЕ2 містить в обох сайтах цистеїн (А/В ‒ Cys/cys) і має ММ 

34183,6 Da. АпоЕ3, найпоширеніша в популяції форма існування апоЕ, 

містить в сайті А цистеїн, в сайті В ‒ аргінін (А/В ‒ Cys/arg) та має ММ 

34236,7 Da. АпоЕ4 в обох позиціях містить аргінін (А/В ‒ Arg/arg) та її ММ 

складає 34289,8 Da [54, 57, 60, 74, 82, 91, 99, 132].  

Форма білка Е4 асоціюється з підвищеним вмістом ЗХС та ХС ЛПНЩ  

порівняно з Е2 і Е3 [6, 69, 75, 201]. Форма Е2 навпаки пов’язана з нижчим  

вмістом ХС ЛПНЩ, але з підвищеними вмістом ТГ. АпоЕ4 більшою мірою 

присутній в ХС ЛПДНЩ, а апоЕ3 в ХС ЛПВЩ. На дану асоціацію вплив 

мають стать, наявність ожиріння або ЦД [32, 56, 65, 71, 76, 77, 85, 87, 93]. 

Участь ізоформ апоЕ в метаболізмі ліпідів представлена в табл. 1.1. [5] 
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Таблиця 1.1 

Участь ізоформ апоЕ в метаболізмі ліпопротеїдів 

Форма 

апоЕ 

Спорідненість 

до рецепторів 

Переважна 

присутність в 

ліпопротеїдах 

Швидкість 

катаболізму 

Вплив на ліпідні 

фракції 

Е2 Мінімальне ХМ Мінімальне ↑ТГ, ↓ХС ЛПНЩ 

Е3 Проміжне ХС ЛПВЩ Проміжне Не впливає 

Е4 Максимальне ХС ЛПДНЩ Максимальне ↑ ХС ЛПНЩ 

 

Вирізняють шість генотипів апоЕ: ɛ2/ɛ2, ɛ3/ɛ3, ɛ4/ɛ4, ɛ2/ɛ3, ɛ2/ɛ4 та 

ɛ3/ɛ4. Найпоширеніший (60 %) генотип ‒ ɛ3/ɛ3. Носії ɛ2/ɛ3 генотипу          

(12–15 % обстежених осіб) менш схильні до розвитку атеросклерозу 

порівняно з носіями ɛ3/ɛ3 та ɛ3/ɛ4 генотипів, оскільки екзогенні ЛП з ɛ2/ɛ3 

генотипом меншою мірою блокують клітинні рецептори, які видаляють з 

крові атерогенні ендогенні ЛП [15, 36, 53, 69, 73, 79, 82, 86, 97, 179]. За 

даними чисельних досліджень ε2/ε3/ε4  поліморфізм гена апоЕ є найбільш 

вивчений та ідентифікований у більш ніж 50 популяціях світу та істотно 

впливає на метаболізм ЛП. Поступове підвищення концентрації ЗХС від       

ε2 до ε3 та ε4 алелів ‒ встановлена закономірність для різних популяцій [31, 

58, 61, 89, 91, 187]. Однак, частота алелів за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена 

апоЕ в різних популяціях суттєво відрізняється. Частота ε3 алеля коливалася 

від 67 % у французів до 90 % у японців; ε2 алеля – від 3 % у італійців до 15 % 

у німців; частота ε4 алеля була мінімальною в турецькій популяції (3 %) та 

максимальною – у фінів (23 %) [53, 60, 122, 179, 186, 187]. Частка носіїв 

апоɛ4 зростає з 10-15 % на півдні Європи до 40-50 % на півночі, що, на думку 

L.U. Gerdes (2000) може бути пов'язано зі стійкістю його носіїв до розвитку 

дефіциту вітаміну D [193]. 

АпоЕ приймає участь в транспорті ліпідів у складі ЛП із кишечника в 

кров  та  в  клітини  організму, а також  задіяний в метаболізмі ЛП у печінці. 

Він входить до складу ХМ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛППЩ, ХС ЛПНЩ                    
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та ХС ЛПВЩ та відіграє важливу роль у їх метаболізмі шляхом     

зв’язування з рецептором ЛПНЩ, рецептор-зв’язаним білком ЛПНЩ та 

гепаринсульфатованими протеогліканами в печінці та в інших тканинах       

[6, 69, 71, 80, 85, 104, 111, 153, 175, 200]. Епідеміологічні дослідження 

свідчать, що вміст апоЕ в плазмі крові є важливою детермінантою 

метаболізму плазмових ТГ та ХС ЛПДНЩ. Зміни вмісту апоЕ в плазмі крові 

визначають 20-40 % варіабельності ТГ та ХС ЛПДНЩ. Дефіцит апоЕ у 

людини асоційований з ГХС та збільшенням кількості ремант, збагачених 

ХС, але без суттєвого підвищення ТГ [3, 15, 32, 56, 62, 64, 73, 78, 198]. 

Показано, що різні алелі апоЕ по різному впливають на вміст апоЕ в 

плазмі крові. Відмічається асоціація ε2 алеля з більш високим, а ε4 алеля – з 

більш низьким вмістом апоЕ в плазмі крові [5, 36, 53, 70, 75, 179]. 

У деяких дослідженнях Y. Huang та співавт. (1998) показано 

гальмівний вплив апоЕ на ліполіз, що може бути пов’язане із заміщенням 

ним апоС-ІІ. Співвідношення апоЕ/апоС-ІІ  має важливе значення для 

процесів ліполізу ЛП, які збагачені ТГ [68, 167]. Навпаки, апоЕ активує 

печінкову ліпазу (ПЛ), яка діє переважно в печінці, каталізуючи гідроліз ТГ і 

фосфоліпідів на останньому етапі дозрівання ремантних ХМ та у 

перетворенні ХС ЛППЩ в ХС ЛПНЩ. В експериментах in vitro добавлення 

до ЛП апоЕ3 або апоЕ4 посилювало ПЛ ліполіз більшою мірою, ніж 

добавлення апоЕ2. АпоЕ може гальмувати опосередкований ЛПЛ ліполіз 

[155, 167]. У дослідженнях in vitro спостерігалась негативна кореляція між 

вмістом апоЕ в ХС ЛПДНЩ та рівнем ліполізу, опосередкованого ЛПЛ [167]. 

Поліморфізм гена апоЕ впливає на транспорт ХС не тільки в печінці. 

Показано, що апоЕ4 порівняно з апоЕ3 має менший ефект у стимулюванні 

виходу ХС з макрофагів в місця атеросклеротичного пошкодження судин, 

фібробластів та астроцитів, що свідчить про те, що різні ізоформи по різному 

впливають на мобілізацію внутрішньоклітинного ХС. Вплив ізоформи апоЕ 

на внутрішньоклітинний метаболізм ХС може визначати асоціацію апоЕ4 з 

розвитком атеросклерозу та хворобою Альцгеймера [56, 69].  
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Концентрація апоЕ в плазмі вища у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу, ніж у носіїв 

ε4 алеля, а найвища його концентрація у носіїв ε2 алеля. Швидкість 

катаболізму iзоформ апоЕ також значно відрізняється один від одного. Так, 

апоЕ4 катаболізується в 2 рази швидше, ніж апоЕ3. АпоЕ2, що містять ЛП, 

катоболізується найповільніше внаслідок найменшої спорідненості апоЕ2 до 

рецепторів [5, 32, 138, 145, 180]. 

Маючи максимальну спорідненість до апоЕ-рецепторів і найбільшу 

швидкість катаболізму, апоЕ4, які мають в своєму складі ХС ЛПДНЩ, 

швидко перетворюються в ХС ЛПНЩ. Одночасно є дані про різну активність 

ЛПНЩ-рецепторів, які зв’язуються з апоЕ та апоВ компонентами ХС ЛПНЩ 

у процесі елімінації останніх з кровоносного русла у гомозиготних носіїв 

різних генотипів апоЕ. Так, ЛПНЩ-рецептори мають високу активність у 

гомозигот за ε2, а гомозиготи за ε4 меншу, ніж гомозиготи за ε3 [3, 36, 54, 64, 

67, 75, 126, 138, 145, 177]. Цим можна пояснити зв'язок ε4 алеля з 

підвищеним ризиком ІХС та вищим вмістом ЗХС і ХС ЛПНЩ. 

Поліморфізм гена апоЕ впливає на ефективність абсорбції ХС в 

кишечнику, так носії ε2 алеля абсорбують менше ХС, ніж носії ε4 алеля, а 

останні, у свою чергу, краще "відповідають" на гіпохолестеринову дієту     

[56, 66, 79, 94, 106, 157, 166, 174]. 

Накопичені дані про зв’язок алелів апоЕ з важкими формами 

гіперліпідемій [19, 54, 57, 71, 98]. Так, ε2 алель асоційований з родинною 

дисбеталіпопротеїнеміею ІІІ типу, яка фенотипічно виявляється в 1-4 % 

гомозигот ɛ2/ɛ2. ІІІ тип гіперліпідемій, сімейна дисбеталіпопротеїнемія, 

характеризується підвищеним вмістом ХС та ТГ за рахунок порушеного 

катаболізму ремантних ХМ і ХС ЛПДНЩ. Накопичення ремантних ЛП 

призводить до розвитку ксантоматозу та ранньої ІХС і/або периферичного 

атеросклерозу [148, 155, 184, 201]. Невелика частота фенотипічних проявів 

свідчить про більшу важливість додаткових чинників в маніфестації 

захворювання, таких, наприклад, як менопауза і терапія естрогеном у жінок 

[87]. Гіпотиреоїдизм обтяжує дисліпідемію, а тиреоїдний гормон, як відомо, 
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підвищує  рецептор-опосередкований метаболізм ЛП. Ожиріння, ЦД та вік 

пов'язані з підвищеним синтезом гепатоцитами ХС ЛПДНЩ та ХС. 

Виникнення ІІІ типу гіперліпідемій у таких пацієнтів може бути пояснене 

гіперпродукцією ХС і ХС ЛПДНЩ печінкою [63, 76, 81, 88, 104, 109, 165, 

185]. ε4 алель асоціюється з важким V типом гіперліпопротеїнемії та 

розвитком хвороби Альцгеймера [19, 36, 62, 68, 75, 140, 148, 199]. 

ε4 алель пов’язаний з високим вмістом ЗХС у плазмі крові, високим 

ризиком розвитку ССЗ та смертністю від серцево-судинних причин [ 53, 57, 

86, 90, 98, 140, 190, 199]. Цей зв'язок може бути прямим, незалежним від 

вмісту ЛП, що містять апоЕ, або опосередкованим через підвищення вмісту 

ХС ЛПНЩ. У носіїв ε4 алеля ризик розвитку ІХС у 1,4 рази вищий, ніж у 

носіїв ε3 алеля та на 42 % вищий порівняно з ɛ3/ɛ3 генотипом [75, 83, 104, 

105, 187]. На асоціацію ɛ4 алеля з дисліпопротеїнемією також впливає 

ожиріння або підвищенний ІМТ та ІР [76, 81, 88, 94, 107, 109, 165, 182, 185]. 

У здорових чоловіків носіїв ɛ4 алеля вміст інсуліну був значно вищий 

порівняно з носіями ɛ3 алеля [107, 165]. 

Серед 966 пацієнтів із ГІМ в анамнезі, що були залучені у 

багатоцентрове  скандинавське дослідження 4S, носіями ε4 алеля виявилися 

353 (36,5 %) людини, тоді як не носіями були 613 (63,5 %). Ризик смертності 

у 166 носіїв ε4 алеля, котрі приймали плацебо, виявився у 2 рази вищим 

порівняно з 312 не носіями ɛ4 алеля (15,7 і 9 %; відносний ризик ‒ 1,8; 95 % 

довірчий інтервал ‒ 1,1‒3,1) [193]. В італійському дослідженні, що 

проводили в рамках GISSI-Prevenzione, серед 3304 пацієнтів із ГІМ, носіями 

ε4 алеля були лише 554 (16,8 %) [52]. 

За результатами обстеження 396 чоловіків і 515 жінок ‒ мешканців 

Іспанії віком 18-66 років, носії варіанту ɛ2 мали мінімальний вміст ЗХС і     

ХС ЛПНЩ, ɛ3 ‒ займали проміжне положення, а у носіїв ɛ4 вміст цих ліпідів 

був максимальний незалежно від статі [116]. Водночас, аналіз індивідуальних 

даних жителів Північної Європи не виявив асоціації ɛ2 і ɛ4 алелів із ГХС та 

гіпертригліцеридемією [6, 16].  
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За даними генотипування 5025 жінок і 4035 чоловіків білої раси віком 

20-80 років у Німеччині, частота генотипів апоЕ ɛ2/ɛ2, ɛ3/ɛ2, ɛ4/ɛ2, ɛ3/ɛ3, 

ɛ4/ɛ3 і ɛ4/ɛ4 становила 0,005, 0,127, 0,027, 0,564, 0,251 і 0,027, відповідно, й 

асоціювалася з поступовим зниженням вмісту ХС ЛПВЩ у наведеному  

порядку. Незалежно від статі в осіб із ɛ3/ɛ3 генотипом виявлений 

мінімальний вміст ТГ, а в осіб із ɛ2/ɛ2 і ɛ4/ɛ4 генотипами – максимальний  

[103]. 

У відмінності від гомозиготного носійства ɛ2/ɛ2, яке може приводити 

до важкої гіперліпідемії та ранньої ІХС, наявність в генотипі одного ε2 алеля 

має протекторну дію відносно розвитку ІХС, що може пояснюватися 

зниженням ХС ЛПНЩ за наявності ізоформи апоЕ2 [19, 32, 53]. Проте є дані 

про зв'язок ε2 алеля з ІХС. У дослідженні 109 хворих на ІХС та групі 

контролю з 576 чоловік виявлено вірогідно вищу частоту серед хворих на 

ІХС не лише ε4 алеля, але й ε2 алеля. Треба відзначити, що серед носіїв        

ε2 алеля в даній досліджуваній популяції у 43,8 % була виявлена 

гіперліпідемія ІІІ типу, а у 25 % ‒ гіперліпідемія ІV типу. Носії ε4 алеля у 

42,8 % мали гіперліпідемію ІІb типу, а у 28,6 % ‒ ІІа типу [104, 105]. 

Дані щодо порівняння вмісту СРБ і маркерів запалення залежно від 

носійства ε4 алеля у доступній літературі обмежені й мають суперечливий 

характер. Так,  результати AGES-Reykjavik Study свідчать про нижчий вміст 

СРБ у носіїв ε4, що суперечить низці інших досліджень [48]. Порівняння 

даних обстеження 739 осіб із захворюванням коронарних артерій і 570 осіб 

без цієї патології довело, що незалежно від наявності коронарних 

захворювань концентрація СРБ була вищою в осіб, гомозиготних за       

алелем aпoɛ3/ɛ3, ніж в осіб із варіантами aпoɛ3/ɛ4 або aпoɛ4/ɛ4 [194]. Тобто, 

вміст СРБ пов’язаний з генетичним поліморфізмом гена апоЕ, від якого може 

бути залежною прогностична цінність цього показника [77, 196]. 

Встановлено, що в осіб похилого віку вміст апоЕ сироватки крові 

корелює із вмістом ЗХС, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ та ТГ [47]. Найбільша 

концентрація апоЕ асоціювалася з порушенням у пацієнтів когнітивних 
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функцій, підвищенням вмісту циркулюючого СРБ і зростанням           

серцево-судинної смертності незалежно від генотипу апоЕ та концентрації 

ліпідів сироватки крові, тобто виявилася незалежним предиктором     

серцево-судинної смертності. Таким чином, у даній роботі було показано, що 

апоЕ може володіти також прозапальними властивостями [47]. 

          Ш. У. Хашимов та співавт. (2011) вивчали поширеність ɛ4 алеля, 

можливий зв’язок із вмістом ліпідів і маркерів запалення у хворих на НС та з 

ГХС (ХС ЛПНП >100 мг/дл) в Узбекистані. Із 79 хворих носіями ɛ4 алеля 

були 16 (20,3 %) обстежених, що  асоціювалось зі збільшенням  товщини 

комплексу інтима-медіа правої і лівої сонних артерій (р < 0,005) та 

зростанням вмісту СРБ (р < 0,005) порівняно з іншими учасниками 

дослідження [28]. Звісно, ці відмінності можуть мати етнічний або 

географічний характер і потребують подальшого поглибленого вивчення. 

Таким чином, одним з найбільш вивчених генетичних факторів, що 

прискорює розвиток атеросклерозу та ІХС є ε2/ε3/ε4 поліморфізм гена апоЕ, 

який істотно впливає на метаболізм ЛП. Так, виявлений зв’язок між 

носійством ɛ2 алеля та підвищеним вмістом ТГ та ɛ4 алеля ‒ з підвищеним 

вмістом ЗХС і  ХС ЛПНЩ, що асоціюється з високим ризиком розвитку ІХС. 

Дані літератури щодо порівняння вмісту СРБ і маркерів запалення залежно 

від носійства ε4 алеля мають суперечливий характер та потребують 

подальшого вивчення. 

 

1.4. Вплив ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е на 

ефективність гіполіпідемічної терапії 

 

За даними метааналізів J. M. Ordovas (2004) та L. Masson та співавт. 

(2003), більшість робіт із вивчення впливу гіпохолестеринової дієти на вміст 

ліпідів у плазмі крові залежно від генотипу апоЕ свідчать про її вищу 

ефективність щодо зниження вмісту ЗХС та/або ХС ЛПНЩ у носіїв ε4 алеля 

порівняно з носіями інших алелів [157, 166]. Однак таку закономірність 
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виявлено не в усіх дослідженнях [166]. На суперечливість даних, імовірно, 

впливають початковий вміст ЗХС, ожиріння, стать, вік та інші чинники [157, 

166]. Окрім того, класичну асоціацію поліморфізму гена апоЕ з вмістом     

ХС ЛПНЩ спостерігають переважно в осіб, які вживають алкоголь [166]. На 

ефективність дієти (окрім ε‒варіантів гена апоЕ) впливає поліморфізм апоАІ, 

апоАIV та апоВ [157]. Крім цього, на думку L. Masson, визначення 

постпрандіального вмісту ліпідів може бути більш інформативнішим у 

дослідженнях впливу поліморфізму гена апоЕ на ефективність дієти  

порівняно з визначенням натще [157]. 

Поліморфізм гена апоЕ асоціюється також з розвитком ЦД та ІР.         

M. Saito та співавт. (2004) вивчали вплив низькокалорійної дієти                  

925 ккал/(кг/добу) впродовж 14 днів на ліпідний профіль хворих на ЦД [112]. 

Початкова концентрація ХС ЛПНЩ у носіїв ε3/ɛ4 генотипу була значно 

вищою, ніж у носіїв ε3/ɛ3 генотипу. Дотримання дієти супроводжувалося 

значним зниженням вмісту ТГ в осіб із ε3/ɛ3 генотипом, у той же час як при 

ε3/ɛ4 генотипі значно знижувалися концентрації ТГ, ЗХС та ХС ЛПНЩ [166]. 

В огляді J. M. Hagberg та співавт. (2004) проаналізовано вплив 

гіполіпідемічних препаратів, фізичних тренувань та дієти на ліпідний спектр 

плазми залежно від генотипу апоЕ [129]. Використання дієти з низьким 

вмістом жирів було в цілому ефективнішим в осіб із ε4 алелем, водночас 

корекція ліпідного профілю за допомогою фізичних вправ в осіб із ε2 та       

ε3 алелями виявилася ефективнішою, ніж у носіїв ɛ4 алеля [129]. 

Проведено багато досліджень з вивчення асоціації генотипу апоЕ з 

реакцією ліпідів плазми на ліпідознижувальні препарати [7, 8]. Дані, 

отримані стосовно статинів, суперечливі. Дослідження, що проводилися 

серед пацієнтів різних груп із використанням різних статинів, показали, що 

генотип апоЕ може впливати на гіполіпідемічну ефективність статинів. 

Чутливість до статинової терапії була зазвичай вищою у носіїв апоɛ2, 

оскільки відзначалось більш виражене зниження вмісту ХС ЛПНЩ або апоВ, 

а також більш виражене підвищення вмісту ХС ЛПВЩ порівняно з такими у 
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носіїв апоɛ3 і ɛ4 [49, 50, 113, 147, 197, 202]. Однак, порівняно з гомозиготами 

за апоɛ3 у носіїв апоɛ4 зазначалося менш виражене зниження вмісту           

ХС ЛПНЩ [7, 50, 113, 114]. Цими даними можна було пояснити, чому у 

гомозигот з апоɛ4 відзначається тенденція до використання більш високих 

доз при лікуванні статинами і менша прихильність до терапії порівняно з 

такими у носіїв інших генотипів апоЕ [121]. В огляді К. Kajinami і співавт., 

які підсумували результати зв'язку генотипів 9 різних генів, асоційованих зі 

значним зниженням вмісту ХС ЛПНЩ у відповідь на статини, лише зв’язок 

апоЕ підтверджувався більш ніж в одному дослідженні, причому негативних 

результатів було майже стільки ж, скільки позитивних [169]. У даний час 

доказова база потенційно модифікуючої ролі гена апоЕ на концентрацію 

ліпідів плазми у відповідь на статини вважається слабкою внаслідок 

суперечливих та непереконливих результатів окремо взятих досліджень. 

Оцінка результатів цих робіт різними дослідниками, навіть, призвела до 

публікації тверджень про роль ε2 та ε4 алелів при визначенні ефекту 

статинів, що суперечать один одному [156, 169]. У 2009 році був 

опублікований метааналіз Е. Zintzaras і співавт., в якому були проаналізовані 

24 дослідження. Автори виявили тенденцію до більш вираженої відповіді 

(зниження вмісту ЗХС і ХС ЛПНЩ) на статинову терапію у носіїв ε2 алеля, 

ніж у гомозигот ε3 і носіїв ε4 алеля [51]. Враховуючи відсутність статистично 

значущих відмінностей зниження ліпідів при прийомі статинів між носіями 

різних генотипів апоЕ, ці дослідники зробили висновок про недоцільність 

генетичного тестування апоЕ при проведенні терапії статинами. 

Кілька робіт з асоціації генотипу апоЕ з реакцією на статини було 

присвячено аторвастатину. Так, у дослідженні J. Pedro-Botet і співавт. [49] 

оцінювали гіполіпідемічну ефективність аторвастатину в дозі 10 мг/добу у 

328 чоловіків і жінок. Локус гена апоЕ був значущим предиктором реакції 

вмісту ХС ЛПНЩ і ТГ на лікування, але тільки у чоловіків. У чоловіків 

носіїв ε2 алеля відзначалася значимо (р = 0,01) більша відповідь вмісту       

ХС ЛПНЩ (44 %), ніж у гомозигот ε3 (37 %) і носіїв ε4 алеля (34 %). Носії   
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ε2 алеля також відрізнялися більш вираженим  зниженням  вмісту ТГ (27 %), 

ніж пацієнти з ε3/ɛ3 генотипом (13 %) і носії ε4 алеля (22 %) (р = 0,01). 

Значуща асоціація між гіполіпідемічною активністю аторвастатину і 

генотипом апоЕ була знайдена в дослідженні ACCESS [46]. У це велике 

дослідження були включені 2735 пацієнтів, з яких 50 % приймали 

аторвастатин в початковій дозі 10 мг/добу. У рамках цієї роботи проводилося 

генотипування на 43 поліморфізми у 16 генах, включаючи апоЕ. Статистично 

значима асоціація зниження вмісту ХС ЛПНЩ була знайдена в                  

ɛ2/ɛ2 генотипу. У носіїв цього рідкісного алеля при прийомі аторвастатину 

вміст ХС ЛПНЩ знижувався на 3,5 % більше, ніж у гомозигот з найбільш 

поширеним алелем. Необхідно відзначити, що незважаючи на наведені 

докази, питання про асоціацію генотипу апоЕ з відповіддю на статини до 

теперішнього часу залишається відкритим, так як у багатьох інших 

дослідженнях такого зв'язку виявлено не було. 

J. M. Hagberg та співавт. (2004) наводять дані низки досліджень із 

вживання ліпідознижувальних препаратів ‒ статинів, пробуколу, 

гемфіброзилу та холестираміну. У більшості досліджень використання 

статинів спричинило більш виражене зниження вмісту ліпідів у носіїв ε2 та 

ε3 алелів порівняно з носіями ε4 алеля. Протилежні результати отримані в 

дослідженнях, у які булі залучені особи з сімейною ГХС або ГХС  

нез’ясованої етіології, у патогенезі яких першочергове значення мають інші 

генетичні фактори. У осіб із ε2 алелем корекція ліпідного профілю за 

допомогою статинів і гемфіброзилу була максимально ефективною 

порівняно з носіями ε4, тимчасом як в осіб із ε4 алелем максимальний ефект 

спостерігався в разі застосування пробуколу [129].  

Відомо, що статини та інгібітори адсорбції ХС також знижують і 

концентрації СРБ [115, 189]. Можливість відмінностей у механізмах 

гіполіпідемічної і вірогідної протизапальної дії статинів ґрунтується на тому, 

що мевалонат, на обмін якого впливають статини через блокаду                

ГМГ-КоА-редуктази, є не тільки субстратом синтезу ЗХС, а і попередником 
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нестероїдних ізопреноїдів. Передбачається, що вони через ланцюг проміжних 

взаємодій різних протеїнів здатні гальмувати ядерні рецептори активатора 

проліфераторів пероксисом альфа (РРАRa) [115]. Цей вплив може 

гальмуватись або усуватися статинами, які, таким чином, виявляються 

активаторами РРАRa, що призводить до зниження активності ядерного 

чинника транскрипції ТVF-kВ [13, 125]. Цей чинник регулює експресію 

багатьох генів, продукти яких (цитокіни, хемокіни, молекули адгезії клітин) 

беруть участь у здійсненні реакції запалення та імунної відповіді [164]. Один 

з істотних чинників, що забезпечує підтримання гомеостазу стеринів, ‒ це 

генетичний поліморфізм апоЕ [194]. Я. М. Тераз та співавт. (2007) наводять 

дані з вивчення впливу раннього призначення аторвастатину на динаміку 

маркерів запалення й показників ліпідного профілю та оцінки ефективності 

лікування залежно від ізоформи апоЕ у хворих на ГІМ з підйомом сегменту 

ST. У хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом лікування аторвастатином асоціювалося з 

більш вираженим зниженням вмісту СРБ [8]. 

У дослідженні J. Cohn та співавт. (2003) наведені дані використання 

аторвастатину (40 мг/добу протягом не менше 6 місяців) у чоловіків з 

комбінованою гіперліпідемією. Автори використовували мічений лейцин для 

дослідження кінетичних параметрів метаболізму апоЕ в плазмі крові [170]. 

Препарат знизив концентрацію апоЕ в плазмі крові на 38 %, при цьому 

переважно в ХС ЛПДНЩ (на 42 %) та ХС ЛППЩ/ХС ЛПНЩ (на 57 %). 

Транспорт апоЕ у складі ХС ЛПДНЩ знизився на 36 %. Автори показали, що 

зниження апоЕ в ХС ЛПДНЩ та продукція апоЕ ХС ЛПВЩ значно корелює 

зі зниженням вмісту ТГ, ХС ЛПДНЩ під впливом використання препарату  

(r = 0,99 і 0,88 відповідно). АпоЕ – антиатерогенний білок, зниження його 

концентрації статинами є несподіваним та небажаним [170]. Водночас 

існують дані, згідно з якими антиатерогенний ефект як статинів, так і апоЕ 

зв'язаний не тільки з впливом на концентрацію ліпідів [193]. У роботі            

L. Gerdes та співавт. (2000) показано вплив генотипу апоЕ на рівень 

смертності в пацієнтів, які перенесли ГІМ. Так, під час обстеження            
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1581 пацієнта було виявлено, що у носіїв ε4 алеля ризик смерті протягом     

5,5 років після ГІМ був у 2 рази вищий, проте лікування симвастатином в них 

було більш ефективним порівняно з носіями інших алелів. Автори 

зазначають, що на летальність та ефективність лікування впливали два 

чинники – наявність ε4 алеля та підвищений вміст ЛП(α). Якщо в осіб без     

ε4 алеля та з низькою концентрацією ЛП(α) зниження летальності становило 

13 %, а у носіїв ε4 алеля або з підвищеним вмістом ЛП(α) – 50 %, то в осіб із 

двома чинниками ризику (ε4 та ЛП(α)) спостерігали максимальне зниження 

смертності, що не було пов’язано з впливом на вміст ХС ЛПНЩ. Ці дані 

свідчать, що вплив поліморфізму гена апоЕ на розвиток атеросклерозу не 

обмежується лише транспортом ліпідів [193]. 

Не всі дослідження підтверджують вплив поліморфізму гена апоЕ на 

ефективність терапії статинами, що може бути пов’язано з полігенним 

характером вияву дисліпідемій, за якого цей поліморфізм може не мати 

першочергового значення, але в комбінації з іншими генетичними факторами 

сприяє вияву патології. Так, M. C. Vohl та співавт. (2002) показали, що на 

ефективність лікування симвастатином впливають поліморфізм гена апоЕ та 

гена рецептора ЛПНЩ [136]. У дослідження залучали хворих на гетерогенну 

сімейну ГХС, яким призначали симвастатин у дозі 20 мг/добу впродовж        

6 тижнів. Поліморфізм гена апоЕ асоціювався зі зниженням вмісту              

ХС ЛПНЩ тільки в гетерозигот за рецептор-негативною мутацією [136]. 

Таким чином, дані літератури свідчать, що ефективність заходів, які 

вживають для корекції ліпідних порушень, неоднакова в осіб із різними 

генотипами гена апоЕ. Так, у носіїв ε2 алеля максимальну ефективність мало 

призначення статинів та фізичні вправи, а в носіїв ε4 алеля – дієта з низьким 

вмістом жирів та застосування пробуколу.  

Перспективним є визначення частоти генотипів за                         

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла, 

зв’язок із виникненням ІХС, факторами ризику, активністю запалення за 

вмістом СРБ та прозапальних цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-α), показниками 
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ліпідного профілю та ефективністю гіполіпідемічної терапії залежно від 

генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла та дасть змогу 

виявити групи ризику й розробити науково обґрунтовані індивідуальні 

методи лікування ІХС та її профілактики. 

Дані цього розділу опубліковані в статті:  

Приступа Л. Н. Зв’язок маркерів запалення, ліпідного профілю та 

поліморфізму ɛ2/ɛ3/ɛ4 гена аполіпопротеїну Е з ефективністю 

ліпідознижувального лікування у хворих на ішемічну хворобу серця (Огляд) / 

Л. Н. Приступа, О. В. Псарьова // Серце і Судини. ‒ 2014. ‒ № 4 (48). ‒            

С. 95‒99. (Дисертант провела аналіз літературних даних, узагальнення та 

підготовку статті до друку. Співавтор проф. Л.Н. Приступа надавала 

консультативну допомогу). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

 Під час виконання роботи обстежено 150 хворих на ІХС, які 

знаходилися на лікуванні у кардіологічному відділенні Комунального 

закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний 

диспансер», кардіологічному відділенні Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів Великої 

Вітчизняної війни» та терапевтичному відділенні Комунального закладу 

«Сумська центральна районна лікарня» у період з 2011 по 2012 рік. 

Контрольну групу склали 50 практично здорових осіб.  

Згідно з класифікацією вікових груп за ВООЗ хворих розподілили на: 

особи молодого віку (до 45 років) – 15 пацієнтів (10 %), середнього віку               

(46–59 років) – 52 пацієнтів (34,7 %), похилого віку (60–74 років) – 58 хворих          

(38,7 %) та старечого віку (75 років і старше) – 25 осіб (16,7 %) (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1  Розподіл пацієнтів за віком. 
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Серед 150 обстежуваних хворих було 108 (72 %) чоловіків і 42 (28 %) 

жінки віком від 31 до 89 років. Середній вік пацієнтів становив (61,9±0,98) 

років (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 Розподіл пацієнтів за статтю. 

 Діагноз ІХС верифікували згідно з Наказами МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 року [25] і № 455 від 02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації 

кардіологів України (2011) [10] на підставі скарг, анамнезу, клінічного 

огляду, вимірювання АТ, ЕКГ у 12 відведеннях в динаміці, лабораторного 

обстеження, ЕхоКГ та ВЕМ із метою визначення ФК  ССН. 

Лікування ІХС здійснювали згідно з Наказами МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 року [25] і № 455 від 02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації 

кардіологів України (2011) [10]. Хворим на стабільну ІХС призначали 

стандартну терапю, що передбачала: антиагреганти (аспірин, в окремих 

випадках – клопідогрель), β-блокатори, нітрати за потреби і статини 

(аторвастатин дозою 40 мг за 1 добу), а також за наявності ЦД, АГ, ХСН – 

інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту. Пацієнти з гострим 

коронарним синдромом як базову терапію отримували фібринолітики за 

потреби, антикоагулянти, антиагреганти, β-блокатори, інгібітори 



38 
 

ангіотензинперетворювального ферменту, блокатори кальцієвих каналів і 

статини (аторвастатин дозою 40 мг за 1 добу). Пацієнтам рекомендували 

дотримуватись раціонального харчування з використанням достатньої 

кількості свіжих овочів, фруктів, зернових продуктів з великим вмістом 

клітковини та морської риби, разом з обмеженням тваринного жиру. Разом із 

дієтичним харчуванням хворим пояснювали значення модифікації способу 

життя та значення припинення куріння, вживання алкоголю, зниження маси 

тіла, рекомендували адекватну фізичну активність з урахуванням 

індивідуальної переносимості фізичних навантажень. 

ГІМ реєструвався у 59 (39,3 %) хворих, НС ‒ у 35 (23,3 %) хворих,   

ССН ‒ у 42 (28 %) хворих. Постінфарктний кардіосклероз (ПІКС) мали         

14 (9,3 %) пацієнтів. Середня тривалість ІХС становила (4,9±0,52) років.        

На момент надходження до стаціонару скарги пред’являли 98,7 % пацієнтів, 

серед них на болі стискаючого характеру 91,3 %, задишка турбувала           

69,3 % пацієнтів, відчуття серцебиття, перебоїв в діяльності серця мали 26 %, 

відчуття нестачі повітря 14 %. АГ реєструвалася у 114 (76 %) хворих,             

ІІ стадія – у 35 (30,7 %)  хворих, ІІІ стадія – 73 (64 %) хворих. Хронічна 

серцева недостатність (ХСН) І ст. була встановлена у 71 (47,3 %) хворих, 

ХСН ІІ А ст. ‒ у 79 (52,7 %) хворих. Згідно Нью-Йоркської класифікації    

ХСН 126 (84 %) хворих мали ІІ ФК, 23 (15,3 %) хворих ‒ ІІІ ФК,                      

1 (0,7 %) хворий  ‒ ІV ФК.  

Серед факторів ризику переважали: обтяжена спадковість –                    

у 82 (54,7 %) пацієнтів, гіперхолестеринемія (ЗХС > 5,2 ммоль/л –                    

у 45 (30 %) пацієнтів, ЗХС > 4,5 ммоль/л – у 74 (49,3 %) пацієнтів), 

тютюнопаління – у 36 (24 %) пацієнтів, ЗМТ
 

реєструвалася                                  

у
 

63 (42 %) пацієнтів, ожиріння ‒ у 65 (43,3 %) пацієнтів, ЦД –                           

у 24 (16 %) пацієнтів, порушення толерантності до глюкози (ПТГ) ‒                

у 23 (15,3 %) пацієнтів. САТ у при надходженні до стаціонару становив 

(136,02 ± 1,97) мм рт. ст., ДАТ – (82,3 ± 1,02) мм рт. ст. ЧСС при надходженні 

до стаціонару становила (73,2 ± 1,21) уд/хв. Вміст ЗХС становив          
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4,7±0,11  ммоль/л; ТГ – 1,4±0,07 ммоль/л; ХС ЛПВЩ – 1,04±0,013 ммоль/л; 

ХС ЛПНЩ – 3,1±0,09 ммоль/л; ХС ЛПДНЩ – 0,6±0,03 ммоль/л; ІА –   

3,5±0,09 од. Найбільш частими ускладненнями виявилися фібриляція 

передсердь у 27 (18 %) хворих, шлуночкові та надшлуночкові екстрасистолії 

у 23 (15,3 %) хворих.  

Залежно від маси тіла всі хворі на ІХС були поділені на три групи:  

 І групу становили  22  пацієнти  з нормальною масою тіла (НМТ); 

 ІІ групу ‒ 63 пацієнти з ЗМТ; 

 ІІІ групу ‒ 65 пацієнтів із ожирінням.  

У І групі вік пацієнтів був у межах від 44 до 84 років та середній 

становив (63±2,47) років. Серед них було 13 (59,1 %) чоловіків та                    

9 (40,9 %) жінок. АГ реєструвалася у 14 (63,6 %) хворих, серед яких              

ІІІ стадію мали  13 (93 %), ІІ стадію – 1 (7,14 %) пацієнт. ГІМ реєструвався     

у 10 (45,5 %) хворих,  НС ‒ у 2 (9,1 %) хворих, ССН ‒ у 7 (31,8 %) хворих. 

ПІКС мали 3 (13,6 %) пацієнта. Середня тривалість ІХС становила          

(4,7±1,43) років. Середній ІМТ становив 23,6±0,27 кг/м
2
. ЦД мали                   

4 (18,2 %) пацієнта, ПТГ ‒ 1 (4,5 %) пацієнт. Щодо шкідливих звичок,           

то 3 (13,6 %) пацієнта відмічали в анамнезі тютюнопаління, 2 (9,1 %) 

пацієнти періодично зловживали алкоголем. 13 (59,1 %) хворих мали 

обтяжену спадковість. САТ становив (132,5 ± 5,53) мм рт. ст., ДАТ –                          

(80,2 ± 2,95) мм рт. ст. ЧСС склала 79,2±4,05 уд/хв. Вміст ЗХС становить 

4,8±0,25 ммоль/л; ТГ – 1,1±0,12 ммоль/л; ХС ЛПВЩ – 1,1±0,03 ммоль/л;      

ХС ЛПНЩ – 3,3±0,21 ммоль/л; ХС ЛПДНЩ – 0,5±0,05 ммоль/л; ІА – 

3,4±0,19 од. Аналіз ЕКГ показав, що у 7 (31,8 %) пацієнтів мали місце 

порушення ритму, у 5 (22,7 %) пацієнтів порушення провідності та                 

у 12 (54,5 %) пацієнтів ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. 

У ІІ групі вік пацієнтів був у межах від 40 до 89 років та середній 

становив (62,8±1,37) років. Серед них було 49 (77,8 %) чоловіків та                

14 (22,2 %) жінок. АГ реєструвалася у 45 (71,4 %) хворих, серед яких             

ІІ стадію мали 8 (17,7 %) хворих, ІІІ стадію – 37 ( 82 %) хворих.                   
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ГІМ реєструвався у 34 (54 %) хворих, НС ‒ у 19 (30,2%) хворих, ССН ‒           

у 7 (11,1 %) хворих. ПІКС мали 3 (4,8 %) хворих. Середня тривалість          

ІХС склала (4,1±0,77) років. Середній ІМТ становив 26,8±0,17 кг/м
2
.                    

ЦД мали 10 (15,9 %) пацієнтів, ПТГ ‒ 10 (15,9 %) пацієнтів. Щодо шкідливих 

звичок, то 18 (28,6 %) пацієнтів відмічали в анамнезі тютюнопаління,                           

8 (12,7 %) пацієнтів періодично зловживали алкоголем. 38 (60,3 %) хворих 

мали обтяжену спадковість. САТ становив (130,4 ± 2,37) мм рт. ст., ДАТ – 

(79,1 ± 1,19) мм рт. ст. ЧСС склала (67,8 ± 1,34)  уд/хв. Вміст ЗХС становить 

4,9±0,18 ммоль/л; ТГ – 1,3±0,10 ммоль/л; ХС ЛПВЩ ‒ 1,03±0,02 ммоль/л;  

ХС ЛПНЩ – 3,2±0,15 ммоль/л; ХС ЛПДНЩ – 0,6±0,05 ммоль/л; ІА – 

3,7±0,14 од. Аналіз ЕКГ показав, що 24 (38,1 %) пацієнти мали порушення 

ритму, у 9 (14,3 %) пацієнтів діагностовано порушення провідності та             

у 44 (69,8 %) пацієнтів ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. 

У ІІІ групі вік пацієнтів був у межах від 31 до 88 років та середній 

становив (60,8±1,65) років. Серед них було 46 (70,8 %) чоловіків та                

19 (29,2 %) жінок. АГ реєструвалася у 55 (84,6 %) хворих, серед яких             

ІІ стадію мали 32 (58,2 %) хворих, ІІІ стадію – 23 ( 41,8 %) хворих.              

ГІМ реєструвався у 15 (23,1 %) хворих, НС ‒ у 14 (21,5 %) хворих, ССН ‒              

у 28 (43,1 %) хворих. ПІКС мали 8 (12,3 %) хворих. Середня тривалість ІХС 

становила (5,7±0,81) років. Середній ІМТ становив 34,3±0,38 кг/м
2
.                    

ЦД мали 10 (15,4 %) пацієнтів, ПТГ ‒ 12 (18,5 %) пацієнтів. Щодо шкідливих 

звичок, то 15 (23,1 %) пацієнтів відмічали в анамнезі тютюнопаління,                            

6 (9,2 %) пацієнтів періодично зловживали алкоголем. 31 (47,7 %) хворих 

мали обтяжену спадковість. САТ становив (142,9 ± 3,31) мм рт. ст., ДАТ – 

(86,2 ± 1,71) мм рт. ст. ЧСС при надходженні до стаціонару становила          

(76,3 ± 1,88) уд/хв. Вміст ЗХС становить 4,5±0,15 ммоль/л; ТГ –                

1,5±0,11 ммоль/л; ХС ЛПВЩ ‒ 1,03±0,02 ммоль/л; ХС ЛПНЩ –           

2,8±0,12 ммоль/л;  ХС ЛПДНЩ – 0,7±0,05 ммоль/л; ІА – 3,5±0,14 од. Аналіз 

ЕКГ показав, що 22 (33,8 %) пацієнта мали порушення ритму,                           
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у 13 (20 %) пацієнтів діагностовано порушення провідності та                           

у 50 (76,9 %) пацієнтів ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. 

Клінічна характеристика хворих на ІХС залежно від маси тіла наведена 

в табл. 2.1. Встановлено, що у хворих на ІХС із різною масою тіла вірогідних 

відмінностей за віком, статтю, факторами ризику не виявлено. Виявлені 

вірогідні відмінності у розподілі клінічних варіантів перебігу ІХС між 

досліджуваними групами (р < 0,001). Аналіз гемодинамічних показників 

показав, що у хворих на ІХС, залежно від маси тіла, показники САТ та ДАТ 

були вірогідно вищими у хворих з ожирінням, порівняно з хворими, які мали 

ЗМТ та НМТ (р = 0,009, р = 0,004). ЧСС вірогідно відрізнялася між 

досліджуваними групами (р < 0,001).  

Таблиця 2.1 

Клінічна характеристика пацієнтів з ішемічною хворобою серця залежно 

від маси тіла 

Показник Всі 

пацієнти,        

n = 150 

І група, 

n = 22 

 

ІІ група,                       

n = 63 

ІІІ група, 

 n = 65 

р 

n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 

Стать 

 

Чоловіки 108 72 13 59,1 49 77,8 46 70,8  

0,233 Жінки 42 28 9 40,9 14 22,2 19 29,2 

ГІМ 59 39,3 10 45,5 34 54 15 23,1  

<0,001 НС 35 23,3 2 9,1 19 30,2 14 21,5 

ПІКС  14 9,3 3 13,6 3 4,8 8 12,3 

ССН 42 28 7 31,8 7 11,1 28 43,1 

АГ 114 76 14 63,6 45 71,4 55 84,6 0,074 

Тривалість 

ІХС 

  

< 5 

років 

98 65,3 17 77,4 45 71,4 36 55,4  

0,072 

> 5 

років 

52 34,7 5 22,7 18 28,6 29 44,6 
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 Таблиця 2.1 (продовження) 

 

Статистично значущої відмінності за біохімічними показниками та 

даними ЕКГ у хворих на ІХС із різною масою тіла не виявлено (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Характеристика груп хворих за біохімічними показниками та даними 

електрокардіографії залежно від маси тіла 

Показник Всі 

пацієнти,        

n = 150 

І група, 

 n = 22 

ІІ група,                       

n = 63 

ІІІ група, 

 n = 65 

р 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,11 4,8±0,25 4,9±0,18 4,5±0,15 0,414 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,07 1,1±0,11 1,3±0,10 1,5±0,11 0,200 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,04±0,013 1,1±0,03 1,03±0,02 1,03±0,02 0,472 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,09 3,3±0,21 3,2±0,15 2,8±0,12 0,103 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,6±0,03 0,5±0,05 0,6±0,05 0,7±0,05 0,199 

1 2 3 4 5 6 

ЦД 24 16 4 18,2 10 15,9 10 15,4 0,953 

Порушення 

толерантності до 

глюкози 

23 15,3 1 4,5 10 15,9 12 18,5 0,290 

Тютюнопаління 36 24 3 13,6 18 28,6 15 23,1 0,359 

Зловживання 

алкоголем 

16 10,7 2 9,1 8 12,7 6 9,2 0,790 

Спадковість 82 54,7 13 59,1 38 60,3 31 47,7 0,323 

Вік, роки 61,9±0,98 63± 2,47 62,8± 1,37 60,8±1,65 0,652 

Індекс маси тіла, 

кг/м
2
 

29,6±0,39 23,6±0,27 26,8±0,17 34,3±0,38 <0,001 

ЧСС,  уд/хв.  73,2±1,21 79,2±4,05 67,8±1,34 76,4±1,88 <0,001 

САТ, мм рт. ст. 136,1±1,97 132,5±5,53 130,4±2,37 142,9±3,31 0,009 

ДАТ, мм рт. ст. 85±0,27 75±0,44 87,5±0,14 86±0,55 0,004 
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     Таблиця 2.2 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

ІА, од.  3,5±0,09 3,4±0,19 3,7±0,14 3,5±0,14 0,436 

 n % n % n % n %  

Порушення ритму 53 35,3 7 31,8 24 38,1 22 33,8 0,822 

Порушення  

провідності 

27 18 5 22,7 9 14,3 13 20 0,578 

Ознаки гіпертрофії 

міокарда лівого 

шлуночка 

106 70,7 12 54,5 44 69,8 50 76 0,135 

 

Після визначення генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

обстежені пацієнти були розподілені на чотири групи:  

А групу становили 94 пацієнти з ɛ3/ɛ3 генотипом; 

В ‒ 32 пацієнти з ɛ3/ɛ4 генотипом; 

С ‒ 19 пацієнтів із ɛ2/ɛ3 генотипом;  

D ‒ 5 пацієнтів із ɛ4/ɛ4 генотипом. 

Порівняльне оцінювання вихідних клініко-гемодинамічних показників 

у хворих на ІХС залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ  

представлена в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Порівняльна оцінка вихідних клініко-гемодинамічних показників              

у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу                            

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

Показник Генотип 

ɛ3/ɛ3         

(n = 94, 

62,7 %) 

ɛ3/ɛ4         

(n = 32, 

21,3 %) 

ɛ2/ɛ3         

(n = 19, 

12,7 %) 

ɛ4/ɛ4 

(n = 5,     

3,3 %) 

р 

n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 
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    Таблиця 2.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

Стать Чоловіки 68 63 24 22,2 12 11,1 4 3,7  

0,791 Жінки 26 61,9 8 19 7 16,7 1 2,4 

ГІМ 39 66,1 12 20,3 6 10,2 2 3,4  

0,169 

 

НС 21 60 12 34,3 2 5,7 0 0 

ПІКС 6 42,9 4 28,6 3 21,4 1 7,1 

ССН 28 66,7 4 9,5 8 19 2 4,8 

АГ 74 64,9 19 16,7 18 15,8 3 2,6 0,022 

Тривалість 

 ІХС 

<  5 

років 

60 61,2 25 25,5 10 10,2 3 3,1  

0,281 
> 5 

років 

34 65,4 7 13,5 9 17,3 2 3,8 

ЦД 15 62,5 4 16,7 4 16,7 1 4,2 0,870 

Порушення 

толерантності до 

глюкозі 

14 60,9 5 21,7 4 17,4 0 0 0,705 

Тютюнопаління 23 63,9 10 27,8 2 5,6 1 2,8 0,412 

Зловживання 

алкоголем 

9 56,3 7 43,8 0 0 0 0 0,066 

Спадковість 50 61 19 23,2 11 13,4 2 2,4 0,830 

Вік, роки 62,7 ± 1,25 59,9 ± 1,95 63,8 ± 2,36 54 ± 9,3 0,270 

ІМТ, кг/м
2 

29,9 ± 0,54 27,9 ± 0,60 29,7 ± 1,14 31,3 ± 1,09 0,184 

ЧСС, уд/хв. 73,8±1,58 69,7±2,50 75,8±3,23 73,6±3,92 0,474 

САТ, мм рт.ст. 136,7±2,32 131,4±4,41 146,3±6,81 118±5,8 0,057 

ДАТ, мм рт.ст.  83,5±1,21 77,5±1,97 86,8±3,83 74±2,45 0,016 

 

Аналіз результатів, наведених в табл. 2.3, показав відсутність 

вірогідних відмінностей між генотипами за досліджуваним поліморфізмом 

гена апоЕ у хворих на ІХС залежно від віку, статі, факторів ризику та 
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клінічного варіанту перебігу ІХС. Встановлено, що у хворих на ІХС із      

ɛ3/ɛ3 генотипом частота АГ була вірогідно вищою, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, 

ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів (р = 0,022). Порівняльне оцінювання рівнів АТ, 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показало, що 

рівень САТ у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом становив (146,3 ± 6,81) мм рт. ст., 

порівняно з носіями ɛ4/ɛ4 генотипу ‒ (118 ± 5,8) мм рт. ст. та був дуже 

близький до рівня статистичної значущості (р = 0,057). Рівень                     

ДАТ був вірогідно вищим у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом та становив                             

(86,8 ± 3,83) мм рт. ст., порівняно з носіями ɛ4/ɛ4 генотипу ‒                           

(74 ± 2,45) мм рт. ст. (р = 0,016).  

Нами була проведена порівняльна оцінка ліпідного профілю та даних 

ЕКГ залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Порівняльна оцінка ліпідного профілю та даних електрокардіографії 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

 

Показник ɛ3/ɛ3         

(n = 94,  

62,7 %) 

ɛ3/ɛ4         

(n = 32, 

21,3 %) 

ɛ2/ɛ3         

(n = 19, 

12,7 %) 

ɛ4/ɛ4 

(n = 5, 

 3,3 %) 

р 

1 2 3 4 5 6 

ЗХС, ммоль/л 4,6 ± 0,12
 

 

5 ± 0,29 4,8 ± 0,30 4,6 ± 0,21 0,791 

ТГ, ммоль/л 1,3 ± 0,78 

 

1,3 ± 0,15 1,6 ± 0,23 1,7 ± 0,41 0,352 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,05 ± 0,02 

 

1 ± 0,03 1,1 ± 0,04 0,9 ± 0,12
 

0,015 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3 ± 0,10 3,2 ± 0,25 3 ± 0,19 2,97 ±0,14
 

0,836 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,6 ± 0,04 0,6 ± 0,07 0,7 ± 0,11 0,8 ±0,19
 

0,325 

ІА, од. 3,4 ± 0,09 3,8 ± 0,24
 

3,5 ± 0,18
 

4,7 ± 0,72 0,013 

 n % n % n % n %  
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Таблиця 2.4 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

Порушення 

ритму 

37 69,8 10 18,9 5 9,4 1 1,9 0,554 

Порушення 

провідності 

18 66,7 7 25,9 1 3,7 1 3,7 0,473 

Ознаки 

гіпертрофії 

міокарда  лівого 

шлуночка 

67 63,2 20 18,9 15 14,2 4 3,8 0,597 

 

Аналізуючи дані табл. 2.4, встановлено, що статистично значущої 

відмінності між генотипами апоЕ за вмістом ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та            

ХС ЛПДНЩ не виявлено (р = 0,791, р = 0,352, р = 0,836, р = 0,325 

відповідно). Аналіз вмісту ХС ЛПВЩ у хворих на ІХС, залежно від генотипу 

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показав, що у хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом 

вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ3/ɛ3 та              

ɛ2/ɛ3 генотипів (р = 0,015). ІА був вірогідно вищим у хворих на ІХС із       

ɛ4/ɛ4 генотипом, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ3/ɛ3 генотипів                 

(р = 0,013). 

Таким чином, при вивченні клінічної симптоматики ІХС встановлено, 

що показники САТ та ДАТ були вірогідно вищим у хворих з ожирінням та    

ɛ2/ɛ3 генотипом, частота АГ була вірогідно вищою у хворих за наявності 

ɛ3/ɛ3 генотипу, вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА ‒ вищим у 

хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом. 

 

 

2.2. Методи дослідження 

 

Хворим було проведене комплексне обстеження на початку 

дослідження та через 1 місяць лікування. Воно поєднувало збір анамнезу 
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захворювання та сімейного анамнезу, виявлення факторів ризику. 

Проводилося загальноклінічне обстеження, що включало оцінку 

суб’єктивних і об’єктивних даних, біохімічне дослідження (ліпідограма), 

визначення маркерів запалення (СРБ, ІЛ-6, ФНП-α), ЕхоКГ, ЕКГ та ВЕМ із 

метою визначення ФК ССН.  

ІМТ розраховували за формулою Кетле, рівний відношенню маси тіла 

(у кг) на квадрат зросту (у м
2
) та розцінювали як НМТ значення від 18 до    

24,9 кг/м
2
, як ЗМТ – від 25 до 29,9 кг/м

2
, як ожиріння – вище 30 кг/м

2
. 

Для оцінювання наявності системної запальної відповіді організму був 

визначений СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α за кількісним методом у вірусологічній 

лабораторії Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції, яка 

акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 : 2006 та забезпечена 

необхідною апаратурою (аналізатор імуноферментний «Sunrise», 

управляючий комп'ютер Тип  Celeron Windows Ru, зовнішній принтер         

HP LaserJet P 1005, промивач для мікропланшет RW 40, термошейкер для 

імунопланшет PST-60HL-4, дозатор одноканальний ДПОП-1-5-50, дозатор 

одноканальний ДПОП-1-20-200, дозатор восьмиканальний ДМПП-8-50-300, 

багатофункціональна центрифуга настільного типу NF 800R з охолодженням, 

гігрометр психометричний ВІТ-1, побутовий холодильник 2-х камерний 

«Минск-128») . 

 Кількісне визначення С-реактивного білка 

  Метод визначення оснований на "сандвіч" ‒ методі імуноферментного 

аналізу.  Аналіз проводиться в одну стадію. В лунки стрипованого планшету з 

іммобілізованими моноклональними антитілами (МКАТ1) вносяться 

калібрувальні зразки з відомими концентраціями СРБ або досліджувані зразки 

сироватки крові та пероксидазний кон'югат антитіл до СРБ (МКАТ2). Після 

інкубації планшет промивається. Утворені імунні комплекси «іммобілізовані 

МКАТ1 – СРБ ‒ кон’югат» виявляють ферментативною реакцією з розчином  

тетраметилбензидину.  Ступінь забарвлення пропорційна концинтрации СРБ 

в аналізованих зразках. Після вимірювання величини оптичної густини 
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розчину в лунках на підставі калібрувального графіка визначають 

концентрацію СРБ в аналізованих зразках. Діапазон вимірюваних 

концентрацій СРБ в наборі від 0,1 до 10 мг/л. 

СРБ визначали за допомогою наборів реагентів ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» 

(Росія) методом імуноферментного аналізу згідно методики виробника 

(чутливість 0,05 мг/л). 

Таблиця 2.5 

Базовий рівень С-реактивного білка ‒ предиктор судинних ускладнень 

Концентрація СРБ, мг/л Серцево-судинний ризик 

< 1 

1,1 – 1,9 

2,0 – 2,9 

> 3 

Мінімальний 

Низький 

Помірний 

Високий 

 

Вміст цитокінів в сироватці крові ‒ ІЛ-6, ФНП- визначали 

імуноферментними методами з використанням стандартних наборів фірми 

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Росія) згідно з методикою виробника.  

Кількісне визначення інтерлейкіну-6 

Метод визначення оснований на "сандвіч" ‒ методі імуноферментного 

аналізу. Специфічними реагентами набору є моноклональні антитіла до       

ІЛ-6, які сорбовані на поверхні лунок розбірного полістирольного планшету, 

кон'югат  поліклональних антитіл до ІЛ-6 з біотином і калібрувальні зразки, 

що містять ІЛ-6. 

На першій стадії аналізу досліджувані і контрольні зразки інкубують     

в лунках з іммобілізованими антитілами. Наявний у зразках ІЛ-6 зв’язується      

з іммобілізованими антитілами. Незв’язаний матеріал видаляється 

відмиванням. Зв’язаний ІЛ-6 взаємодіє при інкубації з кон’югатом № 1 

(антитіла до ІЛ-6 людини з біотином). Незв’язаний кон’югат №1 видаляється 

відмиванням. На третій стадії зв’язаний кон’югат №1 взаємодіє при інкубації 

з кон’югатом № 2 (стрептавидин з пероксидазою хрону). Після третьої 
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відмивки кількість зв’язаного кон’югата № 2 визначають кольоровою 

реакцією з використанням субстрату пероксидази хрону – перекису водню і 

хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію зупиняють додаванням          

стоп-реагенту і вимірюють оптичну щільність розчинів в лунках при довжині 

хвилі 450 нм. Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна кількості ІЛ-6, 

який міститься в зразку. 

Діапазон вимірюваних концентрацій 0‒300 пг/мл, чутливість 

аналізатора ‒ 0,5 пг/мл. Концентрація ІЛ-6 у сироватках здорових донорів 

знаходиться в діапазоні 0‒10 пг/мл, середня 2,0 пг/мл. 

Кількісне визначення фактора некрозу пухлини-α 

Метод визначення оснований на "сандвіч" ‒ методі імуноферментного 

аналізу з застосуванням моно - та поліклональних антитіл до ФНП-α. 

На першій стадії аналізу досліджувані і контрольні зразки інкубують    

в лунках з іммобілізованими антитілами. Наявний у зразках ФНП-α   

зв’язується з іммобілізованими антитілами. Незв’язаний матеріал 

видаляється відмиванням. Зв’язаний ФНП-α взаємодіє при інкубації з 

кон’югатом № 1 (антитіла до ФНП-α людини з біотином). Незв’язаний 

кон’югат № 1 видаляється відмиванням. На третій стадії зв’язаний кон’югат 

№1 взаємодіє при інкубації з кон’югатом № 2 (стрептавидин з пер оксидазою 

хрону). Після третьої відмивки кількість зв’язаного кон’югата № 2 

визначають кольоровою реакцією з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню і хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію 

зупиняють додаванням стоп-реагенту і вимірюють оптичну щільність 

розчинів в лунках при довжині хвилі 450 нм. Інтенсивність жовтого 

забарвлення пропорційна кількості ФНП-α, який міститься в зразку. 

Діапазон вимірюваних концентрацій 0‒250 пг/мл, чутливість 

аналізатора ‒ 0,5 пг/мл. Рівень ФНП-α у сироватках здорових донорів 

знаходиться в діапазоні 0‒6,0 пг/мл, середня 0,5 пг/мл. 

Генетичні методи визначення алельного поліморфізму 
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Визначення ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е проводили у 

науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Сумського 

державного університету під керівництвом завідувача кафедри фізіології      

та патофізіології професора О. В. Атамана та завідувача лабораторії – 

професора В. Ю. Гарбузової  

Венозну кров набирали в стерильних умовах у моновети об’ємом        

2,7 мл з калієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти (11,7 мМ) в якості 

антикоагулянту (“Sarstedt”, Німеччина), заморожували та зберігали при 

температурі -20С.  

Виділення ДНК з лейкоцитів цільної крові. 

ДНК виділяли з цільної крові із використанням наборів DIAtom DNA 

Prep 100 («Isogene», Росія). Використаний метод базується на використанні 

лізуючого реагенту із гуанідинізоционатом, який призначений для лізису 

клітин, солюбілізації клітинного дебрісу, а також для денатурації клітинних 

нуклеаз. В присутності лізуючого реагенту ДНК активно сорбується на 

NucleoS
™

-сорбенті, потім легко відмивається від білків та солей спиртовим 

розчином. Згодом ДНК екстрагують із сорбента та переносять у стерильні 

вільні від ДНК та РНК мікропробірки. Отримана ДНК може безпосередньо 

використовуватися для проведення полімеразної ланцюгової реакції. Набір 

дозволяє виділяти із свіжого біологічного матеріалу високомолекулярну ДНК 

(40-50 тисяч пар нуклеотидів високої чистоти (OD260/280  нм 1,6 – 2,0). Вихід 

чистої ДНК з 100 мкл цільної крові становить 3 – 5 мкг. У процесі виділення 

ДНК ми дотримувалися рекомендацій, наведених у комерційному наборі, та 

проводили маніпуляції згідно наступного протоколу.  

Протокол виділення ДНК. 

1. У пробірку об’ємом 1,5 мл внести 100 мкл цільної венозної крові та 

додати 400 мкл лізуючого розчину. Перемішати вміст пробірок обертанням 

10 разів. 

2. Термостатування суміші 5 хв при температурі 65С. 
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3. Центрифугування пробірок протягом 10 сек при 5 000 об/хв та 

додавання ретельно взбовтаної на вортексі 20 мкл суспензії сорбенту 

NucleoS
™

. 

4. Перемішування проб протягом 10 хвилин. 

5. Центрифугування пробірок протягом 10 сек при 5 000 об/хв та 

видалення супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду 

сорбенту. 

6. Додавання 200 мкл лізуючого розчину, ретельне перемішування на 

вортексі до гомогенного стану. 

7. Додавання 1 мл сольового розчину та перемішування пробірок        

10 разів. 

8. Центрифугування пробірок протягом 10 сек при 5 000 об/хв та 

видалення супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду 

сорбенту із ДНК. 

9.  Додавання 1 мл сольового розчину та перемішування пробірок на 

вортексі до гомогенного стану. 

10. Центрифугування пробірок протягом 10 сек при 5 000 об/хв та 

видалення супернатанту за допомогою помпи, не торкаючись до осаду 

сорбенту із ДНК. 

11. Повторне виконання положень 9 та 10 протоколу. 

12. Висушування осаду при температурі 65С протягом 5 хв. 

13. Додавання в пробірки 50 мкл ЕкстраГену™ при постійному 

перемішуванні останнього розчину. 

14. Суспензування вмісту пробірок на вортексі до отримання 

гомогенної суспензії та темостатування при температурі 65С протягом 5 хв. 

15. Суспензування вмісту пробірок та центрифугування протягом 1 хв 

при 10 000 об/хв. 

16. Перенесення супернатанту до мікропробірок та зберігання при 

температурі -20С.  
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Визначення алельного поліморфізму 4-го екзона гена     

аполіпопротеїну Е ‒ rs7412 і rs429358 

rs7412 і rs429358 поліморфізми 4-го екзону визначали методом 

полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Для цього ампліфікували ділянку 4-го екзона 

вказаного гена за допомогою пари специфічних праймерів: прямого (sence) – 

5'CCCTCTCGGCCGCAGGGCGCTGAT3' і зворотного (antisense) – 

5`GGTCCGGCTGCCCATCTCCTCCAT3'. Праймери було синтезовано 

фірмою “Metabion” (Німеччина). Для ампліфікації брали 50-100 нг ДНК і 

додавали до суміші, що містила 5 мкл 5-кратного буферу, 1,5 мМ сульфату 

магнію, 200 мкМ суміші чотирьох нуклеотидтрифосфатів, по 15 pM кожного 

з праймерів і 0,75 ОД Taq-полімерази ("Thermo Scientific", США), об’єм 

доводили до 25 мкл деіонізованою водою. Полімеразну ланцюгову реакцію 

проводили в термоциклері GeneAmp PCR System 2700 ("Applied Biosystems", 

США). Ампліфікація фрагмента 4-го екзону складалася з 33 циклів: 

денатурація – 94°С (50 с), гібридизація праймерів – 64,5°С (45 с) і елонгація – 

72°С (1 хв). Потім 6 мкл продукту ампліфікації інкубували при 37°С 

протягом 20 годин з 5 ОД рестриктази HhaI ("Thermo Scientific", США) у 

буфері Тango такого складу: 33 мМ трис-ацетату (рН 7,9), 10 мМ ацетату 

магнію, 66 мМ ацетату калiю, 0,1 мг/мл альбуміну. Рестриктаза HhaI має 

декілька сайтів рестрикції у виділеній ділянці гена. Ампліфікат 508 п.н. може 

розщеплюватись на низку фрагментів, діагностичне значення серед яких 

мають фрагменти 91 п.н., 83 п.н., 72 п.н., 48 п.н., 35 п.н.  Основний алель      

ɛ3 (Т-112, С-158). Мінорні алелі – ɛ2 (Т-112, Т-158) і ɛ4 (С-112, С-158). 

Генотипи ɛ2/ɛ2 – 91 п.н. і 83 п.н., ɛ2/ɛ3 – 91 п.н., 83 п.н. і 48 п.н., ɛ2/ɛ4 –        

91 п.н., 83 п.н., 72 п.н., 48 п.н., ɛ3/ɛ3 – 91 п.н., 48 п.н., 35 п.н., ɛ3/ɛ4 – 91 п.н., 

72 п.н., 48 п.н., 35 п.н., ɛ4/ɛ4 – 72 п.н., 48 п.н., 35 п.н. (рис. 2.3). Ампліфікати 

після рестрикції розділяли в 3,5% агарозному гелі, що містив 10 мкг/мл 

бромистого етидію. Горизонтальний електрофорез (0,1А; 120V) проводили 
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протягом  90 хв. Візуалізацію ДНК після електрофорезу здійснювали за 

допомогою трансілюмінатора ("Біоком", Росія). 

 

          Рисунок 2.3 Результати рестрикційного аналізу rs7412, rs429358 

поліморфізмів гена апоЕ. M – маркер молекулярної маси (по - пари 

нуклеїнових основ); доріжки 1,3,4,7,10,11 відповідають ɛ3/ɛ3 генотипу; 

доріжки 2,5 – ɛ3/ɛ4 генотипу;  6,9 – ɛ2/ɛ3 генотипу; 8 – ɛ4/ɛ4 генотипу. 

Визначення показників ліпідного  обміну 

Дослідження вмісту загального ЗХС, ХС ЛПВЩ та ТГ проводили 

ензиматичним колориметричним методом за допомогою наборів реактивів 

«Олвекс діагностикум» (Росія) згідно з методикою виробника. 

Методика визначення ліпідного обміну передбачає, перш за все, 

визначення ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ. Для цього в центрифужну пробірку  

пікетують 500 мкл сиворотки та 50 мкл осадженого реагента. Ретельно  

перемішують паличкою. Дають постояти 10 хвилин та центрифугують           

10 хвилин при 3000 об./хв. Після  центрифугування  відділяють  супернатант. 

У ньому не пізніше, ніж через 1 годину визначають холестерин за допомогою   

апарату – аналізатора «COBAS E MIRA», а потім обчислюють: 

 ХС ЛПДНЩ = ТГ/2,18; 

  ХС ЛПНЩ = ЗХС ‒ ХС ЛПВЩ ‒ ХС ЛПДНЩ; 

  ІА = (ЗХС ‒ ХС ЛПВЩ)/ ХС ЛПВЩ.  

Отримані дані порівнють з нормою (табл. 2.6) [4]. За схемою 

визначають  тип гіперліпопротеїдемії (ГЛП). 
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Таблиця 2.6 

Показники норми ліпідного профілю  залежно від віку та статі 

Показник Норма 

ЗХС, ммоль/л 3,1‒5,2 

ТГ, ммоль/л жінки  0,40‒1,54;  чоловіки  0,45‒1,82; 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л жінки  > 1,62;   чоловіки  > 1,42; 

ХС  ЛПНЩ, ммоль/л Вік (роки) Жінки чоловіки 

20‒29 

30‒39 

40‒49 

50‒59 

60‒69 

> 70 

1,55‒4,53 

1,81‒4,40 

2,07‒4,90 

2,33‒5,70 

2,59‒6,09 

2,46‒5,57 

1,55‒4,14  

2,07‒4,92  

2,33‒5,31  

2,33‒5,31  

2,33‒5,57  

2,33‒4,92  

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л  0,18‒0,70 0,20‒0,80  

ІА, од. 2,0‒4,5 

 

 Методи статистичного аналізу одержаних результатів  

   Статистичне опрацювання результатів проводили методами варіаційної 

статистики медико-біологічного профілю з урахуванням середніх 

арифметичних значень (М), середнього квадратичного відхилення (σ), 

стандартної похибки середніх значень (m). Вірогідність різниці двох 

сукупностей і порівняння двох середніх значень оцінювали параметричними 

та непараметричними критеріями (Стьюдента, Манна – Уїтні, Вілкоксона), 

для порівняння декількох середніх значень використовували однофакторний 

дисперсійний аналіз (ANOVA). Непараметричний критерій застосовувався 

для незалежних груп, а Вілкоксона – для парних показників. Якщо рівень 

значущості р перевищує критичний (p > 0,05), вибірки не мають достовірних 

відмінностей, якщо p < 0,05 – мають значущі відмінності. Опис якісних 

показників (частоти) проводили у відсотках. Порівнювали групи за якісним 

показником після аналізу таблиць спряженості за допомогою 
2 критерію 
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(метод Пірсона). Для аналізу бінарного показника (факторів ризику) 

використовували показник відносного ризику (ВР) з уточненням довірчого 

інтервалу (ДІ) та показника статистичної значущості (p < 0,05), для 

оцінювання ризику захворювання залежно від генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом застосовували метод логістичної регресії [26]. 

 Розрахунок проводили на персональному комп’ютері за допомогою 

пакета аналізу статистичних даних SPSS 17.0. 
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РОЗДІЛ 3 

ɛ2/ɛ3/ɛ4 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА АПОЛІПОПРОТЕЇНУ Е У ХВОРИХ НА 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ  

 

 

3.1. Частота генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця  

 

Аналіз частоти генотипів у хворих на ІХС і у практично здорових осіб 

виявив закономірне переважання ɛ3/ɛ3 генотипу, який зустрічався з частотою 

62,7 та 68 % (табл. 3.1). Найменш поширеним був ɛ4/ɛ4 генотип, частота 

якого у хворих на ІХС становила 3,3 %, а у групі контролю він був відсутній. 

Серед гетерозиготних генотипів у хворих на ІХС з найбільшою частотою 

(21,3 %) зустрічався ɛ3/ɛ4 генотип (у групі контролю ‒ 24 %). У хворих на 

ІХС ɛ2/ɛ3 генотип виявлявся з частотою 12,7 %, а у групі контролю ‒ 8 %. 

Відмінність у розподілі зазначених генотипів між групою хворих на ІХС та 

контрольною групою була статистично недостовірною (р = 0,446).          

Таблиця 3.1 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця 

Генотип Група контролю, 

n=50 

Хворі на ІХС, 

n=150 

χ
2 

р 

n % n % 

ɛ3/ɛ3 34 68 94 62,7  

2,665 

 

 

0,446 ɛ3/ɛ4 12 24 32 21,3 

ɛ2/ɛ3 4 8 19 12,7 

ɛ4/ɛ4 - - 5 3,3 

 

Відмінності у розподілі різних варіантів генотипу у хворих на ІХС і у 

практично здорових осіб за наявності жіночої та чоловічої статі виявилися 
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статистично недостовірними, оскільки показник р, визначений за                    

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,506 та 0,357 (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від статі 

Стать Генотип Група контролю,  

n=50 

Хворі на ІХС, 

n=150 

χ
2 

р 

n % n % 

 

жіноча 

ɛ3/ɛ3 16 57,1 26 61,9  

2,333 

 

0,506 ɛ3/ɛ4 9 32,1 8 19 

ɛ2/ɛ3 3 10,7 7 16,7 

ɛ4/ɛ4 - - 1 2,4 

 

чоловіча 

ɛ3/ɛ3 18 81,8 68 63  

3,234 

 

0,357 ɛ3/ɛ4 3 13,6 24 22,2 

ɛ2/ɛ3 1 4,5 12 11,1 

ɛ4/ɛ4 - - 4 3,7 

 

Таким чином, немає вірогідної відмінності у розподілі генотипів за 

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС та у групі контролю 

залежно від статі. 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС залежно від віку представлений в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від віку 

 Вік Генотип Група 

контролю, n=50 

Хворі на ІХС, 

n=150 

χ
2 

р 

n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

молодий  ɛ3/ɛ3 12 70,6 9 60  

3,317 

 

0,345 ɛ3/ɛ4 4 23,5 4 26,7 

ɛ2/ɛ3 1 5,9 - - 

ɛ4/ɛ4 - - 2 13,3 
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Таблиця 3.3 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

середній  ɛ3/ɛ3 10 66,7 32 61,5  

0,711 

 

0,871 ɛ3/ɛ4 3 20 14 26,9 

ɛ2/ɛ3 2 13,3 5 9,6 

ɛ4/ɛ4 - - 1 1,9 

похилий  ɛ3/ɛ3 10 71,4 35 60,3  

1,444 

 

0,695 ɛ3/ɛ4 3 21,4 11 19 

ɛ2/ɛ3 1 7,1 11 19 

ɛ4/ɛ4 - - 1 1,7 

старечий  ɛ3/ɛ3 2 50 18 72  

3,770 

 

0,287 ɛ3/ɛ4 2 50 3 12 

ɛ2/ɛ3 - - 3 12 

ɛ4/ɛ4 - - 1 4 

 

Аналіз результатів, наведених в табл. 3.3, свідчить про відсутність 

статистично значимих відмінностей у розподілі генотипів за                  

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС та у групі контролю 

залежно від віку (р = 0,345, р = 0,871, р = 0,695, р = 0,287 відповідно). 

Таким чином, використання χ
2
 критерію Пірсона не виявило зв’язку 

між генотипами за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ і розвитком ІХС. 

Розподіл різних варіантів генотипів між хворими на ІХС і групою контролю 

залежно від статі та віку статистично не відрізнявся. 

Відмінності у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом 

гена апоЕ залежно від клінічного варіанту перебігу ІХС виявилися 

статистично недостовірними, оскільки показник р, визначений за                    

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,169 (табл. 3.4). 

 

 

 

 

 



59 
 

Таблиця 3.4 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

залежно від клінічного варіанту перебігу ішемічної хвороби серця 

 

Д
іа

гн
о

з 
 n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ χ

2 
р 

ɛ3/ɛ3, n=94 ɛ3/ɛ4, n=32 ɛ2/ɛ3, n=19 ɛ4/ɛ4, n=5 

n % n % n % n % 

НС  35 21 60 12 34,3 2 5,7 - -  

12,863 

 

0,169 ГІМ  59 39 66,1 12 20,3 6 10,2 2 3,4 

ПІКС  14 6 42,9 4 28,6 3 21,4 1 7,1 

ССН 42 28 66,7 4 9,5 8 19 2 4,8 

 

Нами був проведений розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ у хворих на ІХС із супутньою патологією (табл. 3.5). Встановлено, 

що у хворих на ІХС з ожирінням, ЦД, ПТГ вірогідних відмінностей у 

розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ не виявлено 

(р = 0,244, р = 0,895). У хворих на ІХС за наявності АГ частота                   

ɛ3/ɛ3 генотипу була вірогідно вищою та становила 64,9 %, а частота ɛ3/ɛ4, 

ɛ2/ɛ3, ɛ4/ɛ4 генотипів – 16,7; 15,8 та 2,6 % відповідно. Відмінності у розподілі 

генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС за наявності 

АГ виявилися статистично вірогідними, оскільки показник р, визначений за 

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,022.  

Таблиця 3.5 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою патологією 

 

Супутня 

патологія 

n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n = 94 

ɛ3/ɛ4, 

n = 32 

ɛ2/ɛ3, 

n = 19 

ɛ4/ɛ4, 

n = 5 

n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблиця 3.5 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
О

ж
и

р
ін

н
я
 немає 

 

85 

 

50 

 

58,8 23 27,1 10 11,8 2 2,4 4,168 0,244 

є 65 

 

44 67,7 9 13,8 9 13,8 3 4,6 

А
Г

 

немає 36 20 55,6 13 36,1 1 

 

2,8 2 5,6  

9,590 

 

 

0,022 

є  114 74 64,9 19 16,7 18 15,8 3 2,6 

 

Ц
Д

 /
 П

Т
Г

 

  

немає 

 

103 65 63,1 23 22,3 11 10,7 4 3,9  

 

2,250 

 

 

 

0,895 

 

 

ПТГ 23 14 60,9 5 21,7 4 17,4 - - 

 

ЦД 24 15 62,5 4 16,7 4 16,7 1 4,2 

 

Подальші дослідження показали, що за наявності АГ ризик виникнення 

ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом вищий, ніж у носіїв ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів 

(ВШ = 2,52,  95 % ДІ 1,11‒5,74; р = 0,02), та вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж у 

носіїв ɛ4 алеля (ВШ = 2,14, 95 % ДІ 1,08‒4,27; р = 0,03). 

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ серед 

хворих на ІХС залежно від маси тіла показав переважання ɛ3/ɛ3, ɛ2/ɛ3 та   

ɛ4/ɛ4 генотипів у хворих з ожирінням, які зустрічалися з частотою 46,8; 47,4 

та 60 % відповідно (табл. 3.6). Частота ɛ3/ɛ3, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4  генотипів у 

хворих із ЗМТ становила 38,3; 36,8 та 40 % відповідно, а у хворих із НМТ 

частота ɛ3/ɛ3 генотипу становила 14,9 %, ɛ2/ɛ3 генотипу ‒ 15,8 %,              

ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній. У хворих із ЗМТ найбільш поширеним був    

ɛ3/ɛ4 генотип, частота якого становила 56,3 % (у хворих із ожирінням та 

НМТ ‒ 28,1 та 15,6 % відповідно). 
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Таблиця 3.6 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від маси тіла 

Маса тіла n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

НМТ 22 14 63,6 5 22,7 3 13,6 - -  

5,114 

 

0,529 ЗМТ 63 36 57,1 18 28,6 7 11,1 2 3,2 

Ожиріння 65 44 67,7 9 13,8 9 13,8 3 4,6 

 

Одержані результати свідчать про відсутність статистично значущих 

відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ у хворих на ІХС, що мають різне значення ІМТ (р = 0,529).  

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС залежно від факторів ризику представлений в табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від факторів ризику 

 

Фактори ризику n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

Паління немає 114 71 62,3 22 19,3 17 14,9 4 3,5 

2
,8

6
8
 

0
,4

1
2
 

   є 36 23 63,9 10 27,8 2 5,6 1 2,8 

Зловживання 

алкоголем 

немає 134 85 63,4 25 18,7 19 14,2 5 3,7 

7
,2

0
2
 

 
0

,0
6

6
 

є 16 9 56,3 7 43,8 - - - - 

Спадковість немає 68 44 64,7 13 19,1 8 11,8 3 4,4 

0
,8

8
3
 

 
0

,8
3

0
 

  

є 82 50 61 19 23,2 11 13,4 2 2,4 



62 
 

Аналіз даних, представлених в табл. 3.7, показав відсутність вірогідних 

відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ у хворих на ІХС залежно від факторів ризику, а саме ‒ від паління, 

зловживання алкоголем та обтяженої спадковості (р = 0,412, р = 0,066,            

р = 0,830 відповідно). 

У хворих на ІХС залежно від ФК ХСН вірогідної відмінності у 

розподілі генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ не виявлено, 

оскільки показник р, визначений за χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,212 

(табл. 3.8).  Проте, частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів була вищою у 

хворих за наявності ІІ ФК та становила 89,4; 75; 73,7 та 80 % відповідно. 

Таблиця 3.8 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від  функціонального класу 

хронічної серцевої недостатності 

 

ФК n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

ІІ ФК  126 84 66,7 24 19 14 11,1 4 3,2  

8,378 

 

0,212 ІІІ ФК  23 10 43,5 7 30,4 5 21,7 1 4,3 

ІV ФК 1 - - 1 100 - - - - 

 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС залежно від стадії ХСН представлений в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від стадії хронічної серцевої 

недостатності 

 

Хронічна 

серцева 

недостатність 

 

n 

Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

ХСН І  71 44 62 19 26,8 7 9,9 1 1,4 
4,209 0,240 

ХСН ІІ А  79 50 63,3 13 16,5 12 15,2 4 5,1 

 

Аналіз результатів, наведених в табл. 3.9, показав переважання ɛ3/ɛ3 та 

ɛ3/ɛ4 генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС 

за наявності ХСН І ст. (46,8 та 53,2 %), а ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів у хворих із 

ХСН ІІ А ст. (63,2 та 80 %). Розподіл зазначених генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною стадією ХСН 

статистично не відрізнявся (р = 0,240). 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС залежно від даних ЕКГ наведений в табл. 3.10. Встановлено, що 

відмінності у розподілі різних варіантів генотипу за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС за наявності  порушення ритму, 

провідності та ознак гіпертрофії міокарда лівого шлуночка виявилися 

статистично недостовірними, оскільки показник р, визначений за                    

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,554, 0,473 та 0,597 відповідно.   
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Таблиця 3.10 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від даних 

електрокардіографії 

ЕКГ дані n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

Порушення 

ритму 
немає 97 57 58,8 22 22,7 14 14,4 4 4,1 

2
,0

9
2
 

0
,5

5
4
 

є 53 37 69,8 10 18,9 5 9,4 1 1,9 

Порушення 

провідності 
немає 123 76 61,8 25 20,3 18 14,6 4 3,3 

2
,5

1
1
 

 
0

,4
7

3
 

є 27 18 66,7 7 25,9 1 3,7 1 3,7 

Ознаки 

гіпертрофії 

лівого 

шлуночка 

немає 44 27 61,4 12 27,3 4 9,1 1 2,3 

1
,8

8
5
 

 
0

,5
9

7
 

  

є 106 67 63,2 20 18,9 15 14,2 4 3,8 

 

Нами був проведений розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ у хворих на ІХС залежно від ІА, але вірогідних відмінностей не 

виявлено (р = 0,220) (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від індексу атерогенності 

Індекс 

атерогенності 

 

n 

Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4 

n=32 

ɛ2/ɛ3 

n=19 

ɛ4/ɛ4 

n=5 

n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблиця 3.11 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В межах норми 60 41 68,3 13 21,7 6 10 - - 
4,412 0,220 

Підвищений 90 53 58,9 19 21,1 13 14,4 5 5,6 

 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС залежно від ризику ССЗ за вмістом СРБ представлений в табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е       

у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від ризику серцево-

судинних захворювань за вмістом С-реактивного білка 

Ризик серцево-

судинних 

захворювань за 

вмістом СРБ 

n Генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ 

χ
2 

р 

ɛ3/ɛ3, 

n=94 

ɛ3/ɛ4, 

n=32 

ɛ2/ɛ3, 

n=19 

ɛ4/ɛ4, 

n=5 

n % n % n % n % 

Мінімальний 

  

6 3 50 2 33,3 1 16,7 - -  

 

 

4,849 

 

 

 

0,847 

Низький 

  

22 15 68,2 3 13,6 4 18,2 - - 

Помірний  

 

24 16 66,7 5 20,8 3 12,5 - - 

Високий 

  

98 

 

60 61,2 22 22,4 11 11,2 5 5,1 

 

Частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ була вищою у хворих із високим ризиком ССЗ за 

вмістом СРБ та становила 63,8; 68,8; 57,9 та 100 % відповідно. Одержані 

результати свідчать про відсутність вірогідної відмінності у розподілі 

генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з різним 

ризиком ССЗ за вмістом СРБ (р = 0,847). 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження не виявлено 

зв’язку між генотипами за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ і розвитком 
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ІХС. У хворих на ІХС із супутньою патологією (ожиріння, ЦД, ПТГ) 

вірогідної різниці у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом 

гена апоЕ не виявлено. Встановлено, що за наявності АГ ризик виникнення 

ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом був у 2,52 раза вищий, порівняно з           

носіями ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів, та у 2,14 раза вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж у 

носіїв ɛ4 алеля. 

 

  

3.2. Частота генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від маси 

тіла 

 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння) залежно від статі виявив 

переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих чоловічої статі (табл. 3.13). Частота 

ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих чоловічої статі із НМТ становила 64,3 %, із ЗМТ –     

75 %, а з ожирінням – 72,7 % (у жінок – 35,7; 25 та 23,7 % відповідно). 

Встановлено, що частота зазначеного генотипу була вищою у чоловіків із 

ЗМТ, а у жінок ‒ із НМТ. Найменш поширеним був ɛ4/ɛ4 генотип, носіями 

якого були переважно чоловіки. Так, частота ɛ4/ɛ4 генотипу у хворих 

чоловічої статі з ЗМТ становила 100 %, з ожирінням – 66,7 %,  а у хворих із 

НМТ він був відсутній. У жінок за наявності НМТ та ЗМТ ɛ4/ɛ4 генотип був 

відсутній, а за наявності ожиріння його частота становила 33,3 %. Частота 

ɛ3/ɛ4 генотипу у хворих чоловічої статі з різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, 

ожиріння) становила 60; 77,8 та 77,8 % відповідно (у жінок – 40; 22,2 та    

22,2 % відповідно). Тобто, частота зазначеного генотипу була вищою у 

чоловіків із ЗМТ та ожирінням, а у жінок ‒ із НМТ. Частота ɛ2/ɛ3 генотипу у 

чоловіків із НМТ становила 33,3 %, із ЗМТ – 85,7 % та з ожирінням – 55,6 %, 

а у жінок – 6,7; 14,3 та 44,4 % відповідно.  
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Таблиця 3.13 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е       

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від статі 

Маса тіла Генотип n % Стать χ
2 

р 

Жіноча Чоловіча 

n % n % 

 

НМТ 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 5 55,6 9 69,2  

0,981 

 

 

0,612 ɛ3/ɛ4 5 22,7 2 22,2 3 23,2 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 2 22,2 1 7,7 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 

Всього 22 100 9 100 13 100 

 

ЗМТ 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 9 64,3 27 55,1  

0,987 

 

0,804 ɛ3/ɛ4 18 28,6 4 28,6 14 28,6 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 1 7,1 6 12,2 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - 2 4,1 

Всього 63 100 14 100 49 100 

 

Ожиріння 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 12 63,2 32 69,6  

1,327 

 

0,723 

 

ɛ3/ɛ4 9 13,8 2 10,5 7 15,3 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 4 21,1 5 10,5 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 1 5,3 2 4,3 

Всього 65 100 19 100 46 100 

 

Одержані результати свідчать про відсутність статистично значущих 

відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла залежно від статі (р = 0,612,           

р = 0,804, р = 0,723 відповідно).   

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС з різною масою тіла залежно від віку наведений в табл. 3.14. 

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ серед 

хворих на ІХС із НМТ залежно від віку показав переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у 

пацієнтів середнього віку та зустрічався з частотою 35,7 %, у хворих 

молодого, похилого та старечого віку – 14,3; 21,4 та 28,6 % відповідно. 

Частота ɛ3/ɛ4 генотипу у хворих середнього та старечого віку становила       
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40 %, у хворих похилого – 20 %, а в осіб молодого віку цей генотип був 

відсутній. ɛ2/ɛ3 генотип у 100 % випадків зустрічався у пацієнтів похилого 

віку. У хворих на ІХС з НМТ ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній у всіх вікових 

групах. Розподіл зазначених генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ у хворих на ІХС із НМТ залежно від віку статистично вірогідно не 

відрізнявся (р = 0,206).  

Встановлено, що у хворих на ІХС із ЗМТ частота ɛ3/ɛ3 генотипу була 

вищою у пацієнтів похилого віку та становила 44,4 %. У пацієнтів середнього 

та старечого віку частота зазначеного генотипу становила 30,6 та 19,4 %, а у 

пацієнтів молодого ‒ 5,6 % та була найменшою. Серед гетерозигот частіше 

зустрічався ɛ3/ɛ4 генотип, частота якого у хворих середнього та похилого 

віку становила 44,4 %, у хворих молодого  –  11,1 %, а у хворих старечого 

віку він був відсутній. Частота ɛ2/ɛ3 генотипу у хворих похилого віку 

становила 57,1 %, середнього – 28,6 %, старечого – 14,3 %, а у хворих 

молодого віку він був відсутній. ɛ4/ɛ4 генотип реєструвався у хворих 

середнього та старечого віку, частота його становила 50 %. Відмінності у 

розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих 

ІХС з ЗМТ залежно від віку виявилися статистично недостовірними, оскільки 

показник р, визначений за χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,505. 

У хворих на ІХС з ожирінням виявлено переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у 

хворих середнього та похилого віку, частота якого становила 36,4 %              

(у хворих старечого – 15,9 %, молодого – 11,4 %). Частота ɛ3/ɛ4 генотипу 

була вищою у хворих середнього віку та становила 44,4 %, у хворих 

молодого та похилого ‒ 22,2 %, у хворих старечого – 11,1 %. Розподіл       

ɛ2/ɛ3 генотипу серед хворих різних вікових груп був таким: у хворих 

похилого віку – 44,4 %, середнього віку – 33,3 %, старечого віку – 22,2 %. 

Найменш поширеним був ɛ4/ɛ4 генотип, частота якого у хворих молодого 

віку становила 66,7 %, похилого – 33,3 %, а у хворих середнього та старечого 

віку він був відсутній. Розподіл зазначених генотипів за досліджуваним 
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поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з ожирінням залежно від віку 

статистично вірогідно не відрізнявся (р = 0,293).    

Таблиця 3.14 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від віку 

М
ас

а 
ті

л
а 

Г
ен

о
ти

п
 n 

 

 

 

% 

 

 

 

Вікові групи, роки χ
2 

р 

до 45 46-59 60-74 >75 

n % n % n % n % 

Н
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 2 100 5 71,4 3 42,9 4 66,7 

8
,4

7
1
 

0
,2

0
6
 ɛ3/ɛ4 5 22,7 - - 2 28,6 1 14,3 2 33,3 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 - - - - 3 42,9 - - 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - - - - - 

Всього 22 100 2 100 7 100 7 100 6 100 

З
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 2 50 11 50 16 57,1 7 77,8 

8
,2

9
6
 

0
,5

0
5
 ɛ3/ɛ4 18 28,6 2 50 8 36,4 8 28,6 - - 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 - - 2 9,1 4 14,3 1 11,1 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - 1 4,5 - - 1 11,1 

Всього 63 100 4 100 22 100 28 100 9 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 5 55,6 16 69,6 16 69,6 7 70 

1
0

,7
5
1
 

0
,2

9
3
 ɛ3/ɛ4 9 13,8 2 22,2 4 17,4 2 8,7 1 10 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 - - 3 13 4 17,4 2 20 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 2 22,2 - - 1 4,3 - - 

Всього 65 100 9 100 23 100 23 100 10 100 

 

Таким чином, вірогідних відмінностей у розподілі генотипів за       

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла 

залежно від віку не виявлено. 

Відмінності у розподілі генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ  

у хворих із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння) залежно від клінічного 

варіанту перебігу ІХС не виявлено (табл. 3.15). Так, у хворих на ІХС із НМТ 

частота ɛ3/ɛ3 генотипу була вищою у хворих на ГІМ та становила 50 %         

(у хворих на ССН – 28,6 %, НС – 14,3 %, ПІКС – 7,1 %). Частота                
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ɛ3/ɛ4 генотипу у хворих на ПІКС та ССН становила 40 %, у хворих на ГІМ – 

20 %, у хворих на НС він був відсутній. ɛ2/ɛ3 генотип реєструвався у хворих 

на ГІМ та ССН з частотою 66,7 та 33,3 %. У хворих на ІХС із НМТ            

ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній. Таким чином, відмінності у розподілі генотипів 

за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із НМТ залежно 

від клінічного варіанту перебігу ІХС не виявлено (р = 0,451). 

Таблиця 3.15 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих  із різною масою тіла залежно від клінічного варіанту перебігу 

ішемічної хвороби серця 

М
ас

а 
ті

л
а 

Г
ен

о
ти

п
 

 

n 

 

 

 

% 

 

 

 

Клінічний варіант перебігу ІХС χ
2 

р 

НС ГІМ ПІКС ССН 

n % n % n % n % 

Н
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 2 100 7 70 1 33,3 4 57,1 

5
,7

6
0
 

0
,4

5
1
 ɛ3/ɛ4 5 22,7 - - 1 10 2 66,7 2 28,6 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 - - 2 20 - - 1 14,3 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - - - - - 

Всього 22 100 2 100 10 100 3 100 7 100 

З
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 9 47,4 21 61,8 2 66,7 4 57,1 

9
,9

2
3
 

0
,3

5
7
 ɛ3/ɛ4 18 28,6 9 47,4 8 23,5 - - 1 14,3 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 1 5,3 4 11,8 1 33,3 1 14,3 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - 1 2,9 - - 1 14,3 

Всього 63 100 19 100 34 100 3 100 7 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 10 71,4 11 73,3 3 37,5 20 71,4 

1
1

,4
1
9
 

0
,2

4
8
 ɛ3/ɛ4 9 13,8 3 21,4 3 20 2 25 1 3,6 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 1 7,1 - - 2 25 6 21,4 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 - - 1 6,7 1 12,5 1 3,6 

Всього 65 100 14 100 15 100 8 100 28 100 

 

Як видно з даної табл., у хворих на ІХС із ЗМТ частота ɛ3/ɛ3 генотипу 

була вищою у хворих на ГІМ та становила 58,3 %, а у хворих на НС – 25 %, 

на ССН – 11,1 % та на ПІКС – 5,6 %. Серед гетерозигот частіше зустрічався 

ɛ3/ɛ4 генотип, частота якого у хворих на НС становила 50 % та була 
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найвищою, у хворих на ГІМ його частота становила 44,4 %, у хворих на ССН 

– 5,6 %, у хворих на ПІКС він був відсутній. Частота ɛ2/ɛ3 генотипу у хворих 

на ГІМ становила 57,1 %, а  у хворих на НС, ПІКС та ССН ‒ 14,3 %.          

ɛ4/ɛ4 генотип реєструвався у хворих на ГІМ та ССН, частота його становила 

50 %. Встановлено, що відмінності у розподілі генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із ЗМТ залежно від клінічного 

варіанту перебігу ІХС виявилися статистично недостовірними, оскільки 

показник р, визначений за χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,357. 

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих 

на ІХС з ожирінням виявив переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих на ССН, 

частота якого становила по 45,5 % (у хворих на ГІМ – 25 %, НС – 22,7 %, 

ПІКС – 6,8 %). Частота ɛ3/ɛ4 генотипу була вищою у хворих на НС та ГІМ та 

становила 33,3 %, у хворих на ПІКС та ССН – 22,2 % та 11,1 %. У хворих на 

ССН частота ɛ2/ɛ3 генотипу була вищою та становила 66,7 %, порівняно з 

хворими на ПІКС та НС, які зустрічалися з частотою 22,2 та 11,1 %, а у 

хворих на ГІМ цей генотип був відсутній. Найменш поширеним був          

ɛ4/ɛ4 генотип, частота якого у хворих на ГІМ, ПІКС та ССН становила       

33,3 %, а у хворих на НС він був відсутній. Тобто, вірогідних відмінностей у 

розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС з ожирінням залежно від клінічного варіанту перебігу ІХС не виявлено 

(р = 0,248). 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла залежно від стадії ХСН виявив переважання       

ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих із НМТ за наявності ХСН ІІ А ст., який зустрічався з 

частотою 71,4 % (у хворих на ХСН І ст. – 28,6 %), у хворих із ЗМТ за 

наявності ХСН І ст. та  ХСН ІІ А ст. ‒ 50% та у хворих з ожирінням за 

наявності ХСН І ст. та ХСН ІІ А ст. – 50 % (табл. 3.16). Найменш поширеним 

був ɛ4/ɛ4 генотип, частота якого у хворих із ЗМТ та ХСН ІІ А ст. становила       

100 %, у хворих з ожирінням за наявності ХСН І ст. та ХСН ІІ А ст. ‒ 33,3 та 

66,7%, а у хворих із НМТ він був відсутній. Частота ɛ3/ɛ4 генотипу була 
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вищою у хворих із НМТ та ХСН ІІ А ст. та становила 80 % (у хворих на   

ХСН І ст. ‒ 20%), у хворих із ЗМТ та ХСН І ст. – 83,3 % (у хворих на          

ХСН ІІ А ст. – 16,7 %), у хворих з ожирінням та ХСН ІІ А ст. – 66,7 %           

(у хворих на ХСН І ст. – 33,3 %). Частота ɛ2/ɛ3 генотипу у хворих із НМТ та 

ХСН ІІ А ст. становила 100 % (у хворих на ХСН І ст. він був відсутній),         

у хворих із ЗМТ за наявності ХСН І ст. частота ɛ2/ɛ3 генотипу становила      

71,4 %, а за наявності ХСН ІІ А ст. ‒ 28,6 % та у хворих з ожирінням –  22,2 

та 77,8 %. Тобто, частота зазначеного генотипу була вищою у хворих із НМТ 

та ХСН ІІ А ст., у хворих із ЗМТ та ХСН І ст. та у хворих з ожирінням за 

наявності ХСН ІІ А ст.    

Таблиця 3.16 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно          

від стадії хронічної серцевої недостатності 

Маса тіла 

ге
н

о
ти

п
 

n % 

 

 

 

 

Хронічна серцева 

недостатність 

 

χ
2 

р 

І ІІ А 

n % n % 

НМТ 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 4 80 10 58,8 

1,176 0,555 

ɛ3/ɛ4 5 22,7 1 20 4 23,5 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 - - 3 17,6 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 

Всього 22 100 5 100 17 100 

ЗМТ 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 18 47,4 18 72 

9,957 0,126 

ɛ3/ɛ4 18 28,6 15 39,5 3 12 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 5 13,2 2 8 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - 2 8 

Всього 63 100 38 100 25 100 

Ожиріння 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 22 78,6 22 59,5 

2,921 0,404 

ɛ3/ɛ4 9 13,8 3 10,7 6 16,2 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 2 7,1 7 18,9 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 1 3,6 2 5,4 

Всього 65 100 28 100 37 100 
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Одержані результати свідчать про відсутність статистично значущих 

відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ та ожирінням) 

залежно від стадії ХСН (р = 0,555, р = 0,126 та р = 0,404 відповідно). 

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ серед 

хворих на ІХС із НМТ залежно від ФК ХСН показав переважання              

ɛ3/ɛ3 генотипу у пацієнтів із ІІ ФК та зустрічався з частотою 78,6 %, у 

пацієнтів із ІІІ ФК –  21,4 %, а у пацієнтів із ІV ФК він був відсутній        

(табл. 3.17). Частота ɛ3/ɛ4 генотипу у пацієнтів із ІІ та ІІІ ФК становила 40 %, 

у пацієнтів із  ІV ФК  – 20 %. ɛ2/ɛ3 генотип зустрічався з частотою 66,7 % у 

пацієнтів із ІІ ФК та 33,3 % у пацієнтів із ІІІ ФК. У хворих на ІХС із НМТ 

ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній. Розподіл зазначених генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із НМТ залежно від ФК ХСН 

статистично вірогідно не відрізнявся  (р = 0,317).  

Досліджено, що у хворих на ІХС із ЗМТ частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та 

ɛ4/ɛ4 генотипів була вищою у пацієнтів із ІІ ФК та становила 94,4; 83,3; 85,7 

та 100 % відповідно, а у пацієнтів із ІІІ ФК частота ɛ3/ɛ3 генотипу становила 

‒ 5,6 %, ɛ3/ɛ4 генотипу ‒ 16,7 %, ɛ2/ɛ3 генотипу ‒ 4,3% та ɛ4/ɛ4 генотип       

був відсутній. Відмінності у розподілі генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із ЗМТ залежно від ФК ХСН 

виявилися статистично недостовірними, оскільки показник р, визначений за 

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,548. 

У хворих на ІХС з ожирінням частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та                

ɛ4/ɛ4 генотипів у хворих із ІІ ФК становила 88,6; 77,8; 66,7 та 66,7 %, а у 

хворих із ІІІ ФК – 11,4; 22,2; 33,3 та 33,5 % відповідно. Розподіл генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з ожирінням 

залежно від ФК ХСН статистично не відрізнявся (р = 0,328).    
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Таблиця 3.17 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від функціонального класу хронічної серцевої недостатності 

Маса тіла 
Г

ен
о

ти
п

 

 

n % Функціональний клас χ
2 

р 

ІІ ІІІ ІV 

n % n % n % 

НМТ 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 11 73,3 3 50 - -  

4,718 

 

0,317 ɛ3/ɛ4 5 22,7 2 13,3 2 33,3 1 100 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 2 13,3 1 16,7 - - 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - - - 

Всього 22 100 15 100 6 100 1 100 

ЗМТ 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 34 59,6 2 33,3 - -  

2,118 

 

0,548 ɛ3/ɛ4 18 28,6 15 26,3 3 50 - - 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 6 10,5 1 16,7 - - 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 2 3,5 - - - - 

Всього 63 100 57 100 6 100 - - 

Ожиріння 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 39 72,2 5 45,5 - -  

3,446 

 

0,328 

 

ɛ3/ɛ4 9 13,8 7 13 2 18,2 - - 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 6 11,1 3 27,3 - - 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 2 3,7 1 9,1 - - 

Всього 65 100 54 100 11 100 - - 

 

Таким чином, вірогідних відмінностей у розподілі генотипів за     

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла 

залежно від ФК ХСН не виявлено. 

Нами був проведений розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла залежно від супутньої 

патології, який наведений в табл. 3.18. Встановлено,що відмінності у 

розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння) за наявності ЦД, ПТГ не 

виявлено (р = 0179, р = 0,566, р = 0,488 відповідно). Не виявлено вірогідних 

відмінностей у розподілі генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у 
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хворих на ІХС із НМТ за наявності АГ (р = 0,181). У хворих на ІХС із ЗМТ за 

наявності АГ частота ɛ3/ɛ3 генотипу була  вірогідно вищою та становила   

64,4 %, порівняно з частотою ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3, ɛ4/ɛ4 генотипів – 17,8; 13,3 та         

4,4 % відповідно (р = 0,025). Відмінності у розподілі генотипів за                    

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з ожирінням за наявності 

АГ виявилися статистично вірогідними, оскільки показник р, визначений за     

χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,044. Так, частота ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих 

на ІХС з ожирінням за наявності АГ становила 69,1 % та була вірогідно 

вищою, порівняно з частотою ɛ2/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ4/ɛ4 генотипів –16,4; 12,7; 1,8 % 

відповідно.  

Таблиця 3.18 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е       

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від супутньої патології 

М
ас

а 
ті

л
а 

Г
ен

о
ти

п
 

Артеріальна 

гіпертензія, 

n =114 

χ
2
 р Цукровий 

діабет, 

n = 24 

Порушення 

толерантності 

до глюкози,  

n = 23 

χ
2
 р 

n % n % n % 

Н
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 7 50 

3
,4

1
8
 

0
,1

8
1
 

1 25 1 100 
6

,2
8

1
 

0
,1

7
9
 ɛ3/ɛ4 4 28,6 1 25 - - 

ɛ2/ɛ3 3 21,4 3 50 - - 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 

Всього 14 100 4 100 1 100 

З
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 29 64,4 

9
,3

9
2
 

0
,0

2
5
 

5 50 6 60 

4
,8

3
1
 

0
,5

6
6
 ɛ3/ɛ4 8 17,8 2 20 2 20 

ɛ2/ɛ3 6 13,3 2 20 2 20 

ɛ4/ɛ4 2 4,4 1 10 - - 

Всього 45 100 10 100 10 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

 

ɛ3/ɛ3 38 69,1 

8
,1

2
4
 

0
,0

4
4
 

9 90 7 58,3 

5
,4

4
3
 

0
,4

8
8
 ɛ3/ɛ4 7 12,7 4 10 3 25 

ɛ2/ɛ3 9 16,4 - - 2 16,7 

ɛ4/ɛ4 1 1,8 - - - - 

Всього 55 100 10 100 12 100 
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Подальші дослідження показали, що за наявності АГ та ожиріння ризик 

виникнення ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипами вищий, ніж у носіїв  

ɛ4/ɛ4 генотипу (ВШ = 11,25, 95 %  ДІ 1,01‒139,20; р = 0,02), та вищий у носіїв 

ɛ3 алеля, ніж у носіїв ɛ4 алеля (ВШ = 3,95, 95 % ДІ 1,22‒12,84; р = 0,02). 

Встановлено, що за наявності АГ та ЗМТ/ожиріння ризик виникнення ІХС у 

хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом вищий, ніж у носіїв ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів         

(ВШ = 4,01, 95 % ДІ 1,60‒10,03; р = 0,002), та вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж у 

носіїв ɛ4 алеля (ВШ = 2,99, 95% ДІ 1,42‒6,27; р = 0,003).   

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла залежно від факторів ризику представлений в     

табл. 3.19. Встановлено, що розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ у хворих на ІХС із НМТ залежно від факторів ризику, а саме ‒ від 

куріння, зловживання алкоголем та обтяженої спадковості виявився 

статистично недостовірним, оскільки показник р, визначений за χ
2
 критерієм 

Пірсона дорівнював 0,371, 0,533 та 0,954 відповідно. Не виявлено вірогідних 

відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ і у хворих на ІХС із ЗМТ залежно від факторів ризику (р = 0,484,             

р = 0,132, р = 0,923 відповідно) та у хворих на ІХС з ожирінням (р = 0,696,      

р = 0,386, р = 0,917 відповідно). 

Таблиця 3.19 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від факторів ризику 

М
ас

а 

ті
л
а 

Г
ен

о
ти

п
 Паління Зловживання 

алкоголем 

Спадковість 

n % χ
2 

р n % χ
2 

р n % χ
2 

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Н
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 3 100 

1
,9

8
5
 

0
,3

7
1
 

2 100 

1
,2

5
7
 

0
,5

3
3
 

8 61,5 

0
,0

9
5
 

0
,9

5
4
 

ɛ3/ɛ4 - - - - 3 23,1 

ɛ2/ɛ3 - - - - 2 15,4 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 
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Таблиця 3.19 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всього 3 100  2 100  13 100  

З
М

Т
 

 
ɛ3/ɛ3 10 55,6 

2
,4

5
0
 

0
,4

8
4
 

3 37,5 

5
,6

2
0
 

0
,1

3
2
 

21 55,3 

0
,4

8
1
 

0
,9

2
3
 ɛ3/ɛ4 7 38,9 5 62,5 12 31,6 

ɛ2/ɛ3 1 5,6 - - 4 10,5 

ɛ4/ɛ4 - - - - 1 2,6 

Всього 18 100 8 100 38 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

 

ɛ3/ɛ3 10 66,7 

1
,4

4
0
 

0
,6

9
6
 

4 66,7 

3
,0

3
4
 

0
,3

8
6
 

21 67,7 

0
,5

0
9
 

0
,9

1
7
 ɛ3/ɛ4 3 20 2 33,3 4 12,9 

ɛ2/ɛ3 1 6,7 - - 5 16,1 

ɛ4/ɛ4 1 6,7 - - 1 3,2 

Всього 15 100   6 100 3 100 

 

У хворих на ІХС із НМТ залежно від даних ЕКГ розподіл генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом виявився таким: у хворих із порушенням 

ритму ɛ3/ɛ3 генотип зустрічався з частотою 42,9 %, ɛ3/ɛ4 генотип – 20 %, 

ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипи були відсутні (р = 0,285) (табл. 3.20). У хворих із 

порушенням провідності частота ɛ3/ɛ3 генотипу становила 28,6 %,             

ɛ3/ɛ4 генотипу ‒ 20 %, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипи були відсутні (р = 0,555). У 

хворих з ознаками гіпертрофії міокарда лівого шлуночка частота  ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, 

ɛ2/ɛ3 генотипів становила 42,9; 60; 100 % відповідно, ɛ4/ɛ4 генотип був 

відсутній (р = 0,189). Частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 генотипів у хворих на ІХС із 

ЗМТ за наявності порушення ритму становила 50; 27,8; 14,3 % відповідно, 

ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній (р = 0,117), за наявності порушення провідності  

частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ4/ɛ4 генотипів становила 16,7; 11,1;  50 % відповідно, 

ɛ2/ɛ3 генотип був відсутній (р = 0,312), за наявності ознак гіпертрофії 

міокарда лівого шлуночка частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3, ɛ4/ɛ4 генотипів 

становила 72,2; 55,6; 85,7; 100 % відповідно (р = 0,315). У хворих на ІХС з 

ожирінням за наявності порушення ритму частота ɛ3/ɛ3 генотипу становила 

29,5 %, ɛ3/ɛ4 генотипу – 44,4 %, ɛ2/ɛ3 генотипу – 44,4 %, ɛ4/ɛ4 генотипу – 

33,3 % (р = 0,737), за наявності порушення провідності частота ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4, 

ɛ2/ɛ3 генотипів становила 18,2; 44,4; 11,1 % відповідно, ɛ4/ɛ4 генотип був 
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відсутній (р = 0,200) та за наявності ознак гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка – 79,5; 77,8; 66,7 та 66,7 % відповідно (р = 0,829).  

Таблиця 3.20 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від даних електрокардіографії 

 

М
ас

а 
ті

л
а 

Г
ен

о
ти

п
 

Порушення ритму Порушення 

провідності 

Ознаки гіпертрофії 

міокарда лівого 

шлуночка 

n % χ
2 

р n % χ
2 

р n % χ
2 

р 

Н
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 6 85,7 

2
,5

0
8
 

0
,2

8
5
 

4 80 

1
,1

7
6
 

0
,5

5
5
 

6 50 

3
,3

3
1
 

0
,1

8
9
 ɛ3/ɛ4 1 14,3 1 20 3 25 

ɛ2/ɛ3 - - - - 3 25 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 

Всього 7 100 5 100 12 100 

З
М

Т
 

 

ɛ3/ɛ3 18 75 

5
,8

8
9
 

0
,1

1
7
 

6 66,7 

3
,5

6
5
 

0
,3

1
2
 

26 59,1 

3
,5

4
2
 

0
,3

1
5
 ɛ3/ɛ4 5 20,8 2 22,2 10 22,7 

ɛ2/ɛ3 1 4,2 - - 6 13,6 

ɛ4/ɛ4 - - 1 11,1 2 4,5 

Всього 24 100 9 100 44 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

 

ɛ3/ɛ3 13 59,1 

1
,2

6
7
 

0
,7

3
7
 

8 61,5 

4
,6

4
6
 

0
,2

0
0
 

35 70 
0

,8
8

5
 

0
,8

2
9
 ɛ3/ɛ4 4 18,2 4 30,8 7 14 

ɛ2/ɛ3 4 18,2 1 7,7 6 12 

ɛ4/ɛ4 1 4,5 - - 2 4 

Всього 22 100   13 100 50 100 

 

Таким чином, вірогідних відмінностей у розподілі генотипів за    

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла 

залежно від даних ЕКГ не виявлено. 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла залежно від ІА представлений в табл. 3.21. 

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих 

на ІХС із НМТ залежно від  ІА виявив, що частота ɛ3/ɛ3 генотипу за 
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наявності підвищеного та в межах норми  ІА становила 50 %. Частота ɛ3/ɛ4 

генотипу у хворих із ІА в межах норми становила 40 %, у хворих з 

підвищеним ІА – 60 %. ɛ2/ɛ3 генотип у хворих із ІА в межах норми 

зустрічався з частотою 66,7 %, у хворих з підвищеним ІА ‒ 33,3 %. У хворих 

на ІХС із НМТ ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній. Розподіл генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із НМТ залежно 

від ІА статистично не відрізнявся (р = 0,766).  

У хворих на ІХС із ЗМТ частота ɛ3/ɛ3 генотипу була вищою у хворих із 

підвищеним ІА та становила 72,2 %, а у хворих із ІА в межах норми – 27,8 %. 

Серед гетерозигот частіше зустрічався ɛ3/ɛ4 генотип, частота якого у хворих 

із підвищеним ІА становила 55,6 %, у хворих із ІА в межах норми – 44,4 %. 

Частота ɛ2/ɛ3 генотипу у хворих із підвищеним ІА становила 71,4 %, у 

хворих із ІА в межах норми – 28,6 %. ɛ4/ɛ4 генотип реєструвався з частотою 

100% у хворих із підвищеним ІА. Відмінності у розподілі генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих ІХС із ЗМТ залежно від 

ІА виявилися статистично недостовірними, оскільки показник р, визначений 

за χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,464. 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС з ожирінням залежно від ІА був таким: частота ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих 

із ІА в межах норми становила 54,5 %, у хворих із підвищеним ІА  – 45,5 %, 

частота ɛ3/ɛ4 генотипу – 33,3 та 66,7 %, частота ɛ2/ɛ3 генотипу – 22,2 та    

77,8 % та ɛ4/ɛ4 генотип реєструвався з частотою 100% у хворих із 

підвищеним ІА. Вірогідних відмінностей у розподілі зазначених генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з ожирінням 

залежно від ІА не виявлено (р = 0,091).    
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Таблиця 3.21 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від  індексу атерогенності 

М
ас

а 
ті

л
а 

Г
ен

о
ти

п
 n % Індекс атерогенності χ

2 
р 

В межах 

норми 

підвищений  

 

n % n % 

НМТ 

 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 7 63,6 7 63,6  

0,533 

 

0,766 ɛ3/ɛ4 5 22,7 2 18,2 3 27,3 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 2 18,2 1 9,1 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - 

Всього 22 100 11 100 11 100 

ЗМТ 

 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 10 50 26 60,5  

2,564 

 

0,464 ɛ3/ɛ4 18 28,6 8 40 10 23,3 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 2 10 5 11,6 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - 2 4,7 

Всього 63 100 20 100 43 100 

Ожиріння 

 

ɛ3/ɛ3 44 67,7 24 82,8 20 55,6  

6,463 

 

0,091 

 

ɛ3/ɛ4 9 13,8 3 10,3 6 16,7 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 2 6,9 7 19,4 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 - - 3 8,3 

Всього 65 100 29 100 36 100 

 

Таким чином, одержані результати свідчать про відсутність 

статистично значущих відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла залежно       

від ІА. 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС із різною масою тіла залежно від ризику ССЗ за вмістом СРБ 

представлений в табл. 3.22. 
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Таблиця 3.22 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е        

у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла залежно           

від ризику серцево-судинних захворювань за вмістом                                 

С-реактивного білка 

М
ас

а 
ті

л
а 

 
Г

ен
о

ти
п

 n % Ризик серцево-судинних захворювань за 

вмістом СРБ, мг/л 

χ
2 

р 

<1 1,1-1,9 2-2,9 >3 

n % n % n % n % 

Н
М

Т
 

ɛ3/ɛ3 14 63,6 - - 5 71,4 4 66,7 5 55,6 

1
,8

5
2
 

0
,7

6
3
 ɛ3/ɛ4 5 22,7 - - 2 28,6 1 16,7 2 22,2 

ɛ2/ɛ3 3 13,6 - - - - 1 16,7 2 22,2 

ɛ4/ɛ4 - - - - - - - - - - 

Всього 22 100 - - 7 100 6 100 9 100 

З
М

Т
 

ɛ3/ɛ3 36 57,1 1 33,3 7 77,8 6 60 22 53,7 

9
,5

1
7
 

0
,3

9
1
 ɛ3/ɛ4 18 28,6 2 66,7 - - 2 20 14 34,1 

ɛ2/ɛ3 7 11,1 - - 2 22,2 2 20 3 7,3 

ɛ4/ɛ4 2 3,2 - - - - - - 2 4,9 

Всього 63 100 3 100 9 100 10 100 41 100 

О
ж

и
р
ін

н
я
 ɛ3/ɛ3 44 67,7 2 66,7 3 50 6 75 33 68,8 

6
,2

8
2
 

0
,7

1
1
 

 

ɛ3/ɛ4 9 13,8 - - 1 16,7 2 25 6 12,5 

ɛ2/ɛ3 9 13,8 1 33,3 2 33,3 - - 6 12,5 

ɛ4/ɛ4 3 4,6 - - - - - - 3 6,3 

Всього 65 100 3 100 6 100 8 100 48 100 

 

Дані, наведені в табл. 3.22, свідчить про відсутність вірогідних 

відмінностей у розподілі генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ  у 

хворих на ІХС із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння) залежно від 

ризику ССЗ за вмістом СРБ. Так, у хворих на ІХС із НМТ частота               

ɛ3/ɛ3 генотипу була вищою у хворих із низьким та високим ризиком ССЗ за 

вмістом СРБ та становила 35,7 % (із помірним ризиком – 28,6 %). Частота 

ɛ3/ɛ4 генотипу у хворих із низьким та високим ризиком ССЗ за вмістом СРБ 

становила 40 %, із помірним – 20 %. ɛ2/ɛ3 генотип реєструвався у хворих із 

помірним та високим ризиком з частотою 33,3 та 66,7 %. У хворих на ІХС із 
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НМТ ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній. Таким чином, відмінності у розподілі 

генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із 

НМТ залежно від ризику ССЗ за вмістом СРБ не виявлено (р = 0,763). 

У хворих на ІХС із ЗМТ частота ɛ3/ɛ3 генотипу була вищою у хворих із 

високим ризиком ССЗ за вмістом СРБ та становила 61,1 % (із низьким –    

19,4 %, із помірним – 16,7 % та мінімальним – 2,8 %). Серед гетерозигот 

частіше зустрічався ɛ3/ɛ4 генотип, частота якого у хворих із високим ризиком 

становила 77,8 % та була найвищою, у хворих із мінімальним та помірним 

ризиком ‒ 11,1%, а у хворих із низьким ризиком він був відсутній. Частота 

ɛ2/ɛ3 генотипу у хворих із високим ризиком становила 42,9 %, із низьким та 

помірним ‒ 28,6 % та у хворих із мінімальними ризиком він був відсутній. 

ɛ4/ɛ4 генотип реєструвався з частотою 100 % у хворих із високим ризиком. 

Встановлено, що відмінності у розподілі генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих ІХС із ЗМТ залежно від ризику ССЗ за 

вмістом СРБ виявилися статистично недостовірними, оскільки показник р, 

визначений за χ
2
 критерієм Пірсона дорівнював 0,391. 

Розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на 

ІХС з ожирінням виявив переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих із високим 

ризиком ССЗ за вмістом СРБ, частота якого становила 75 % (із помірним  – 

13,6 %, низьким – 6,8 % та мінімальним – 4,5 %). Частота ɛ3/ɛ4 генотипу була 

вищою у хворих із високим ризиком та становила 66,7 %, із помірним та 

низьким – 22,2 та 11,1 %. У хворих із високим ризиком частота                 

ɛ2/ɛ3 генотипу була вищою та становила 66,7%, ніж у хворих із низьким та 

мінімальним ризиком, які зустрічалися з частотою 22,2  та 11,1 %, а у хворих 

із помірним ризиком цей генотип був відсутній. Найменш поширеним був 

ɛ4/ɛ4 генотип, частота якого у хворих із високим ризиком становила 100 %. 

Тобто, вірогідних відмінностей у розподілі генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС з ожирінням залежно від ризику 

ССЗ за вмістом СРБ не виявлено (р = 0,711). 
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Таким чином, розподіл генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

залежно від маси тіла виявив переважання ɛ3/ɛ3 генотипу у хворих на ІХС 

чоловічої статі з ожирінням. Найменш поширеним був ɛ4/ɛ4 генотип, носіями 

якого були переважно чоловіки з ожирінням та ЗМТ. Зв’язку між генотипами 

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ та виникненням ІХС без урахування 

факторів ризику не виявлено. Одержані нові дані про те, що за наявності АГ 

та ожиріння ризик виникнення ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипами був у 

11,25 раза вищий, ніж у носіїв ɛ4/ɛ4 генотипу, та у 3,95 раза вищий у носіїв  

ɛ3 алеля, ніж у носіїв ɛ4 алеля. Встановлено, що за наявності АГ та 

ЗМТ/ожиріння ризик виникнення ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом був у     

4,01 раза вищий, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів, та у 2,99 раза 

вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж у носіїв ɛ4 алеля.  
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РОЗДІЛ 4 

ГЕНЕТИЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ ТА 

ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, 

ПОЄДНАНУ ІЗ ОЖИРІННЯМ 

 

 

4.1. Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізном гена аполіпопротеїну Е 

та маси тіла 

 

  Зважаючи на важливу роль традиційних факторів ризику у виникненні 

та перебігу ІХС, нами проведено збір антропометричних та анамнестичних 

даних, визначення СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у 150 хворих на ІХС з метою 

проведення подальшого аналізу. Контрольну групу склали 20 практично 

здорових осіб. Був проведений аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6, ФНП-α у хворих на 

ІХС порівняно з групою контролю (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця порівняно 

з групою контролю (М ± m) 

 

Одержані дані у табл. 4.1 свідчать про те, що у хворих на ІХС вміст 

СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α був вірогідно вищим, порівняно з групою контролю                   

(p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001 відповідно). 

Показник Група контролю, 

n=20 

Хворі на ІХС, 

n=150 

t р 

СРБ, мг/л 1,3±0,05 4,9±0,25 14,150 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 0,5±0,11 4,5±0,78 5,056 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 0,2±0,06 3,5±0,49 6,612 <0,001 
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Хворі на ІХС залежно від маси тіла були поділені на три групи: І група 

‒ хворі з НМТ, ІІ група ‒  з ЗМТ та ІІІ група ‒  з ожирінням. Аналіз вмісту 

СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у цих хворих представлений в табл. 4.2. 

Таблиця  4.2 

Вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ішемічну хворобу серця  залежно 

від маси тіла (М ± m) 

Показник І група, n=22 II група, n=63 III група, n=65 p 

СРБ, мг/л 3,2±0,43 4,5±0,32 5,9±0,44 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 1,3±0,30 2,4±0,46 7,6±1,66 0,001 

ФНП-α, пг/мл 1,7±0,32 2,7±0,32 4,9±1,06 0,039 

 

Аналізуючи дані табл. 4.2, встановлено, що у хворих на ІХС з 

ожирінням вміст СРБ, ІЛ-6 у плазмі крові був вірогідно вищим, ніж у хворих 

із ЗМТ та НМТ (р < 0,001, р = 0,001). Вміст ФНП-α у плазмі крові був 

вірогідно вищим у хворих на ІХС з ожирінням, ніж у хворих з НМТ                

(р = 0,039). 

Нами був проведений аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на 

ІХС залежно від факторів ризику. Так, у табл. 4.3 проведено гендерний аналіз 

вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ІХС, який показав відсутність 

вірогідних відмінностей за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих жіночої та 

чоловічої статі (р = 0,904, р = 0,986, р = 0,548 відповідно). 

Таблиця 4.3 

Вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від статі (М ± m) 

Показник Стать р 

Чоловіки, n=108 Жінки, n=42 

СРБ, мг/л 4,9±0,32 4,9±0,38 0,904 

ІЛ-6, пг/мл 4,5±0,95 4,5±1,32 0,986 

ФНП-α, пг/мл 3,7±0,67 3,0±0,33 0,548 
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Аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ІХС залежно від віку 

показав, що в осіб молодого віку вони становлять відповідно 4,7±0,96 мг/л; 

2,5±1,74 та 5,1±3,02 пг/мл, середнього – 4,5±0,43 мг/л; 3,8±1,32 та       

2,1±0,27 пг/мл, похилого – 5,2±0,39 мг/л; 4,9±1,18 та 4,3±0,93 пг/мл та 

старечого – 5,2±0,62 мг/л; 6,03±2,39 та 3,5±0,59 пг/мл. Тобто, вірогідних 

відмінностей за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ІХС залежно від 

віку не виявлено (р = 0,655,  р = 0,638, р = 0,166 відповідно) (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ішемічну хворобу серця 

залежно від віку (М ± m) 

Показник Вік р 

Молодий Середній Похилий Старечий 

СРБ, мг/л 4,7±0,96 4,5±0,43 5,2±0,39 5,2±0,62 0,655 

ІЛ-6, пг/мл 2,5±1,74 3,8±1,32 4,9±1,18 6,0±2,39 0,638 

ФНП-α, пг/мл 5,1±3,02 2,1±0,27 4,3±0,93 3,5±0,59 0,166 

 

У хворих на ІХС залежно від рівня АТ вірогідних відмінностей за 

вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α не виявлено (р = 0,863, р = 0,517, р = 0,979 

відповідно) (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від рівня артеріального тиску (М ± m) 

Показник Хворі  з нормальним 

рівнем  АТ, n=36 

Хворі  з підвищеним 

рівнем АТ,  n=114 

р 

СРБ, мг/л 5,0±0,55 4,9±0,28 0,863 

ІЛ-6, пг/мл 5,4±1,95 4,2±0,82 0,517 

ФНП-α, пг/мл 3,5±1,29 3,5±0,5 0,979 

 

Відмінності за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ІХС залежно 

від показника глюкози крові (вміст глюкози крові в межах норми, ПТГ, ЦД) 
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виявилися статистично недостовірними (р = 0,800, р = 0,103, р = 0,966 

відповідно) (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від показника глюкози крові (М ± m) 

Показник Хворі з вмістом 

глюкози крові  в 

межах норми,  

n=103 

Хворі з 

порушенням 

толерантності до 

глюкози,  n=23 

Хворі на 

цукровий 

діабет, n=24 

р 

 

СРБ, мг/л 4,9±0,31 4,8±0,71 5,3±0,50 0,800 

ІЛ-6, пг/мл 3,4±0,75 6,3±2,74 7,4±2,51 0,103 

ФНП-α, пг/мл 3,4±0,68 3,5±0,66 3,8±0,67 0,966 

 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що 

хворі на ІХС з ожирінням мали вірогідно вищі показники СРБ, ІЛ-6, ФНП-α.  

З метою порівняльного оцінювання вихідних показників маркерів 

запалення у хворих на ІХС був проведений розподіл пацієнтів на 4 групи 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ. У І групу увійшли 

94 пацієнта з ɛ3/ɛ3 генотипом, у ІІ ‒ 32 пацієнта з ɛ3/ɛ4 генотипом, у ІІІ  – 19 

пацієнтів із ɛ2/ɛ3 генотипом та у ІV – 5 пацієнтів із ɛ4/ɛ4 генотипом.  

Аналіз вмісту маркерів запалення (СРБ, ІЛ-6, ФНП-α) у хворих на ІХС 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ представлений в 

табл. 4.7. Необхідно зазначити, що вміст СРБ та ІЛ-6 мав тенденцію до 

підвищення у хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом, а вміст ФНП-α – у хворих із        

ɛ3/ɛ3 генотипом у порівнянні з носіями інших досліджуваних генотипів             

(р = 0,196, р = 0,815, р = 0,876 відповідно). 
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Таблиця 4.7 

Порівняльна оцінка вихідних показників маркерів запалення у хворих на 

ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3, 

n=94  

ɛ3/ɛ4, 

n=32   

ɛ2/ɛ3, 

n=19  

ɛ4/ɛ4, 

n=5  

р 

СРБ, мг/л 4,7 ± 0,30 5 ± 0,57 5,0 ± 0,76 7,8 ± 1,62 0,196 

ІЛ-6, пг/мл 4,4 ± 0,97 5,1 ± 1,98 3,2 ± 1,64 7,4 ± 4,99 0,815 

ФНП-α, пг/мл  3,8 ± 0,75 2,8 ± 0,50 3,4 ± 0,67 3,4 ± 0,42
 

0,876 

 

Проведений аналіз вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із   

різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння), залежно від генотипу за                    

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показав, що у хворих на ІХС із НМТ  

залежно від генотипу за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ вміст ІЛ-6 

був вірогідно вищим у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом, порівняно з хворими із 

ɛ3/ɛ4 генотипом (р = 0,042) (табл. 4.8). За допомогою однофакторного 

дисперсійного аналізу  не виявлено статистично значущої різниці за вмістом 

СРБ та ФНП-α між генотипами за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ 

(р = 0,133, р = 0,130). Однак, за критерієм Дункана вміст СРБ був вищим у 

хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом, ніж у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом. 

Таблиця 4.8 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця із 

нормальною масою тіла  залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3,  

n=14 

ɛ3/ɛ4,  

n=5 

ɛ2/ɛ3, 

 n=3 

ɛ4/ɛ4, 

 n=0 

р 

СРБ, мг/л 3,0 ± 0,5 2,5 ± 0,66 5,3 ± 1,57 - 0,133 

ІЛ-6, пг/мл 1,3 ± 0,26 0,3 ± 0,17 2,8 ± 1,69 - 0,042 

ФНП-α, пг/мл 1,3 ± 0,32 1,9 ± 0,63 3,2 ± 1,35 - 0,130 
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Вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α мав тенденцію до підвищення у хворих на 

ІХС із ЗМТ та ɛ4/ɛ4 генотипом за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, 

порівняно з носіями інших досліджуваних генотипів (р = 0,510, р = 0,828,      

р = 0,951 відповідно) (табл. 4.9). 

Таблиця  4.9 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця із зайвою 

масою тіла залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3, 

 n=36 

ɛ3/ɛ4, 

n=18 

ɛ2/ɛ3,  

n=7 

ɛ4/ɛ4,  

n=2 

р 

СРБ, мг/л 4,2 ± 0,41 4,8 ± 0,63 4,2 ± 1,06 6,8±1,39 0,510 

ІЛ-6, пг/мл 2,5 ± 0,66 2,6 ± 0,87 1,3 ± 0,57 3,6±3,53 0,828 

ФНП-α, пг/мл 2,7 ± 0,45 2,5 ± 0,55 2,9 ± 1,18 3,6±1,11 0,951 

 

У хворих на ІХС із ожирінням вміст СРБ мав тенденцію до підвищення 

за наявності ɛ4/ɛ4 генотипу, ІЛ-6 ‒ ɛ3/ɛ4 генотипу, ФНП-α – ɛ3/ɛ3 генотипу, 

але статистично значущої різниці за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α між 

генотипами за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ не виявлено (р = 0,481,         

р = 0,579, р = 0,900 відповідно) (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця                   

з ожирінням залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3, 

n=44 

ɛ3/ɛ4, 

n=9 

ɛ2/ɛ3,  

n=9 

ɛ4/ɛ4,  

n=3 

р 

СРБ, мг/л 5,7 ± 0,50 6,9 ± 1,36 5,5 ± 1,33 8,5±2,75 0,481 

ІЛ-6, пг/мл 6,9 ± 1,93 13 ± 6,29 4,9 ± 3,41 9,9±8,41 0,579 

ФНП-α, пг/мл 5,4 ± 1,53 3,7 ± 1,39 3,8 ± 1,06 3,3±0,41 0,900 
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Проведений аналіз вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із 

різними варіантами генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, залежно 

від маси тіла показав, що у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ3 генотипом вміст СРБ та  

ІЛ-6 був вірогідно вищим у хворих з ожирінням, порівняно з хворими, які 

мали НМТ (р = 0,005, р = 0,040 відповідно) (табл. 4.11). Вміст ФНП-α мав 

тенденцію до підвищення у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ3 генотипом та ожирінням, 

порівняно з хворими за наявності ЗМТ та НМТ (р = 0,097).  

Таблиця 4.11 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця                   

з ɛ3/ɛ3 генотипом залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=14 ЗМТ, n=36 Ожиріння, n=44 р 

СРБ, мг/л 3,0 ± 0,5 4,2 ± 0,41 5,7 ± 0,50 0,005 

ІЛ-6, пг/мл 1,3 ± 0,26 2,5 ± 0,66 6,9 ± 1,93 0,040 

ФНП-α, пг/мл 1,3 ± 0,32 2,7 ± 0,45 5,4 ± 1,53 0,097 

 

Вірогідних відмінностей за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на 

ІХС із ɛ2/ɛ3 генотипом за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ залежно від маси 

тіла не виявлено (р = 0,746, р = 0,628, р = 0,821 відповідно) (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця                   

з ɛ2/ɛ3 генотипом  залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=3 ЗМТ, n=7 Ожиріння, n=9 р 

СРБ, мг/л 5,3 ± 1,57 4,2 ± 1,06 5,5 ± 1,33 0,746 

ІЛ-6, пг/мл 2,8 ± 1,69 1,3 ± 0,57 4,9 ± 3,41 0,628 

ФНП-α, пг/мл 3,2 ± 1,35 2,9 ± 1,18 3,8 ± 1,06 0,821 

 

Аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6 у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ, залежно від маси тіла показав, що  

вміст СРБ, ІЛ-6 був вірогідно вищим у хворих з ожирінням, ніж у хворих із 

НМТ (р = 0,017, р = 0,027) (табл. 4.13). Вміст ФНП-α мав тенденцію до 
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підвищення у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами та ожирінням, 

порівняно з хворими, які мали ЗМТ та НМТ (р = 0,462).  

Таблиця 4.13 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця                   

з ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами  залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=5 ЗМТ, n=20 Ожиріння, n=12 р 

СРБ, мг/л 2,5 ± 0,66 5,0 ± 0,59 7,3 ± 1,18 0,017 

ІЛ-6, пг/мл 0,3 ± 0,17 2,7 ± 0,83 12,2 ± 4,99 0,027 

ФНП-α, пг/мл 1,9 ± 0,63 2,6 ± 0,50 3,6 ± 1,03 0,462 

 

Ми провели порівняльне оцінювання вихідних клініко-гемодинамічних 

показників у хворих на ІХС залежно від носійства ɛ4 алеля. Аналіз 

генетичного поліморфізму гена апоЕ показав, що серед 150 хворих на ІХС 

носіями ɛ4 алеля були 37 (24,7 %) обстежених, тоді як не носіями ‒              

113 (75,3 %). Встановлено, що носіями ɛ4 алеля, переважно, були чоловіки      

28 (75,7 %), тоді як жінок ‒ 9 (24,3 %), але статистично значущої відмінності 

за χ
2 

критерієм Пірсона не виявлено (р = 0,566). Не виявлено статистично 

значимої відмінності між досліджуваними групами залежно від віку, статі, 

факторів ризику та клінічного варіанту перебігу ІХС. Встановлено, що у 

хворих на ІХС, які не є носіями ɛ4 алеля, частота АГ була вірогідно вищою 

(81,4 %), порівняно з носіями ɛ4 алеля (59,5 %) (р = 0,007). При порівняльній 

оцінці рівнів АТ, залежно від носійства ɛ4 алеля виявлено, що рівень САТ у 

хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, становив (138,3 ± 2,25) мм рт. ст., порівняно 

з носіями ɛ4 алеля ‒ (129,6 ± 3,94) мм рт. ст. та був дуже близький до рівня 

статистичної значущості (р = 0,058). Рівень ДАТ був вірогідно вищим у 

хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, та становив (84 ± 1,2) мм рт. ст., порівняно з 

носіями ɛ4 алеля ‒ (77 ± 1,7) мм рт. ст. (р = 0,03).  

 Хворі на ІХС, які є носія ɛ4 алеля  за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

мали вищі показники СРБ, ІЛ-6, порівняно з хворими, які не є носіями            

ɛ4 алеля, але вірогідної різниці не виявлено (р = 0,295, р = 0,492) (табл. 4.14). 
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Вміст ФНП-α мав тенденцію до підвищення у хворих, які не є носіями           

ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які є носіями ɛ4 алеля (р = 0,450).  

 Таблиця 4.14 

Порівняльна оцінка вихідних показників маркерів запалення у хворих   

на ішемічну хворобу серця залежно від носійства ɛ4 алеля                          

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії  ɛ4 алеля, 

n=113 

Носії ɛ4 алеля, 

n=37 

t р 

СРБ, мг/л 4,8±0,28 5,4±0,56 -1,051 0,295 

ІЛ-6, пг/мл 4,2±0,85 5,4±1,82 -0,689 0,492 

ФНП-α, пг/мл  3,7±0,63 2,8±0,44 0,757 0,450 

 

Аналіз вихідних показників маркерів запалення у хворих на ІХС із 

різною масою тіла, залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ показав, що у хворих на ІХС із НМТ вміст СРБ та ІЛ-6 мав 

тенденцію до підвищення у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, а вміст ФНП-α 

‒ у хворих, які є носіями ɛ4 алеля (р = 0,375, р = 0,073, р = 0,712 відповідно) 

(табл. 4.15) 

Таблиця 4.15 

Вміст  маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця із 

нормальною масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за                  

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії  ɛ4 алеля, 

n=17 

Носії ɛ4 алеля, 

n=5 

t р 

СРБ, мг/л 3,4±0,52 2,5±0,66 0,908 0,375 

ІЛ-6, пг/мл 1,6±0,36 0,3±0,17 1,896 0,073 

ФНП-α, пг/мл  1,6±0,37 1,9±0,63 -0,375 0,712 
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Вірогідних відмінностей за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на 

ІХС із ЗМТ залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ не виявлено (р = 0,268, р = 0,693, р = 0,889 відповідно) (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Вміст  маркерів запалення  у хворих на ішемічну хворобу серця із зайвою 

масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії  ɛ4 алеля, 

n=43 

Носії ɛ4 алеля, 

n=20 

t р 

СРБ, мг/л 4,2±0,38 5,0±0,59 -1,117 0,268 

ІЛ-6, пг/мл 2,3±0,56 2,7±0,83 -0,397 0,693 

ФНП-α, пг/мл  2,7±0,41 2,6±0,50 0,140 0,889 

 

Аналіз вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС з ожирінням 

залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

представлений в табл. 4.17.  

Таблиця 4.17 

Вміст  маркерів запалення  у хворих на ішемічну хворобу серця з 

ожирінням залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М±m) 

Показник Не носії  ɛ4 алеля, 

n=53 

Носії ɛ4 алеля, 

n=12 

t р 

СРБ, мг/л 5,6±0,47 7,3±1,18 -1,444 0,154 

ІЛ-6, пг/мл 6,6±1,69 12,2±4,99 -1,066 0,305 

ФНП-α, пг/мл  5,2±1,28 3,6±1,03 0,578 0,565 

 

Аналізуючи результати, які наведені в табл. 4.17, встановлено, що  у 

хворих на ІХС з ожирінням, залежно від носійства ɛ4 алеля за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ, вміст СРБ та ІЛ-6 мав тенденцію до підвищення     
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у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які не є носіями             

ɛ4 алеля, вміст ФНП-α ‒ у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, порівняно з 

носіями ɛ4 алеля (р = 0,154, р = 0,305, р = 0,565 відповідно). 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження встановлено, що 

хворі на ІХС мали вірогідно вищі показники СРБ, ІЛ-6, ФНП-α у плазмі 

крові, порівняно з групою контролю, хворі на ІХС з ожирінням мали 

вірогідно вищий вміст СРБ, ІЛ-6 у плазмі крові, порівняно з хворими, які 

мали ЗМТ та НМТ, та ФНП-α ‒ порівняно з хворими, які мали НМТ. 

Досліджено, що у хворих на ІХС із НМТ вміст ІЛ-6 був вірогідно вищим у 

носіїв ɛ2/ɛ3 генотипу, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4 генотипу. Встановлено, що 

вміст СРБ та ІЛ-6 був вірогідно вищим у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ3 та             

ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами за наявності ожиріння, порівняно з хворих, які мали 

НМТ. 

 

 

4.2. Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси 

тіла 

 

Нами був проведений аналіз показників ліпідного профілю у хворих на 

ІХС порівняно з групою контролю, у хворих на ІХС залежно від маси тіла та 

генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ.   

При аналізі показників ліпідного профілю у хворих на ІХС порівняно з 

групою контролю встановлено, що у хворих на ІХС показники ЗХС,              

ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ТГ та ІА були вірогідно вищими, а показник          

ХС ЛПВЩ вірогідно нижчим, порівняно з групою контролю (р < 0,001).          

(табл. 4.18).  
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Таблиця 4.18 

Показники ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу серця 

порівняно з групою контролю (М ± m) 

 

Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на ІХС залежно від маси 

тіла представлений в табл. 4.19. 

Таблиця 4.19 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця  залежно              

від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, 

n=22 

ЗМТ, 

n=63 

Ожиріння, 

n=65 

р 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,25 4,9±0,18 4,6±0,15 0,414 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,5±0,05 0,6±0,05 0,7±0,05 0,199 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,21 3,2±0,15 2,8±0,12 0,103 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,0±0,02 1,0±0,02 0,472 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,12 1,3±0,10 1,5±0,11 0,200 

ІА, од. 3,4±0,19 3,7±0,14 3,5±0,14 0,436 

 

Результати, які наведені в табл. 4.19, свідчать про відсутність 

вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ,               

Показник Група контролю, 

n=20 

Хворі на ІХС, 

n=150 

р 

ЗХС, ммоль/л 3,1±0,15 4,7±0,11 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,3±0,02 0,6±0,03 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,4±0,04 3,1±0,09 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,8±0,12 1,0±0,01 <0,001 

ТГ, ммоль/л 0,7±0,05 1,4±0,07 <0,001 

ІА, од. 2,1±0,15 3,5±0,09 <0,001 
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ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА у хворих на ІХС залежно від маси тіла (р = 0,414,            

р = 0,199, р = 0,103, р = 0,472, р = 0,200, р = 0,436 відповідно). 

При аналізі вихідних показників ліпідного профілю у хворих на ІХС, 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ встановлено, що у 

хворих на ІХС із ɛ4/ɛ4 генотипом вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, 

порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипів (р = 0,015) (табл. 4.20).     

ІА був вірогідно вищим у хворих на ІХС із ɛ4/ɛ4 генотипом, порівняно з 

носіями ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ3/ɛ3 генотипів (р = 0,013). Статистично значущої 

відмінності за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ та ТГ між генотипами 

не виявлено (р = 0,791, р = 0,325, р = 0,836, р = 0,352 відповідно).  

Таблиця 4.20 

Порівняльна оцінка ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

 

Показник ɛ3/ɛ3,  

n=94  

ɛ3/ɛ4, 

 n=32  

ɛ2/ɛ3, 

 n=19  

ɛ4/ɛ4, 

 n=5 

р 

ЗХС, ммоль/л 4,6 ± 0,12
 

 

5 ± 0,29 4,8 ± 0,30 4,6 ± 0,21 0,791 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,6 ± 0,04 0,6 ± 0,07 0,7 ± 0,11 0,8 ±0,19
 

0,325 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,0 ± 0,10 3,2 ± 0,25 3,0 ± 0,19 2,97 ±0,14
 

0,836 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,1 ± 0,02 

 

1 ± 0,03 1,1 ± 0,04 0,9 ± 0,12
 

0,015 

ТГ, ммоль/л 1,3 ± 0,08 

 

1,3 ± 0,15 1,6 ± 0,23 1,7 ± 0,41 0,352 

ІА,од. 3,4 ± 0,09 3,8 ± 0,24
 

3,5 ± 0,18
 

4,7 ± 0,72 0,013 

 

Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із НМТ, залежно 

від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ поданий в табл. 4.21. 

Встановлено, що у хворих на ІХС із НМТ статистично значущих 

відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА 
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між генотипами за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ не виявлено              

(р = 0,953, р = 0,114,  р = 0,749, р = 0,841, р = 0,121, р = 0,814 відповідно).      

За критерієм Дункана вміст ТГ та ХС ЛПДНЩ був вищим у хворих на ІХС із 

ɛ2/ɛ3 генотипом, порівняно з хворими із ɛ3/ɛ4 генотипом. 

Таблиця 4.21 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця із нормальною 

масою тіла залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

 

Показник ɛ3/ɛ3,  

n=14 

ɛ3/ɛ4, 

n=5 

ɛ2/ɛ3,  

n=3 

ɛ4/ɛ4,  

n=0 

р 

ЗХС, ммоль/л 4,9 ± 0,27 4,7 ± 0,72 4,7 ± 0,94 - 0,953 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,5 ± 0,05 0,4 ± 0,08 0,8 ± 0,27 - 0,114 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,3 ± 0,25 3,2 ± 0,59 2,8 ± 0,61 - 0,749 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,07 ± 0,03 1,06 ± 0,08 1,1 ± 0,06 - 0,841 

ТГ, ммоль/л 1,03 ± 0,12 0,9 ± 0,17 1,7 ± 0,59 - 0,121 

ІА,од. 3,5 ± 0,25 3,3 ± 0,35 3,2 ± 0,63 - 0,814 

 

Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із ЗМТ, залежно 

від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показав, що вміст ЗХС,    

ХС ЛПДНЩ, ТГ мав тенденцію до підвищення у хворих за наявності        

ɛ4/ɛ4 генотипу, а вміст ЗХС, ХС ЛПНЩ та ІА ‒ у хворих за наявності        

ɛ3/ɛ4 генотипу у порівнянні з носіями інших досліджуваних генотипів                

(р = 0,937, р = 0,886, р = 0,888, р = 0,913, р = 0,868, р = 0,876 відповідно) 

(табл. 4.22). 
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Таблиця 4.22 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця із зайвою масою 

тіла залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3, 

 n=36 

ɛ3/ɛ4, 

n=18 

ɛ2/ɛ3,  

n=7 

ɛ4/ɛ4,  

n=2 

р 

ЗХС, ммоль/л 4,8 ± 0,20 5,0 ± 0,45 4,6 ± 0,60 5,0 ± 0,10 0,937 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,6 ± 0,06 0,6 ± 0,09 0,6 ± 0,15 0,8 ± 0,09 0,886 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,2 ± 0,17 3,4 ± 0,39 2,9 ± 0,40 3,1 ± 0,20 0,888 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,03 ± 0,03 1,03 ± 0,04 1,02  ± 0,07 1,1 ± 0,03 0,913 

ТГ, ммоль/л 1,3 ± 0,14 1,3 ± 0,19 1,4 ± 0,33 1,8 ± 0,20 0,868 

ІА,од. 3,6 ± 0,14 3,9 ± 0,37 3,6 ± 0,30 3,5 ± 0,20 0,876 

У хворих на ІХС з ожирінням статистично значущої відмінності за 

вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ та ТГ між генотипами за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ не виявлено (р = 0,521, р = 0,373,    

р = 0,820, р = 0,350 відповідно) (табл. 4.23). Вміст ХС ЛПВЩ у хворих на 

ІХС з ожирінням за наявності ɛ4/ɛ4 генотипу був вірогідно нижчим, 

порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ3/ɛ3, ɛ2/ɛ3 генотипів, а за наявності ɛ3/ɛ4 

генотипу ‒ нижчим, порівняно з носіями ɛ2/ɛ3 генотипу (р < 0,001). ІА був 

вірогідно вищим у хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом, ніж у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та 

ɛ3/ɛ3 генотипами (р < 0,001). 

Таблиця 4.23 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

(М ± m) 

Показник ɛ3/ɛ3,  

n=44 

ɛ3/ɛ4, 

n=9 

ɛ2/ɛ3,  

n=9 

ɛ4/ɛ4,  

n=3 

р 

1 2 3 4 5 6 

ЗХС, ммоль/л 4,4 ± 0,19 4,8 ± 0,42 5,0 ± 0,39 4,3 ± 0,24 0,521 
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Таблиця 4.23 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,6 ± 0,05 0,8 ± 0,16 0,8 ± 0,18 0,8 ± 0,34 0,373 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,8 ± 0,15 2,9 ± 0,37 3,1 ± 0,21 2,9 ± 0,12 0,820 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,1 ± 0,02 0,9 ± 0,02 1,1 ± 0,05 0,7 ± 0,09 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3 ± 0,12 1,8 ± 0,36 1,7 ± 0,40 1,7 ± 0,74 0,350 

ІА,од. 3,2 ± 0,15 4,1 ± 0,36 3,5 ± 0,24 5,6 ± 0,94 <0,001 

 

Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із                    

ɛ3/ɛ3 генотипом залежно від маси тіла представлений в табл. 4.24.  

Таблиця 4.24 

Ліпідний профіль хворих на ішемічну хворобу серця з ɛ3/ɛ3 генотипом  

залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=14 ЗМТ,n=36 Ожиріння, n=44 р 

ЗХС, ммоль/л 4,9 ± 0,27 4,8 ± 0,20 4,4 ± 0,19 0,253 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,5 ± 0,05 0,6 ± 0,06 0,6 ± 0,05 0,430 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,3 ± 0,25 3,2 ± 0,17 2,8 ± 0,15 0,083 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,1±0,03 1,0±0,03 1,1±0,02 0,730 

ТГ, ммоль/л 1,0±0,12 1,3±0,14 1,3±0,12 0,392 

ІА,од. 3,5±0,25 3,6±0,14 3,2±0,15 0,118 

 

Одержані результати, які наведені в табл. 4.24, свідчать про відсутність 

вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ,               

ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ3 генотипом залежно від маси 

тіла (р = 0,253, р = 0,430, р = 0,083, р = 0,730, р = 0,392, р = 0,118 відповідно). 

У хворих на ІХС із ɛ2/ɛ3 генотипом залежно від маси тіла вірогідних 

відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА 
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не виявлено (р = 0,843, р = 0,818, р = 0,884, р = 0,444, р = 0,822, р = 0,694 

відповідно) (табл. 4.25). 

Таблиця 4.25 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця з ɛ2/ɛ3 генотипом  

залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=3 ЗМТ, n=7 Ожиріння, n=9 р 

ЗХС, ммоль/л 4,7 ± 0,94 4,6 ± 0,60 5,0 ± 0,39 0,843 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,8 ± 0,27 0,6 ± 0,15 0,8 ± 0,18 0,818 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,8 ± 0,61 2,9 ± 0,40 3,1 ± 0,21 0,884 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,1±0.06 1,0±0,07 1,1±0,05 0,444 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,59 1,4±0,33 1,7±0,40 0,822 

ІА,од. 3,2±0,63 3,6±0,30 3,5±0,24 0,694 

 

Аналіз ліпідного профілю у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами 

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, залежно від маси тіла показав, що 

статистично значущих відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПНЩ та ІА не 

знайдено (р = 0,857, р = 0,662, р = 0,252 відповідно) (табл. 4.26). За критерієм 

Дункана встановлено, що вміст ХС ЛПДНЩ та ТГ був вищим у хворих з 

ожирінням, ніж у хворих із НМТ (р = 0,144, р = 0,133). У хворих із              

ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами за наявності ожиріння концентрація ХС ЛПВЩ була 

вірогідно нижчою, порівняно з хворими, які мали ЗМТ та НМТ (р = 0,010).   

Таблиця 4.26 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця                                   

з ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами  залежно від маси тіла (М ± m) 

Показник НМТ, n=5 ЗМТ, n=20 Ожиріння, n=12 р 

1 2 3 4 5 

ЗХС, ммоль/л 4,7 ± 0,72 5,0 ± 0,40 4,7 ± 0,32 0,857 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,4 ± 0,08 0,6 ± 0,08 0,8 ± 0,14 0,144 
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Таблиця 4.26 (продовження) 

1 2 3 4 5 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,2 ± 0,06 3,3 ± 0,35 2,9 ± 0,28 0,662 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,1±0,08 1,0±0,04 0,9±0,04 0,010 

ТГ, ммоль/л 0,9±0,17 1,3±0,17 1,8±0,31 0,133 

ІА,од. 3,3±0,35 3,8±0,33 4,5±039 0,252 

 

Розподіл хворих на групи залежно від носійства ɛ4 алеля за           

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ наведений у розділі 4.1. Порівняльне 

оцінювання показників ліпідного профілю у хворих на ІХС, залежно від 

носійства ɛ4 алеля за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ показало, що 

вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА вірогідно вищим у хворих, які є 

носіями ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які не є носіями ɛ4 алеля (р = 0,013,      

р = 0,029) (табл. 4.27). Вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, 

ХС ЛПНЩ, ТГ у хворих на ІХС залежно від носійства ɛ4 алеля не виявлено   

(р = 0,450, р = 0,603, р = 0,425, р = 0,680 відповідно)  

Таблиця 4.27 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно                

від носійста ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом                                          

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії   

ɛ4 алеля, 

n=113 

Носії ɛ4 алеля, 

n=37 

t р 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,12 4,9±0,26 -0,757 0,450 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,04 0,6±0,07 -0,521 0,603 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,0±0,1 3,2±0,22 -0,801 0,425 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,01 1,0±0,03 2,517 0,013 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,08 1,4±0,14 -0,413 0,680 

ІА,од. 3,4±0,09 4±0,23 -2,252 0,029 
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Аналіз показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із НМТ залежно 

від носійста ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ наведений в     

табл. 4.28. Встановлено, що статистично значущих відмінностей за вмістом 

ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА у хворих на ІХС із НМТ 

залежно від носійства ɛ4 алеля за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ 

не виявлено (р = 0,802, р = 0,386, р = 0,970, р = 0,777, р = 0,402, 0,780 

відповідно).   

Таблиця 4.28  

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця із нормальною 

масою тіла залежно від носійста ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом     

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

 

Показник Не носії   

ɛ4 алеля, 

n=17 

Носії ɛ4 алеля, 

n=5 

t р 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,26 4,7±0,72 0,254 0,802 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,5±0,07 0,4±0,08 0,887 0,386 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,23 3,2±0,59 0,037 0,970 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,1±0,08 0,287 0,777 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,15 0,9±0,17 0,856 0,402 

ІА,од. 3,5±0,23 3,3±0,35 0,283 0,780 

 

Вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ,    

ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА у хворих на ІХС із ЗМТ залежно від носійства ɛ4 алеля 

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ не виявлено (р = 0,593, р = 0,997,            

р = 0,559, р = 0,970, р = 0,821, р = 0,479 відповідно) (табл. 4.29). 
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Таблиця 4.29  

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця із зайвою масою 

тіла залежно від носійста ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом                  

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії   

ɛ4 алеля, 

n=43 

Носії ɛ4 алеля, 

n=20 

t р 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,19 5±0,40 -0,538 0,593 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,06 0,6±0,08 -0,004 0,997 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,16 3,3±0,35 -0,588 0,559 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,02 1,0±0,04 -0,038 0,970 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,13 1,3±0,18 0,227 0,821 

ІА,од. 3,6±0,13 3,8±0,33 -0,712 0,479 

 

Ліпідний профіль у хворих на ІХС з ожирінням залежно від носійста    

ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ поданий в табл. 4.30.  

Таблиця 4.30  

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням 

залежно від носійста ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом                          

гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Показник Не носії 

ɛ4 алеля, 

n=53 

Носії ɛ4 алеля, 

n=12 

t р 

ЗХС, ммоль/л 4,5±0,17 4,7±0,32 -0,463 0,645 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,05 0,8±0,14 -1,299 0,199 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,13 2,9±0,28 -0,186 0,853 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,02 0,9±0,04 4,496 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,12 1,8±0,31 -1,363 0,178 

ІА,од. 3,2±0,13 4,5±0,39 -3,770 <0,001 
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Аналізуючи результати, які наведені в табл. 4.30, встановлено, що  у 

хворих на ІХС з ожирінням, залежно від носійства ɛ4 алеля за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ, вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА 

вірогідно вищим у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які не 

є носіями ɛ4 алеля (р < 0,001). Вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС,      

ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ у хворих на ІХС з ожирінням залежно від 

носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ не виявлено               

(р = 0,645, р = 0,199, р = 0,853, р = 0,178 відповідно). 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що 

хворі на ІХС мали вірогідно вищі показники ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, 

ТГ, ІА та вірогідно нижчий показник ХС ЛПВЩ, порівняно з групою 

контролю. Встановлено, що у хворих на ІХС із ɛ4/ɛ4 генотипом вміст          

ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА ‒ вищим, порівняно з носіями інших 

генотипів. Виявлено, що у хворих на ІХС з ожирінням та ɛ4/ɛ4 генотипом 

вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА ‒ вищим, порівняно з носіями 

інших досліджуваних генотипів. Досліджено, що показник ХС ЛПВЩ був 

вірогідно нижчим у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами та ожирінням, 

порівняно з хворими, які мали ЗМТ та НМТ. Встановлено, що вміст            

ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА ‒ вищим у хворих, які є носіями         

ɛ4 алеля та у хворих з ожирінням, які є носіями ɛ4 алеля, порівняно з 

хворими, які не є носіями ɛ4 алеля.  
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106 
 

РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ ЗА           

ɛ2/ɛ3/ɛ4 ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА АПОЛІПОПРОТЕЇНУ Е ТА МАСИ ТІЛА 

 

5.1. Вплив гіполіпідемічної терапії на вміст маркерів запалення у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за               

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла 

 

Серед залучених у дослідження 150 хворих було 108 (72 %) чоловіків і 

42 (28 %) жінки віком від 31 до 89 років. Середній вік пацієнтів склав 

(61,9±0,98) років. ГІМ мали 59 (39,3 %) пацієнтів, НС ‒ 35 (23,3 %) пацієнтів, 

ПІКС  ‒ 14 (9,3 %) пацієнтів та ССН ‒ 42 (28 %) пацієнти. АГ реєструвалася у 

114 (76 %) хворих, серед яких ІІ стадію мали 35 (30,7 %)  хворих, ІІІ стадію – 

73 (64 %) хворих. ЦД мали 24 (16 %) пацієнта, ПТГ ‒ 23 (15,3 %). Усі 

пацієнти були поділені на чотири групи за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ. 

І групу становили 94 пацієнти з ɛ3/ɛ3 генотипом, ІІ ‒ 32 пацієнти з                   

ɛ3/ɛ4 генотипом, ІІІ ‒ 19 пацієнтів із ɛ2/ɛ3 генотипом, ІV ‒ 5 пацієнтів із     

ɛ4/ɛ4 генотипом. Пацієнти також були поділені на три групи залежно від 

маси тіла: із НМТ ‒ 22 пацієнти; із ЗМТ ‒ 63 пацієнти; з ожирінням ‒             

65 пацієнтів.  

Нами був проведений аналіз вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС 

порівняно з групою контролю. Встановлено, що у хворих на  ІХС вміст СРБ у 

плазмі крові становив 4,9±0,25 мг/л, ІЛ-6 ‒ 4,5±0,78 пг/мл, ФНП-α ‒      

3,5±0,49 пг/мл та був вірогідно вищим, порівняно з групою контролю (СРБ ‒ 

1,3±0,05 мг/л,  ІЛ-6 ‒ 0,5±0,11 пг/мл, ФНП-α ‒ 0,2±0,06 пг/мл ) (усі p < 0,001).  

У хворих на ІХС, незалежно від генотипу та маси тіла, показники СРБ, 

ІЛ-6 та ФНП-α через 1 місяць лікування були вірогідно нижчими, порівняно з 

такими показниками до лікування (усі p < 0,001) (табл. 5.1). Так, СРБ 
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знижувався на 16,3 %, ІЛ-6 ‒ на 13,3 % та ФНП-α ‒ на 17,1 % у порівнянні з 

вихідними показниками. 

Таблиця 5.1 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця                  

у процесі лікування (М ± m) 

Показник До лікування 

 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

СРБ, мг/л 4,9±0,25 4,1±0,22 14,665 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 4,5±0,78 3,9±0,68 5,458 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 3,5±0,49 2,9±0,39 5,833 <0,001 

 

Аналіз вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у хворих на ІХС, залежно від 

генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ до лікування показав, що вміст 

СРБ та ІЛ-6 мав тенденцію до підвищення у хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом, а 

вміст ФНП-α – у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом у порівнянні з носіями інших 

генотипів (р = 0,196, р = 0,815, р = 0,876 відповідно). Встановлено, що через  

1 місяць лікування вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α був вірогідно нижчим у хворих 

на ІХС із ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4 та ɛ2/ɛ3 генотипами у порівнянні з вихідним вмістом 

(табл. 5.2). Так, у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом лікування аторвастатином 

асоціювалось із вірогідним зниженням вмісту СРБ у плазмі крові на 17 %,   

ІЛ-6 ‒ на 13,6 %, ФНП-α ‒ на 21,1 %, у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом ‒ на 8; 13,7; 

14,2 % та у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом ‒ на 24; 15,6; 23,5 % відповідно від 

вихідного вмісту. Необхідно зазначити, що відповідь на терапію статинами 

була вищою у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом. Встановлено, що у хворих на ІХС із 

ɛ4/ɛ4 генотипом через 1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно 

знижувався на 7,7 % та ФНП-α ‒ на 8,8 % від вихідного вмісту. Вміст ІЛ-6      

у хворих на ІХС із ɛ4/ɛ4 генотипом через 1 місяць лікування мав лише 

тенденцію до зниження у порівнянні з таким показником до лікування        

(на 8,1%, р = 0,246). 
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Таблиця 5.2 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е                   

у процесі лікування (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

ɛ3/ɛ3 

(n=94)  

СРБ, мг/л 4,7±0,30 3,9±0,26 12,895 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 4,4±0,97 3,8±0,86 4,680 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 3,8±0,75 3,0±0,60 4,448 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=32) 

СРБ, мг/л 5,0±0,57 4,6±0,52 6,358 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 5,1±1,98 4,4±1,65 2,054 0,048 

ФНП-α, пг/мл 2,8±0,50 2,4±0,38 2,572 0,015 

ɛ2/ɛ3 

(n=19) 

СРБ, мг/л 5,0±0,76 3,8±0,57 5,795 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 3,2±1,64 2,7±1,47 2,536 0,021 

ФНП-α, пг/мл 3,4±0,67 2,6±0,49 3,763 0,001 

ɛ4/ɛ4 

(n=5) 

СРБ, мг/л 7,8±1,62 7,2±1,48 3,575 0,023 

ІЛ-6, пг/мл 7,4±4,99 6,8±4,54 1,357 0,246 

ФНП-α, пг/мл 3,4±0,42 3,1±0,33 3,047 0,038 

 

Вміст маркерів запалення у хворих на ІХС залежно від маси тіла у 

процесі лікування представлений в табл. 5.3. Встановлено, що у хворих на 

ІХС, залежно від маси тіла, через 1 місяць лікування вміст СРБ, ІЛ-6, ФНП-α 

у плазмі крові був вірогідно нижчим, порівняно з таким вмістом до 

лікування. У хворих із НМТ вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався 

на 28,1 %, ІЛ-6 ‒ на 15,4 % та ФНП-α ‒ на 17,6 % від вихідного вмісту           

(у хворих із ЗМТ ‒ на 17,8; 16,7; 18,5 % та у хворих з ожирінням ‒15,3; 11,8 

та 18,8 % відповідно). Тобто, відповідь на статинову терапію була вищою у 

хворих із НМТ та ЗМТ. 

 



109 
 

Таблиця 5.3 

Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно 

від маси тіла у процесі лікування (М ± m) 

Маса тіла Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

НМТ 

(n=22)  

СРБ, мг/л 3,2±0,43 2,3±0,34 4,361 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 1,3±0,30 1,1±0,24 2,629 0,016 

ФНП-α, пг/мл 1,7±0,32 1,4±0,25 3,510 0,002 

ЗМТ 

(n=63) 

СРБ, мг/л 4,5±0,32 3,7±0,28 10,227 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 2,4±0,46 2,0±0,37 3,411 0,001 

ФНП-α, пг/мл 2,7±0,32 2,2±0,26 5,952 <0,001 

Ожиріння 

(n=65) 

СРБ, мг/л 5,9±0,44 5,0±0,38 10,281 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 7,6±1,66 6,7±1,46 4,304 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 4,8±1,06 3,9±0,84 3,954 <0,001 

 

Нами досліджено динаміку маркерів запалення у хворих на ІХС із 

різною масою тіла залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ. 

Встановлено, що у хворих на ІХС із НМТ та ɛ3/ɛ3 генотипом вміст СРБ у 

плазмі крові вірогідно знижувався на 13,3 % від вихідного вмісту                    

(р < 0,001), ІЛ-6 ‒ на 15,4 % від вихідного вмісту (р = 0,004) та ФНП-α ‒        

на 23,1 % від вихідного вмісту (р < 0,001) (табл. 5.4). У хворих із                     

ɛ3/ɛ4 генотипом через 1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно 

знижувався на 8 % у порівнянні з вихідним вмістом (р = 0,035). Вміст ІЛ-6 та 

ФНП-α у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 генотипом у процесі лікування мав лише 

тенденцію до зниження, порівняно з таким вмістом до лікування (р = 0,974,      

р = 0,731). Не виявлено статистично значущих відмінностей за вмістом СРБ, 

ІЛ-6, ФНП-α у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом через 1 місяць лікування у 

порівнянні з такими показниками до лікування.  
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Таблиця 5.4 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця із нормальною масою тіла залежно від генотипу за                  

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

ɛ3/ɛ3 

(n=14)  

СРБ, мг/л 3,0±0,51 2,6±0,44 5,628 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 1,3±0,26 1,1±0,23 3,447 0,004 

ФНП-α, пг/мл 1,3±0,32 1,0±0,28 4,744 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=5) 

СРБ, мг/л 2,5±0,66 2,3±0,61 3,147 0,035 

ІЛ-6, пг/мл 0,26±0,17 0,27±0,15 -0,035 0,974 

ФНП-α, пг/мл 1,93±0,63 1,86±0,49 0,369 0,731 

ɛ2/ɛ3 

(n=3) 

СРБ, мг/л 5,3±1,57 3,8±1,01 2,708 0,114 

ІЛ-6, пг/мл 2,8±1,69 2,2±1,26 1,280 0,329 

ФНП-α, пг/мл 3,2±1,35 2,4±0,95 1,964 0,188 

 

Таким чином, одержані результати свідчать про те, що відповідь на 

терапію статинами була вищою у хворих на ІХС із НМТ за наявності          

ɛ3/ɛ3 генотипу. 

Аналіз динаміки вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із ЗМТ, 

залежно від генотипу за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ показав, 

що у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом через 1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі 

крові вірогідно знижувався на 23,8 % від вихідного (р = 0,009), у хворих        

із ɛ3/ɛ3 генотипом ‒ на 19 % від вихідного (р < 0,001), у хворих із                 

ɛ3/ɛ4 генотипом ‒ на 8,3 % від вихідного (р < 0,001) (табл. 5.5). У хворих із 

ɛ3/ɛ3 генотипом лікування аторвастином асоціювалось із вірогідним 

зниженням вмісту ІЛ-6 у плазмі крові на 20 % від вихідного (р = 0,008) та 

вмісту ФНП-α ‒ на 18,5 % від вихідного (р < 0,001), а у хворих із                

ɛ3/ɛ4 генотипом ‒ із вірогідним зниженням вмісту ФНП-α у плазмі крові на    

12 % від вихідного (р = 0,039). Через 1 місяць лікування вміст ІЛ-6 мав лише 
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тенденцію до зниження у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом (р = 0,225) та вміст ІЛ-6, 

ФНП-α ‒ у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом у порівнянні з вихідним вмістом               

(р = 0,141, р = 0,089). У хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α 

у процесі лікування мав лише тенденцію до зниження (р = 0,215, р = 0,489,              

р = 0,391). 

Таблиця 5.5 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця із зайвою масою тіла залежно від генотипу за                             

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

ɛ3/ɛ3 

(n=36)  

СРБ, мг/л 4,2±0,41 3,4±0,34 8,500 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 2,5±0,66 2±0,52 2,836 0,008 

ФНП-α, пг/мл 2,7±0,45 2,2±0,37 5,293 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=18) 

СРБ, мг/л 4,8±0,63 4,4±0,60 6,386 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 2,6±0,87 2,3±0,71 1,260 0,225 

ФНП-α, пг/мл 2,5±0,55 2,2±0,45 2,238 0,039 

ɛ2/ɛ3 

(n=7) 

СРБ, мг/л 4,2±1,1 3,2±0,84 3,768 0,009 

ІЛ-6, пг/мл 1,3±0,57 1,0±0,43 1,696 0,141 

ФНП-α, пг/мл 2,9±1,18 2,1±0,80 2,030 0,089 

ɛ4/ɛ4 

(n=2) 

СРБ, мг/л 6,8±1,39 6,2±1,58 2,848 0,215 

ІЛ-6, пг/мл 3,6±3,53 3,3±3,23 1,036 0,489 

ФНП-α, пг/мл 3,6±1,11 3,2±0,81 1,417 0,391 

 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС з ожирінням 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ наведена в       

табл. 5.6. Встановлено, що у хворих на ІХС з ожирінням та ɛ2/ɛ3 генотипом 

вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався на 23,6 % від вихідного          

(р < 0,001), у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом ‒ на 17,5 % від вихідного (р = 0,001) 

та у хворих із ɛ3/ɛ4 ‒ 10,1 % від вихідного (р = 0,003). У хворих із             
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ɛ3/ɛ3 генотипом через  місяць лікування вміст ІЛ-6 у плазмі крові вірогідно 

знижувався на 10,1 % від вихідного (р = 0,001) та вміст ФНП-α  на 18,5 % від 

вихідного (р = 0,003), а у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом ‒ вміст ФНП-α на 18,4 % 

від вихідного (р = 0,042). Через 1 місяць лікування вміст ІЛ-6, ФПН-α мав 

лише тенденцію до зниження у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом та вміст ІЛ-6 ‒       

у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом у порівнянні з вихідним вмістом, але статистично 

значущих відмінностей не виявлено. У хворих на ІХС з ожирінням за 

наявності ɛ4/ɛ4 генотипу вміст СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у процесі лікування мав 

лише тенденцію до зниження, але вірогідних відмінностей не виявлено. 

Таблиця 5.6 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця з ожирінням залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

ɛ3/ɛ3 

(n=44)  

СРБ, мг/л 5,7±0,50 4,7±0,43 9,093 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 6,9±1,93 6,2±1,72 3,594 0,001 

ФНП-α, пг/мл 5,4±1,53 4,4±1,21 3,202 0,003 

ɛ3/ɛ4 

(n=9) 

СРБ, мг/л 6,9±1,36 6,2±1,19 3,691 0,006 

ІЛ-6, пг/мл 13±6,29 11±5,27 1,875 0,098 

ФНП-α, пг/мл 3,7±1,39 3,0±0,97 1,609 0,146 

ɛ2/ɛ3 

(n=9) 

СРБ, мг/л 5,5±1,33 4,2±0,99 3,482 0,008 

ІЛ-6, пг/мл 4,9±3,41 4,3±3,06 1,696 0,128 

ФНП-α, пг/мл 3,8±1,06 3,1±0,80 2,411 0,042 

ɛ4/ɛ4 

(n=3) 

СРБ, мг/л 8,5±2,75 7,8±2,46 2,352 0,143 

ІЛ-6, пг/мл 9,9±8,41 9,1±7,64 1,074 0,395 

ФНП-α, пг/мл 3,3±0,41 3,0±0,38 3,582 0,070 

 

Нами був проведений аналіз динаміки вмісту маркерів запалення у 

хворих на ІХС залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/4 поліморфізмом гена 
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апоЕ (табл. 5.7). Встановлено, що у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, через        

1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався на 9,3 % 

від вихідного (р < 0,001),  ІЛ-6 ‒ на 11,1 % від вихідного (р = 0,027) та    

ФНП-α ‒ на 10,7 % від вихідного (р = 0,006). У хворих, які не є носіями ɛ4 

алеля, у процесі лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався на 

18,6 % від вихідного (р < 0,001), ІЛ-6  ‒ на 14,3 % від вихідного (р < 0,001) та 

ФНП-α ‒ на 18,9 % від вихідного (р < 0,001).  

Таблиця 5.7 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=37)  

СРБ, мг/л 5,4±0,56 4,9±0,51 7,231 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 5,4±1,82 4,8±1,54 2,306 0,027 

ФНП-α, пг/мл 2,8±0,44 2,5±0,33 2,924 0,006 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=113) 

СРБ, мг/л 4,8±0,28 3,9±0,24 13,599 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 4,2±0,85 3,6±0,75 5,235 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 3,7±0,63 3,0±0,50 5,253 <0,001 

 

Таким чином, одержані дані свідчать про те, що відповідь на терапію 

статинами була вищою у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля. 

Аналіз динаміки вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із НМТ, 

залежно від носійства ɛ4 алеля показав, що у хворих, які не є носіями             

ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно 

знижувався на 17,6 % вихідного (р = 0,001) (у хворих, які є носіями ɛ4 алеля ‒ 

на 8 % від вихідного (р = 0,035)), ІЛ-6 ‒ на 18,6 % від вихідного (р = 0,013), 

ФНП-α ‒ на 18,6 % від вихідного (р = 0,001) (табл. 5.8). У хворих, які є 

носіями ɛ4 алеля, у процесі лікування вміст ІЛ-6 та ФНП-α мав лише 
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тенденцію до зниження у порівнянні з таким вмістом до лікування (р = 0,974,     

р = 0,731).   

Таблиця 5.8 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця із нормальною масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за   

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=5)  

СРБ, мг/л 2,5±0,66 2,3±0,61 7,231 0,035 

ІЛ-6, пг/мл 0,3±0,17 0,3±0,15 2,306 0,974 

ФНП-α, пг/мл 1,9±0,63 1,9±0,49 2,924 0,731 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=17) 

СРБ, мг/л 3,4±0,52 2,8±0,41 4,313 0,001 

ІЛ-6, пг/мл 1,6±0,36 1,3±0,28 2,780 0,013 

ФНП-α, пг/мл 1,6±0,37 1,3±0,30 3,971 0,001 

 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із ЗМТ залежно 

від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ наведена в       

табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця із зайвою масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за            

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=20)  

СРБ, мг/л 5,0±0,59 4,6±0,56 7,058 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 2,7±0,83 2,4±0,68 1,426 0,170 

ФНП-α, пг/мл 2,6±0,50 2,3±0,42 2,552 0,019 
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Таблиця 5.9 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

Не носії ɛ4 

алеля 

(n=43) 

СРБ, мг/л 4,2±0,38 3,4±0,31 9,920 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 2,3±0,56 1,8±0,44 3,106 0,003 

ФНП-α, пг/мл 2,7±0,41 2,2±0,34 5,451 <0,001 

 

Як видно з даної табл., у хворих на ІХС із ЗМТ, залежно від носйства     

ɛ4 алеля, відповідь на терапію статинами була вищою у хворих, які не є 

носіями ɛ4 алеля, про що свідчить вірогідне зниження вмісту СРБ у плазмі 

крові  на 19 % (р < 0,001) (у хворих, які є носіями ɛ4 алеля – на 8 %                

(р < 0,001)), ІЛ-6 ‒ на 21,7 % (р = 0,003) та ФНП-α ‒ на 18,5 % (р < 0,001)       

(у хворих, які є носіями ɛ4 алеля – на 11,5 % (р = 0,019)) від вихідного вмісту. 

У хворих, які є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування вміст ІЛ-6 у плазмі 

крові мав лише тенденцію до зниження у порівнянні з таким вмістом до 

лікування (р = 0,170) 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС з ожирінням 

залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ подана в       

табл. 5.10.  

Таблиця 5.10 

Динаміка вмісту маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу 

серця з ожирінням залежно від носійства ɛ4 алеля за                          

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

 

Алель Показник До 

лікування 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=12)  

СРБ, мг/л 7,2±1,18 6,6±1,05 4,542 0,001 

ІЛ-6, пг/мл 12,2±4,99 10,5±4,23 2,091 0,061 

ФНП-α, пг/мл 3,6±1,03 3,0±0,72 1,824 0,095 
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Таблиця 5.10 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

Не носії ɛ4 

алеля 

(n=53) 

СРБ, мг/л 5,6±0,47 4,7±0,39 9,383 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 6,6±1,69 5,8±1,51 3,969 <0,001 

ФНП-α, пг/мл 5,2±1,28 4,1±1,01 3,615 0,001 

 

Аналізуючи результати, які наведені в табл. 5.10, встановлено, що у 

хворих на ІХС з ожирінням, які не є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць 

лікування вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався на 16,1 %                

(р < 0,001), ІЛ-6 ‒ на 12,1 % (р < 0,001) та ФНП-α ‒ на 21,2 % (р = 0,001) від 

вихідного вмісту. У хворих, які є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування 

вміст СРБ у плазмі крові вірогідно знижувався на 8,3 % від вихідного            

(р = 0,001), а вміст ІЛ-6 та ФНП-α мав лише тенденцію до зниження              

(р = 0,061, р = 0,095 відповідно).   

Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що 

протизапальний ефект аторвастатину був вищим у хворих на ІХС із           

ɛ2/ɛ3 генотипом, порівняно з носіями інших генотипів, у хворих із НМТ та 

ЗМТ, порівняно з хворими, які мали ожиріння та у хворих, які не є носіями   

ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які є носіями ɛ4 алеля. 

 

 

5.2. Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на 

ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена аполіпопротеїну Е та маси тіла 

 

При аналізі показників ліпідного профілю у хворих на ІХС порівняно з 

групою контролю встановлено, що у хворих на ІХС показники ЗХС,  

ХСЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ТГ та ІА були вірогідно вищими, а показник           

ХС ЛПВЩ вірогідно нижчим, порівняно з групою контролю (р < 0,001).  
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У хворих на ІХС, незалежно від генотипу та маси тіла, аналіз динаміки 

показників ліпідного профілю показав, що через 1 місяць лікування 

показники ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА були вірогідно нижчими, а 

показник ХС ЛПВЩ вірогідно вищим, порівняно з такими показниками до 

лікування (р < 0,001) (табл. 5.11). Так, через 1 місяць лікування ЗХС вірогідно 

знижувався на 12,8 %, ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 %, ХС ЛПНЩ ‒ на 22,6 %, ТГ ‒ 

на 14,3 % та ІА ‒ 28,6 %, а ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 20 % у 

порівнянні з вихідним вмістом. 

Таблиця 5.11 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця                                  

у процесі лікування (М ± m) 

Показник До лікування 

 

Через 1 місяць 

лікування 

t р 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,11 4,1±0,08 16,301 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, моль/л 0,6±0,03 0,5±0,03 11,041 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,09 2,4±0,06 19,345 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,01 1,2±0,01 -24,320 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,07 1,2±0,06 12,622 <0,001 

ІА, од. 3,5±0,09 2,5±0,06 25,385 <0,001 

 

 При аналізі показників ліпідного профілю, залежно від генотипу за 

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ до лікування встановлено, що у хворих із 

ɛ4/ɛ4 генотипом вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, порівняно із ɛ3/ɛ4, 

ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами, а ІА вірогідно вищим, порівняно із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та 

ɛ3/ɛ3 генотипами (р = 0,015; р = 0,013). Статистично значущої відмінності за 

вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ та ТГ між генотипами не виявлено    

(р = 0,791, р = 0,325, р = 0,836, р = 0,352 відповідно). Встановлено, що через  

1 місяць лікування вміст ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА був 

вірогідно нижчим, а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно вищим у хворих із ɛ3/ɛ3, 

ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипами (табл. 5.12). У пацієнтів із ɛ3/ɛ3 генотипом 
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лікування аторвастатином асоціювалось із вірогідним зниженням вмісту ЗХС 

на 13 %  (у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипами ‒ на 12,2; 12,5; та 8,7 % 

відповідно), ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 % (у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та                 

ɛ4/ɛ4 генотипами ‒ на 16,7; 14,3 та 12,5 % відповідно), ТГ ‒ на 15,4 %             

(у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипами ‒ на 7,7; 12,5 та 5,9 % 

відповідно), ІА ‒ на 29,4 % (у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипами ‒     

на 26,3; 28,6 та 29,8 % відповідно) та підвищенням ХС ЛПВЩ на 20 %           

(у хворих із ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипами ‒ на 11,1; 9,1 та 11,1 % 

відповідно). Вміст ХС ЛПНЩ вірогідно знижувався у хворих із ɛ3/ɛ3 

генотипом на 23,3 %, а у хворих із ɛ2/ɛ3, ɛ3/ɛ4 та ɛ4/ɛ4 генотипами – на 20; 

18,8 та 13,8 % відповідно.  

Таблиця 5.12 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно               

від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е                   

у процесі лікування (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

ɛ3/ɛ3 

(n=94)  

ЗХС, ммоль/л 4,6±0,12 4±0,09 16,359 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,04 0,5±0,03 8,082 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,0±0,10 2,3±0,08 19,279 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,02 1,2±0,01 -21,373 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,08 1,1±0,07 9,627 <0,001 

ІА, од. 3,4±0,09 2,4±0,07 23,681 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=32) 

 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,29 4,3±0,18 4,994 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,07 0,5±0,06 5,300 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,25 2,6±0,15 5,407 <0,001 
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Таблиця 5.12 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

 ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,99±0,03 1,1±0,02 -8,443 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,15 1,2±0,14 5,833 <0,001 

ІА, од. 3,8±0,24 2,8±0,15 9,111 <0,001 

ɛ2/ɛ3 

(n=19) 

 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,30 4,2±0,23 7,161 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,7±0,11 0,6±0,09 4,707 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,0±0,19 2,4±0,15 10,000 <0,001 

 

 

 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,04 1,2±0,03 -10,288 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,6±0,23 1,4±0,20 4,801 <0,001 

ІА, од. 3,5±0,18 2,5±0,14 10,604 <0,001 

ɛ4/ɛ4 

(n=5) 

ЗХС, ммоль/л 4,6±0,21 4,2±0,22 4,772 0,009 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,19 0,7±0,18 15,652 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,9±0,14 2,5±0,17 9,069 0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,9±0,12 1,0±0,09 -3,803 0,019 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,41 1,6±0,39 10,178 0,001 

ІА, од. 4,7±0,72 3,3±0,33 3,059 0,038 

 

Аналіз показників ліпідного профілю залежно від маси тіла до 

лікування показав відсутність вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС,       

ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА у хворих на ІХС із різним 

ІМТ. Встановлено, що через 1 місяць лікування у хворих на ІХС із різним 

ІМТ виявлено вірогідне зниження вмісту ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ, 

ІА та вірогідне підвищення вмісту ХС ЛПВЩ у порівнянні з такими 

показниками до лікування (табл. 5.13). У хворих із НМТ через 1 місяць 

лікування виявлено вірогідне зниження вмісту ХС ЛПДНЩ на 20 %              

(у хворих із ЗМТ ‒ на 16,7 %, ожирінням ‒ на 14,3 %), у пацієнтів із ЗМТ 

вірогідне  зниження вмісту ЗХС на 14,3 % та ІА ‒ на 29,7 % (у хворих із НМТ 

‒ на 12,5 та 29,4 %, ожирінням ‒ на 13 та 28,6 %) та у хворих з ожирінням 
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вірогідне зниження вмісту ТГ на 13,3 % (у хворих із НМТ ‒ на 9,1 %, ЗМТ ‒ 

на 7,7 %) від вихідних показників. Вміст ХС ЛПВЩ підвищувався на 20% у 

хворих із ЗМТ та ожирінням, а у хворих із НМТ ‒ на 9,1 %. Досліджено, що 

вміст ХС ЛПНЩ у хворих із ЗМТ та НМТ знижувався на 21,9 та 21,2 %, а в 

осіб з ожирінням ‒ на 17,9 % від вихідних показників, але цільового значення 

не досягав. 

Таблиця 5.13 

Ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно               

від маси тіла у процесі лікування (М ± m) 

Маса 

тіла 

Показник До 

лікування 

Через        

1 місяць 

лікування 

t р 

Н
М

Т
 

(n
=

2
2

) 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,25 4,2±0,18 7,725 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,5±0,05 0,4±0,04 3,903 0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,21 2,6±0,15 9,553 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,2±0,02 -12,401 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,12 1,0±0,09 4,160 <0,001 

ІА, од. 3,4±0,19 2,4±0,12 9,930 <0,001 

З
М

Т
 

(n
=

6
3

) 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,18 4,2±0,12 9,583 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,05 0,5±0,04 6,608 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,15 2,5±0,09 10,893 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,02 1,2±0,02 -14,962 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,10 1,2±0,09 8,510 <0,001 

ІА, од. 3,7±0,14 2,6±0,09 16,889 <0,001 

О
ж

и
р
ін

н
я
 

(n
=

6
5

) 

ЗХС, ммоль/л 4,6±0,15 4,0±0,11 11,571 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,7±0,05 0,6±0,04 8,131 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,12 2,3±0,09 15,311 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,02 1,2±0,02 -15,923 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,5±0,11 1,3±0,09 8,341 <0,001 

ІА, од. 3,5±0,14 2,5±0,10 16,308 <0,001 
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Нами був проведений аналіз динаміки показників ліпідного профілю у 

хворих на ІХС із різною масою тіла залежно від генотипу за                    

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, який наведений в табл. 5.14.  

Таблиця 5.14 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця із нормальною масою тіла залежно від генотипу за                    

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

ɛ3/ɛ3 

(n=14) 

 

 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,27 4,2±0,20 7,215 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,5±0,05 0,4±0,05 4,900 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,25 2,6±0,17 8,439 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,2±0,03 -10,485 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,0±0,12 0,9±0,11 5,062 <0,001 

ІА, од. 3,5±0,25 2,4±0,13 7,362 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=5) 

 

 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,72 4,2±0,53 2,579 0,061 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,41±0,08 0,39±0,07 3,773 0,020 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,59 2,6±0,42 3,325 0,029 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,08 1,2±0,06 -4,893 0,008 

ТГ, ммоль/л 0,9±0,17 0,8±0,16 3,354 0,028 

ІА, од. 3,3±0,34 2,5±0,30 14,606 <0,001 

ɛ2/ɛ3 

(n=3) 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,94 4,1±0,65 1,955 0,190 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,27 0,6±0,19 1,578 0,255 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,61 2,3±0,43 3,081 0,091 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,06 1,2±0,03 -4,865 0,040 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,59 1,4±0,42 1,630 0,245 

ІА, од. 3,2±0,63 2,3±0,44 3,965 0,058 
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Як видно з даної табл., через 1 місяць лікування у хворих на ІХС із 

НМТ та ɛ3/ɛ3 генотипом вміст ЗХС вірогідно знижувався на 14,3 %,             

ХС ЛПДНЩ ‒ на 20 %, ХС ЛПНЩ ‒ на 21,2 %, ТГ ‒ на 10 %, ІА ‒ на 31,4 %, 

а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 9,1 % від вихідних показників. 

У хворих на ІХС із ɛ3/ɛ4 генотипом вміст ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА 

вірогідно знижувався на 4,9; 18,8; 11,1 та 21, 9 % відповідно, а вміст            

ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 9,1 % у порівнянні з вихідним вмістом. 

Через 1 місяць лікування вміст ЗХС мав лише тенденцію до зниження, 

порівняно з таким вмістом до лікування (р = 0,061). У хворих із                 

ɛ2/ɛ3 генотипом через 1 місяць лікування аторвастатином вміст ЗХС,             

ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА мав лише тенденцію до зниження у 

порівняні з таким вмістом до лікування, але вірогідних відмінностей не 

виявлено. Вміст ХС ЛПВЩ у процесі лікування вірогідно підвищувався на 

9,1 % (р = 0,040).   

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із ЗМТ 

залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у процесі 

лікування подана в табл. 5.15.  

Таблиця 5.15 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця з зайвою масою тіла залежно від генотипу                                            

за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

ɛ3/ɛ3 

(n=36) 

 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,20 4,2±0,15 10,086 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,06 0,5±0,05 4,485 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,17 2,4±0,12 12,600 <0,001 
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Таблиця 5.15 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

 ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,03 1,2±0,02 -14,210 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,14 1,1±0,12 6,458 <0,001 

ІА, од. 3,6±0,14 2,4±0,11 19,588 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=18) 

 

 

ЗХС, ммоль/л 5,0±0,45 4,3±0,27 3,552 0,002 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,09 0,5±0,08 4,073 0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,7±0,39 2,7±0,21 3,601 0,002 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,04 1,1±0,04 -5,254 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,19 1,1±0,17 4,376 <0,001 

ІА, од. 3,9±0,37 2,8±0,21 5,680 <0,001 

ɛ2/ɛ3 

(n=7) 

ЗХС, ммоль/л 4,6±0,59 4±0,47 3,744 0,010 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,63±0,15 0,58±0,13 3,114 0,021 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,9±0,40 2,3±0,30 4,823 0,003 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,07 1,2±0,06 -9,950 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,33 1,3±0,30 3,424 0,014 

ІА, од. 3,6±0,30 2,4±0,26 5,797 0,001 

ɛ4/ɛ4 

(n=2) 

ЗХС, ммоль/л 5,0±0,09 4,6±0,27 2,189 0,273 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,09 0,7±0,08 7,000 0,090 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,20 2,7±0,31 4,238 0,148 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,2±0,04 -1,571 0,361 

ТГ, ммоль/л 1,8±0,20 1,6±0,16 4,429 0,141 

ІА, од. 3,5±0,20 2,8±0,10 7,000 0,090 

 

Аналізуючи результати, які наведені в табл. 5.15, встановлено, що у 

хворих на ІХС із ЗМТ, залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

апоЕ, через 1 місяць лікування вміст ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА 

був вірогідно нижчим, а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно вищим у хворих із ɛ3/ɛ3, 

ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 генотипами у порівняні з вихідним вмістом. У хворих із             
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ɛ4/ɛ4 генотипом через 1 місяць лікування статистично значущих 

відмінностей за вмістом ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ та ІА 

не виявлено, порівняно з такими показниками до лікування. У пацієнтів із 

ɛ3/ɛ4 генотипом лікування аторвастатином асоціювалось із вірогідним 

зниженням вмісту ЗХС на 14 % (у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами ‒ на 

12,5 та 13 %), ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 % (у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами 

‒ на 16,7 та 8 % ), ТГ ‒ на 15,4 % (у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами ‒      

на 15,4 та 7,1 %) від вихідного. Вміст ХС ЛПНЩ вірогідно знижувався у 

хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом на 27 %, а у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами – 

на 25 та 20,7 % у порівнянні з вихідним вмістом. ІА вірогідно знижувався у 

хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами на 33,3 %, а у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом  ‒ 

на 28,2 %. Вміст ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу 

на 20 % (у носіїв ɛ2/ɛ3 та ɛ3/ɛ4 генотипів ‒ на 16,7 та 10 %) у порівнянні з 

вихідним вмістом. 

Аналіз динаміки показників ліпідного профілю у хворих на ІХС з 

ожирінням, залежно від генотипу за досліджуваним поліморфізмом гена 

апоЕ показав, що у хворих із ɛ3/ɛ3, ɛ3/ɛ4 та ɛ2/ɛ3 генотипами через 1 місяць 

лікування показники ЗХС, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА були вірогідно 

нижчими, а показник ХС ЛПВЩ вірогідно вищим, порівняно з такими 

показниками до лікування (табл. 5.16). У хворих із ɛ4/ɛ4 генотипом через       

1 місяць лікування вміст ХС ЛПДНЩ вірогідно знижувався на 12,5 %,           

ХС ЛПНЩ ‒ на 17,2 % та ТГ ‒ на 11,8 % у порівнянні з вихідним вмістом         

(р = 0,007, р = 0,021, р = 0,013 відповідно). Показники ЗХС та ІА мали 

тенденцію до зниження, а показник ХС ЛПВЩ ‒ до підвищення у хворих із 

ɛ4/ɛ4 генотипом через 1 місяць лікування у порівняні з такими показниками 

до лікування та були близькими до рівня статистичної значущості (р = 0,056, 

р = 0,069, р = 0,099 відповідно). У хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом через 1 місяць 

лікування ХС ЛПНЩ вірогідно знижувався на 21,4 % (у хворих із ɛ3/ɛ4 та 

ɛ2/ɛ3 генотипами ‒ на 17,2 та 19,4 %), ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 % (у хворих із 

ɛ3/ɛ4 та ɛ2/ɛ3 генотипами ‒ на 12,5 % ), ТГ ‒ на 15,4 % (у хворих  із ɛ3/ɛ4 та 
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ɛ2/ɛ3 генотипами ‒ на 11,1 та 11,8 %), порівняно з такими показниками до 

лікування. Вміст ЗХС вірогідно знижувався у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом на   

12 % (у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ3/ɛ4 генотипами ‒ на 11,4 та 10,4 %), ІА вірогідно 

знижувався у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом на 27,8 % (у хворих із ɛ3/ɛ3 та ɛ3/ɛ4 

генотипами ‒ на 25,8 та 26,8 %) у порівнянні з вихідним вмістом. ХС ЛПВЩ 

вірогідно підвищувався на 22,2 % у хворих із ɛ3/ɛ4 генотипом (у хворих із 

ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами ‒ на 9,1 %) у порівнянні з вихідним вмістом. 

Таблиця 5.16 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця з ожирінням залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Генотип Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

ɛ3/ɛ3 

(n=44)  

ЗХС, ммоль/л 4,4±0,19 3,9±0,15 10,764 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,06 0,5±0,05 5,962 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,15 2,2±0,12 12,179 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,02 1,2±0,02 -13,815 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,12 1,1±0,10 6,106 <0,001 

ІА, од. 3,1±0,15 2,3±0,11 15,021 <0,001 

ɛ3/ɛ4 

(n=9) 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,42 4,3±0,23 2,629 0,030 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,16 0,7±0,14 3,395 0,009 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,9±0,37 2,4±0,30 4,847 0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,9±0,02 1,1±0,03 -6,055 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,8±0,36 1,6±0,31 3,579 0,007 

ІА, од. 4,1±0,36 3,0±0,28 6,940 <0,001 
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Таблиця 5.16 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

ɛ2/ɛ3 

(n=9) 

 

 

ЗХС, ммоль/л 5,0±0,39 4,4±0,30 5,784 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,18 0,67±0,15 3,960 0,004 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,21 2,5±0,17 9,234 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,05 1,2±0,03 -5,106 0,001 

 ТГ, ммоль/л 1,7±0,40 1,5±0,34 3,801 0,005 

ІА, од. 3,6±0,24 2,6±0,19 11,035 <0,001 

ɛ4/ɛ4 

(n=3) 

ЗХС, ммоль/л 4,3±0,24 4,0±0,24 4,059 0,056 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,34 0,7±0,33 12,124 0,007 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,9±0,21 2,4±0,24 6,750 0,021 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,7±0,09 0,9±0,06 -3,604 0,069 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,74 1,5±0,72 8,549 0,013 

ІА, од. 5,6±0,94 3,6±0,47 2,945 0,099 

 

Аналіз динаміки показників ліпідного профілю у хворих на ІХС 

залежно від носійства ɛ4 алеля у процесі лікування представлений в          

табл. 5.17.  

Таблиця 5.17                                  

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

1 2 3 4 5 6 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=37) 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,26 4,3±0,16 5,388 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,64±0,07 0,57±0,06 6,065 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,22 2,6±0,14 6,009 <0,001 
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Таблиця 5.17 (продовження) 

1 2 3 4 5 6 

 ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1±0,03 1,1±0,02 -9,347 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,14 1,2±0,13 6,770 <0,001 

ІА, од. 4,0±0,23 2,9±0,14 9,385 <0,001 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=113) 

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,12 4,1±0,09 17,932 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,04 0,5±0,03 9,303 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,0±0,09 2,3±0,07 21,493 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,01 1,2±0,01 -23,368 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,08 1,2±0,06 10,778 <0,001 

ІА, од. 3,4±0,09 2,4±0,06 26,039 <0,001 

 

Як видно з даної табл., у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць 

лікування вміст ЗХС вірогідно знижувався на 12,2 %, ХС ЛПДНЩ ‒ на      

10,9 %, ХС ЛПНЩ ‒18,8 %, ТГ ‒14,3 %, ІА ‒ на 27,5 %, а вміст ХС ЛПВЩ 

вірогідно підвищувався на 10 % у порівнянні з вихідним вмістом. У хворих, 

які не є носіями ɛ4 алеля, вміст ЗХС вірогідно знижувався на 12,8 %,                 

ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 %, ХС ЛПНЩ ‒ на 23,3 %, ТГ ‒ на 7,7 %, ІА ‒ на      

29,4 %, а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 9,1 % від вихідного 

вмісту. Таким чином, гіполіпідемічна ефективність була вищою у хворих, які 

не є носіями ɛ4 алеля. 

Аналіз динаміки показників ліпідного профілю у хворих на ІХС із 

НМТ, залежно від носійства ɛ4 алеля за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

показав, що у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування вміст                  

ХС ЛПДНЩ вірогідно знижувався на 4,9 %, ХС ЛПНЩ ‒ на 18,8 %,             

ТГ ‒ 11,1 %, ІА ‒ на 24,2 %, а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на   

9,1 % у порівнянні з вихідним вмістом (табл. 5.18). Вміст ЗХС у процесі 

лікування мав лише тенденцію до зниження (р = 0,061). У хворих, які не є 

носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування показники ЗХС, ХС ЛПДНЩ,        
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ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА  вірогідно знижувалися на 14,2; 13,5; 24,2; 9,1 та 31,4 % 

відповідно, а показник ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 9,1 %, 

порівняно з такими показниками до лікування.  

Таблиця 5.18 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця із нормальною масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за   

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через       

1 місяць 

лікування 

t р 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=5)  

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,72 4,2±0,53 2,579 0,061 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,41±0,08 0,39±0,07 3,773 0,020 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,2±0,59 2,6±0,42 3,325 0,029 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,08 1,2±0,06 -4,893 0,008 

ТГ, ммоль/л 0,9±0,17 0,8±0,16 3,354 0,028 

ІА, од. 3,3±0,35 2,5±0,30 15,021 <0,001 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=17) 

ЗХС, ммоль/л 4,9±0,26 4,2±0,19 7,394 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,52±0,07 0,45±0,05 3,727 0,002 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,23 2,5±0,16 9,034 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,03 1,2±0,02 -6,055 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,1±0,15 1±0,11 3,579 0,001 

ІА, од. 3,5±0,23 2,4±0,13 6,940 <0,001 

 

У хворих на ІХС із ЗМТ, залежно від носійства ɛ4 алеля, 

гіполіпідемічна ефективність була вищою у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, 

про що свідчить вірогідне зниження вмісту ЗХС на 14,6 % (у хворих, які є 

носіями  ɛ4 алеля ‒ на 12 %), ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 % (у хворих, які є 

носіями ɛ4 алеля ‒ на 16,7 %), ХС ЛПНЩ ‒ на 22,6 % (у хворих, які є носіями 

ɛ4 алеля ‒ на 18,1 %), ТГ ‒ на 14,3 % (у хворих, які є носіями ɛ4 алеля ‒ на 

15,4 %), ІА ‒ на 33,3 % (у хворих, які є носіями ɛ4 алеля ‒ на 26,3 %) та 
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вірогідне підвищення вмісту ХС ЛПВЩ на 20 % (у хворих, які є носіями      

ɛ4 алеля ‒ на 20 %) від вихідного вмісту (табл. 5.19).  

Таблиця 5.19 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця із зайвою масою тіла залежно від носійства ɛ4 алеля за            

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через      

1 місяць 

лікування 

t р 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=20)  

ЗХС, ммоль/л 5,0±0,40 4,4±0,24 3,766 0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,08 0,5±0,07 4,429 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,3±0,35 2,7±0,19 3,853 0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,04 1,2±0,03 -5,636 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,3±0,17 1,1±0,16 4,828 <0,001 

ІА, од. 3,8±0,33 2,8±0,19 6,051 <0,001 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=43) 

ЗХС, ммоль/л 4,8±0,19 4,1±0,14 10,826 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,6±0,06 0,5±0,05 5,008 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,1±0,16 2,4±0,12 13,571 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,0±0,02 1,2±0,02 -15,861 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,13 1,2±0,11 7,010 <0,001 

ІА, од. 3,6±0,13 2,4±0,10 19,899 <0,001 

 

Аналіз динаміки показників ліпідного профілю у хворих на ІХС з 

ожирінням, залежно від носійства ɛ4 алеля показав, що у хворих, які є 

носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування вміст ЗХС, ХС ЛПДНЩ,             

ХС ЛПНЩ, ТГ та ІА вірогідно знижувався на 10,6; 12,5; 17,2; 11,1 та 31,1 % 

відповідно, а у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, ‒ на 11,1; 12,7; 21,4; 14,3 та 

28,1 % відповідно (табл. 5.20). ХС ЛПВЩ вірогідно підвищувався на 11,1 % у 

хворих, які є носіями ɛ4 алеля та на 9,1 % у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля.  
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Таблиця 5.20 

Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічну хворобу 

серця з ожирінням залежно від носійства ɛ4 алеля за                          

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е (М ± m) 

Алель Показник До 

лікування 

Через       

1 місяць 

лікування 

t р 

Носії ɛ4 

алеля 

(n=12)  

ЗХС, ммоль/л 4,7±0,32 4,2±0,18 3,101 0,010 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,8±0,14 0,7±0,13 4,414 0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,9±0,28 2,4±0,23 6,419 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,9±0,04 1,0±0,04 -7,376 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,8±0,31 1,6±0,28 4,637 0,001 

ІА, од. 4,5±0,39 3,1±0,24 6,282 <0,001 

Не носії 

ɛ4 алеля 

(n=53) 

ЗХС, ммоль/л 4,5±0,17 4,0±0,13 12,244 <0,001 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,63±0,05 0,55±0,05 7,042 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,8±0,13 2,2±0,11 14,181 <0,001 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,1±0,02 1,2±0,02 -14,706 <0,001 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,12 1,2±0,10 7,134 <0,001 

ІА, од. 3,2±0,13 2,3±0,10 17,445 <0,001 

 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження доведено,            

що гіполіпідемічна ефективність залежала від генотипу за                            

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ та була найвищою у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу, 

що підтверджується більш вираженим зниженням вмісту ТГ, ХС ЛПНЩ       

та більш вираженим підвищенням вмісту ХС ЛПВЩ, порівняно з носіями   

інших досліджуваних генотипів. Гіполіпідемічна ефективність була вищою у 

хворих із ЗМТ та НМТ, порівняно з хворими, які мали ожиріння та у хворих, 

які не є носіями ɛ4 алеля, порівняно з хворими, які є носіями ɛ4 алеля.  
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Отже, носії ε3/ε4 та ε4/ε4 генотипів за наявності ожиріння мали нижчу 

відповідь на терапію аторвастатином дозою 40 мг за 1 добу, порівняно з 

носіями ε3/ε3 та ε2/ε3 генотипів.  
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О. В. Псарьова // Вісник Української медичної стоматологічної академії 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ССЗ посідають провідне місце в структурі смертності у світі. Аналіз 

показників стану здоров’я населення України свідчить, що захворюваність та 

смертність від хвороб системи кровообігу в 2012 році становить 66,3 % від 

загального показника смертності, а раптова серцева смертність від ІХС в осіб 

віком до 64 років посідає перше місце (143,78 / 100 000 населення). Питома 

вага ІХС у структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить до 

65 % [11, 18]. 

ЗМТ належить до основних чинників ризику ССЗ. За даними ВООЗ, у 

2008 році більше ніж 1,6 млрд дорослого населення світу мали ЗМТ, зокрема 

більше 800 млн. ‒ ожиріння, яке обумовлює 23 % випадків розвитку ІХС 

[123]. До генетичних чинників, що прискорюють розвиток атеросклерозу та 

ІХС відносять, зміни білків генів, пов’язаних із регуляцією синтезу ліпідів   

та їх метаболізму, а також різноманітні генетичні дефекти генів, які 

контролюють функції судинної стінки  [5, 36]. Одним із найбільш вивчених 

генетичних факторів є поліморфізм гена апоЕ [5, 6, 31, 36, 43, 187]. Як 

показують численні дослідження, ε2/ε3/ε4 поліморфізм гена апоЕ істотно 

впливає на метаболізм ЛП. Він є найбільш вивченим поліморфізмом гена 

апоЕ та ідентифікований у більше ніж 50 популяціях світу. Встановлено, що 

вміст ЗХС підвищується від ε2 до ε3 та ε4 алелів, і це є незмінною 

закономірністю для різних популяцій [19, 32, 36, 187]. 

За останнє десятиліття доведено, що виявлення генетичного ризику має 

важливе значення й для розроблення диференційованого підходу до 

профілактики та лікування ожиріння, а також асоційованих з ним 

захворювань [30, 44]. Водночас, складність прогнозу і розрахунку ризику 

розвитку ожиріння як мультифакторного захворювання пов’язана з різним 

ступенем реалізації спадкової схильності, дисліпідемією та факторами 

зовнішнього середовища [35]. 
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Із генетичними особливостями організму, наявними дисліпідемією, 

ожирінням, ІР останнім часом пов’язують вираженість запальної відповіді, 

маркерами  якої є СРБ, прозапальні цитокіни ‒ ІЛ-6, ФНП‒α [33, 84, 134, 

192]. 

Комплексний підхід з урахуванням індивідуальної спадкової  

схильності до розвитку серцево-судинної патології в дорослому віці дозволяє 

виділити групи ризику та проаналізувати структурні поліморфізми 

апопротеїнових генів, маркерів запалення та ліпідних показників в    

сироватці крові. Окремі дослідження довели існування зв’язку між                         

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, активністю запалення, ліпідним профілем 

пацієнта та ефективністю гіполіпідемічної терапії у хворих на ІХС та 

ожиріння, проте одержані дані суперечливі [7, 8, 28, 44, 48, 51, 74, 121, 156, 

187, 194]. 

Таким чином, проблема поєднання ІХС із ожирінням у зв’язку з 

можливими генетичними детермінантами, зокрема із ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом 

гена апоЕ, є недостатньо вивченою. Невідомими лишаються: частота 

генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС та ожиріння, 

зв’язок із виникненням ІХС, вираженістю запалення, показниками ліпідного 

профілю та ефективностю гіполіпідемічної терапії залежно від генотипу за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла. Тому метою нашого 

дослідження стало оптимізувати гіполіпідемічну терапію у хворих на ІХС з 

ожирінням залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е та активності запалення. Для вирішення даної мети були 

поставлені завдання: дослідити частоту генотипів за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ у хворих на ІХС із різною масою тіла; провести 

аналіз його зв’язку із факторами ризику ІХС; дослідити вміст маркерів 

запалення та ліпідного профілю у хворих на ІХС залежно від генотипу за                  

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла; оцінити протизапальний 

ефект аторвастатину, ефективність гіполіпідемічної терапії та розробити на 

підставі одержаних  результатів дослідження алгоритм диференційованого 
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призначення ліпідознижуючих засобів у хворих на ІХС залежно від  генотипу 

за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла. 

Обстежено 150 хворих на ІХС із різною масою тіла (основна група), 

які знаходилися на лікуванні у кардіологічному відділенні КЗ СОР 

«Сумський обласний кардіологічний диспансер», кардіологічному відділенні 

КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь інвалідів Великої 

Вітчизняної війни» та терапевтичному відділенні КЗ «Сумська центральна 

районна лікарня» у період з 2011 по 2012 рік. Дослідження було схвалено 

Комісією з питань біоетики медичного інституту СумДУ. Критеріями включення 

пацієнтів у дослідження були: вік старший 30 років; наявність діагнозу ІХС; 

наявність згоди на участь у дослідженні. Критеріями виключення були: наявність 

у пацієнта тяжких супутніх захворювань: туберкульозу легень, онкопатології, 

алкогольної та/або наркотичної залежності, СНІДу, а також декомпенсованої 

серцевої, печінкової, ниркової та ін. недостатності; гострих запальних процесів 

будь-яких локалізацій та хронічних запальних захворювань у фазі 

загострення; відмова пацієнта від участі у дослідженні або нездатність 

пацієнта додержуватися порад лікаря. Діагноз ІХС верифікували згідно з 

Наказами МОЗ України № 436 від 03.07.2006 року і № 455 від            

02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації кардіологів України (2011) на 

підставі скарг, анамнезу, клінічного огляду, вимірювання АТ, лабораторного 

обстеження, ЕКГ у 12 відведеннях в динаміці, ЕхоКГ та ВЕМ для визначення 

ФК ССН. 

Групу контролю склали 50 практично здорових осіб, які проходили 

профілактичне обстеження на базі КЗ «Сумська міська клінічна поліклініка 

№3». Обстежена група контролю відповідала наступним критеріям: відсутність в 

анамнезі симптомів ІХС або інших ССЗ. 

Усім обстеженим хворим проводили загальноклінічні, антропометричні, 

лабораторні, інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, ВЕМ) дослідження. Показники ІМТ 

оцінювали згідно з рекомендаціями ВООЗ. 
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Дослідження вмісту ЗХС, ХС ЛПВЩ та ТГ проводили ензиматичним 

колориметричним методом за допомогою наборів реактивів «Олвекс 

діагностикум» (Росія) згідно з методикою виробника. Визначали                       

ХС ЛПДНЩ=ТГ/2,18; ХС ЛПНЩ = ЗХС - ХС ЛПВЩ - ХС ЛПДНЩ;      

індекс атерогенності (ІА) = (ЗХС - ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ. 

Для оцінювання наявності системної запальної відповіді організму 

були визначені СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α за допомогою наборів реагентів                    

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Росія) методом імуноферментного аналізу згідно з 

інструкцією. 

Поліморфізм ɛ2/ɛ3/ɛ4 (rs7412 і rs429358) 4-го екзона гена апоЕ визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів. Статистичне оброблення результатів проводили з 

використанням програми SPSS17.0. 

Для дослідження клінічних особливостей перебігу ІХС залежно від маси 

тіла хворі були поділені на такі групи: І групу становили 22 хворих із НМТ, II –    

63 хворих із ЗМТ; ІІІ – 65 хворих з ожирінням. 

Для оцінювання ймовірного зв’язку між генотипами за                      

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ і ризиком виникнення ІХС та ожиріння, 

активності запалення та ефективності гіполіпідемічної терапії пацієнти були 

поділені на 4 групи залежно від генотипу: 94 хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом, 32 – із 

ɛ3/ɛ4 генотипом, 19 – із ɛ2/ɛ3 генотипом, 5 ‒ із ɛ4/ɛ4 генотипом. 

Лікування здійснювали згідно з Наказами МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 року і № 455 від 02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації 

кардіологів України (2011). Хворим на стабільну ІХС призначали 

стандартну терапію, що передбачала: антиагреганти (аспірин, в окремих 

випадках – клопідогрель), β-блокатори, нітрати за потреби і статини 

(аторвастатин дозою 40 мг за 1 добу), а також за наявності ЦД, АГ, ХСН – 

інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту. Пацієнти з гострим 

коронарним синдромом як базову терапію отримували фібринолітики за 

потреби, антикоагулянти, антиагреганти, β-блокатори, інгібітори 
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ангіотензинперетворювального ферменту, блокатори кальцієвих каналів і 

статини (аторвастатин дозою 40 мг за 1 добу). Хворим було проведене 

комплексне обстеження на початку дослідження та через 1 місяць лікування. 

Серед 150 обстежуваних хворих було 108 (72 %) чоловіків і                  

42 (28 %) жінки віком від 31 до 89 років. Середній вік пацієнтів становив 

(61,9±0,98) років. ГІМ мали 59 (39,3 %) хворих, НС  ‒ 35 (23,3 %) хворих, 

ПІКС ‒ 14 (9,3 %) хворих та ССН ‒ 42 (28 %) хворих. Середня тривалість ІХС 

складала (4,9±0,52) років Серед факторів ризику переважали: обтяжена 

спадковість у 82 (54,7 %) хворих, гіперхолестеринемія (ЗХС > 5,2 ммоль/л – 

45 (30 %) хворих, ЗХС > 4,5 ммоль/л – 74 (49,3 %) хворих), тютюнопаління – 

36 (24 %) хворих, надлишкова  вага
 
 ‒ 63 (42 %) хворих, ожиріння

  
‒              

65 (43,3 %) хворих, ЦД ‒ 24 (16 %) та ПТГ ‒ 23 (15,3 %) пацієнтів.  

Аналіз частоти генотипів за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ в групі 

контролю та у хворих на ІХС виявив переважання ɛ3/ɛ3 генотипу, який 

зустрічався з частотою 68 та 62,7 %. У групі контролю частота ɛ3/ɛ4 генотипу 

становила 24 %, ɛ2/ɛ3 генотипу ‒ 8 % та ɛ4/ɛ4 генотип був відсутній, а у 

хворих на ІХС ‒ 21,3; 12,7 та 3,3% відповідно (χ
2 
= 2,665; р = 0,446). Одержані 

нами результати співставні з даними літератури, згідно яких ɛ3/ɛ3 генотип в 

людській популяції є найбільш поширеним та зустрічається в 60 % 

обстежених осіб. Встановлено, що особи з ɛ2/ɛ3 генотипом (зустрічається у 

12–15 % осіб) менш схильні до розвитку  атеросклерозу, ніж особи з ɛ3/ɛ3 та 

ɛ3/ɛ4 генотипами, завдяки тому, що екзогенні ЛП, що містять ɛ2/ɛ3, у меншій 

мірі блокують клітинні рецептори, що видаляють з крові атерогенні 

ендогенні ЛП [36].  

Аналіз частоти генотипів у хворих на ІХС із супутньою патологією 

показав, що у хворих за наявності АГ частота ɛ3/ɛ3 генотипу (64,9 %) була 

вірогідно вищою, порівняно з частотою ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3, ɛ4/ɛ4 генотипів (16,7; 

15,8 та 2,6 % відповідно) (р = 0,022). Встановлено, що за наявності АГ ризик 

виникнення ІХС у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом був у 2,52 раза вищий, ніж у 

носіїв із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами, та у 2,14 раза вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж 



137 
 

у носіїв ɛ4 алеля. Детальний аналіз частоти генотипів у хворих на ІХС із 

супутньою АГ, залежно від маси тіла показав, що у хворих за наявності ЗМТ 

та ожиріння частота ɛ3/ɛ3 генотипу була вірогідно вищою, порівняно з 

частотою ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3, ɛ4/ɛ4 генотипів (р = 0,025 та р = 0,044). Подальші 

дослідження довели, що за наявності АГ та ожиріння ризик виникнення ІХС 

у хворих із ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипами вищий, ніж у носіїв ɛ4/ɛ4 генотипу     

(ВШ = 11,25, 95 % ДІ 1,01‒139,20; р = 0,02), та вищий у носіїв ɛ3 алеля, ніж у 

носіїв 4 алеля (ВШ = 3,95, 95 % ДІ 1,22‒12,84; р = 0,02). Встановлено, що за 

наявності АГ та ЗМТ/ожиріння ризик виникнення ІХС у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу 

був у 4,01 раза вищий порівняно, з носіями ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипів, та у       

2,99 раза вищий у носіїв ɛ3 алеля, порівняно з носіями ɛ4 алеля. Отже, це 

дослідження довело, що ɛ3/ɛ3 генотип за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ 

асоційований із виникненням ІХС у хворих за наявності АГ та 

ЗМТ/ожиріння, а ɛ3/ɛ3 + ɛ3/ɛ4 генотипи ‒ за наявності АГ та ожиріння. 

Аналіз поліморфізму гена апоЕ показав, що серед хворих на ІХС 

носіями ɛ4 алеля (ɛ3/ɛ4 та ɛ4/ɛ4 генотипи) були 37 (24,7 %) обстежених, тоді 

як хворих, які не є носіями ɛ4 алеля (ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипи), ‒  113 (75,3 %) 

обстежених. Встановлено, що носіями ɛ4 алеля, переважно, були чоловіки       

28 (75,7 %), тоді як жінок ‒ 9 (24,3 %), але статистично значущої відмінності  

за χ
2
 критерієм Пірсона не виявлено (р = 0,566). Частота ɛ4 алеля за       

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ в різних популяціях суттєво відрізняється 

[15, 16, 19, 28, 32, 36, 75, 187, 193]. Так, частота ε4 алеля була мінімальною в 

турецькій популяції (3 %) та максимальною – у фінів (23 %). У жителів 

Європи частка носіїв апоɛ4 зростає з 10-15 % на півдні до 40-50 % на півночі. 

На думку L. U. Gerdes (2000), це може бути пов’язано зі стійкістю його носіїв 

до розвитку дефіциту вітаміну D [193]. У носіїв ε4 алеля ризик розвитку ІХС в 

1,4 раза вищий, ніж у носіїв ε3 алеля та на 42 % вищий, порівняно з носіями 

ɛ3/ɛ3 генотипу [187]. У деяких дослідженнях встановлено, що на асоціацію   

ɛ4 алеля з дисліпопротеїнемією впливає ожиріння або підвищенний ІМТ та ІР 

[76, 81, 88, 94, 109].У дослідженні Elosua R. et al. (2004) 109 хворих на ІХС та 
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групи контролю з 576 чоловік виявлено вірогідно вищу частоту серед хворих 

на ІХС не лише ε4 алеля, але й ε2 алеля [87]. Серед 966 пацієнтів із ГІМ в 

анамнезі, що були залучені у багатоцентрове скандинавське дослідження 4S, 

носіями ε4 алеля виявилися 353 (36,5 %) особи, тоді як неносіями були         

613 (63,5  %). Ризик смертності у 166 носіїв ε4 алеля, котрі приймали плацебо, 

виявився в 2 раза вищим порівняно з 312 неносіями ɛ4 алеля (15,7 і 9 %; 

відносний ризик ‒ 1,8; 95 % довірчий інтервал ‒ 1,1‒3,1) [193]. В італійському 

дослідженні, що проводили в рамках GISSI-Prevenzione, серед 3304 пацієнтів 

із ГІМ, носіями ε4 алеля були лише 554 (16,8 %) [52]. Одержані дані             

про поширеність ɛ4 алеля серед хворих на ІХС характеризуються         

високою частотою (24,7 %) та займають проміжне місце між південною 

середземноморською (16,8 %) та скандинавською (36,5 %) популяціями. 

Аналіз гемодинамічних показників показав, що у хворих на ІХС, 

залежно від маси тіла, показники САТ та ДАТ були вірогідно вищими у 

хворих з ожирінням, порівняно з хворими, які мали ЗМТ та НМТ (р = 0,009 

та р = 0,004). Одержані результати співставні з даними літератури, які 

підтверджують, що показники АТ позитивно корелюють з величиною маси 

тіла. У більшості досліджень показано, що зайва маса тіла асоціюється із 

збільшенням поширеності АГ у 2‒6 разів. Так, збільшення маси тіла на 10 кг 

асоціюється із зростанням САТ на 2‒3 мм рт. ст. та ДАТ на 1‒3 мм рт. ст.   

[24, 27, 96]. Порівняльне оцінювання рівнів АТ у хворих на ІХС, залежно від 

генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показало, що рівень САТ у 

хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом становив (146,3 ± 6,81) мм рт. ст., порівняно з 

носіями ɛ4/ɛ4 генотипу ‒ (118 ± 5,8) мм рт. ст. та наближався до рівня 

статистичної значущості (р = 0,057). Рівень ДАТ був вірогідно вищим у 

хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом та становив (86,8 ± 3,83) мм рт. ст., порівняно з 

носіями ɛ4/ɛ4 генотипу ‒ (74 ± 2,45) мм рт. ст. (р = 0,016). Досліджено, що у 

хворих на ІХС, які не є носіями ɛ4 алеля, частота АГ (р = 0,007) та рівень 

ДАТ (р = 0,03) були вірогідно вищими, порівняно з носіями ɛ4 алеля. Рівень 

САТ був вищим у хворих, які не є носіями, порівняно з носіями ɛ4 алеля        
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та наближався до рівня статистичної значущсті (р = 0,058). Можливо,                  

у хворих на ІХС із ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипами за наявності АГ одержані 

результати пов’язані з більш вираженою дисліпідемією чи з неадекватною 

гіпотензивною терапією, що потребує подальшого дослідження. 

Останнім часом значна увага приділяється вивченню факторів, що 

сприяють виникненню та прогресуванню атеросклеротичного ураження 

коронарних судин, що є основною причиною розвитку ІХС. Атеросклероз 

розцінюється як одна з форм системного хронічного запалення, 

загальноприйнятим маркером якого вважається СРБ. Вміст СРБ у межах від  

3 до 10 мг/л відображає саме субклінічне запалення і використовується як 

предиктор ССЗ та для прогнозування виживання [22]. У результаті 

проведеного дослідження встановлено, що хворі на ІХС мали вірогідно вищі 

показники СРБ, ІЛ-6, ФНП-α у плазмі крові, порівняно з групою контролю 

(усі р  < 0,001). Виявлено, що у хворих на ІХС з ожирінням вміст СРБ, ІЛ-6 у 

плазмі крові був вірогідно вищим, порівняно з хворими, які мали ЗМТ та 

НМТ (р < 0,001, р = 0,001). Вміст ФНП-α був вірогідно вищим у хворих з 

ожирінням, порівняно з хворими, які мали НМТ (р = 0,039). Одержані нами 

результати співзвучні з даними літератури, які показали, що збільшений 

вміст СРБ у хворих на ІХС може визначатися наявністю у багатьох із них 

ЗМТ або ожиріння, яке в даний час розглядають як одну з важливих причин 

розвитку системного запального процесу [39,40]. Підвищена продукція СРБ   

в осіб з ожирінням пов’язана з підвищенням концентрації ІЛ-6 у плазмі, 

одним з основних джерел якого є адипоцити, і тому вона пропорційна 

жировій масі. Це підтверджується тим, що при зменшенні маси тіла первинно 

зменшується продукція ІЛ-6 і тільки потім – вміст СРБ [146].  

Порівняльне оцінювання показників маркерів запалення у хворих на 

ІХС із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння), залежно від генотипу за 

ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ показало, що у хворих на ІХС із НМТ  

вміст ІЛ-6 був вірогідно вищим у носіїв ɛ2/ɛ3 генотипу, порівняно з носіями 

ɛ3/ɛ4 генотипу (р = 0,042). У дослідженні Черняк О. О. (2014)  показано, що 
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вміст ІЛ-6 вірогідно підвищувався у хворих на ІХС з ожирінням за наявності 

ɛ2/ɛ2/ɛ3 генотипу гена апоЕ. Це можна пояснити тим, що при                 

ɛ2/ɛ2/ɛ3 генотипі збільшується синтез молекул адгезії та цитокінів, що може 

сприяти розвитку запального процесу в судинній стінці [44]. Аналіз вмісту 

маркерів запалення у хворих на ІХС із різними варіантами генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ, залежно від маси тіла показав, що 

вміст СРБ та ІЛ-6 був вірогідно вищим у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом (р = 0,005 

та р = 0,040) та ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами (р = 0,017 та р = 0,027) за наявності 

ожиріння, порівняно з хворими, які мали НМТ. Згідно даних літератури 

порівняння результатів обстеження 739 осіб із захворюванням коронарних 

артерій і 570 осіб без цієї патології довело, що незалежно від наявності 

коронарних захворювань концентрація СРБ була вищою в осіб, гомозиготних 

за алелем aпoɛ3/ɛ3, ніж в осіб із варіантами aпoɛ3/ɛ4 або aпoɛ4/ɛ4 [194]. 

Проте наші дані не підтвердили того, що концентрація СРБ в осіб із ɛ3/ɛ4 та 

ɛ4/ɛ4 генотипами була нижчою, ніж в осіб із ɛ3/ɛ3 генотипом. Дані щодо 

порівняння вмісту СРБ і маркерів запалення залежно від носійства ε4 алеля 

(ɛ3/ɛ4 та ɛ4/ɛ4 генотипи) у доступній літературі обмежені й мають 

суперечливий характер. Так, результати AGES-Reykjavik Study свідчать про 

нижчий вміст СРБ у носіїв ε4 алеля, що суперечить низці інших досліджень 

та одержаним результатам [48]. Тобто, вміст СРБ пов’язаний з генетичним 

поліморфізмом гена апоЕ, від якого може бути залежною прогностична 

цінність цього показника [77, 196]. У дослідженні Ш. У. Хашимова та 

співавт. (2011) виявлено, що носії ɛ4 алеля (ɛ3/ɛ4 та ɛ4/ɛ4 генотипи) мали 

вірогідно вищі значення товщини комплексу інтима-медіа, СРБ та 

проатерогенних маркерів ліпідного обміну порівняно з іншими учасниками 

дослідження [28]. Звісно, ці відмінності можуть мати етнічний або 

географічний характер і потребують подальшого поглибленого вивчення.       

Дослідження, яке ми провели, виявило, що у хворих на ІХС із            

ɛ4/ɛ4 генотипом за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ вміст ХС ЛПВЩ був 

вірогідно нижчим, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ3/ɛ3, ɛ2/ɛ3 генотипів                  
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(р = 0,015), а ІА був вірогідно вищим, порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3,       

ɛ3/ɛ3 генотипів (р = 0,013). Встановлено, що вміст ХС ЛПВЩ у хворих на 

ІХС з ожирінням за наявності ɛ4/ɛ4 генотипу був вірогідно нижчим, 

порівняно з носіями ɛ3/ɛ4, ɛ3/ɛ3, ɛ2/ɛ3 генотипів та за наявності                  

ɛ3/ɛ4 генотипу ‒ нижчим, порівняно з носіями ɛ2/ɛ3 генотипу (р < 0,001).       

ІА був вірогідно вищим у хворих із ожирінням та ɛ4/ɛ4 генотипом, ніж у 

носіїв ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ3/ɛ3 генотипів (р < 0,001). Аналіз ліпідного профілю у 

хворих із ɛ3/ɛ4 + ɛ4/ɛ4 генотипами за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена апоЕ, 

залежно від маси тіла показав, що в осіб з ожирінням вміст ХС ЛПВЩ був 

вірогідно нижчим, ніж в осіб із ЗМТ та НМТ (р = 0,010). Результати нашого 

дослідження показують, що вміст ХС ЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА 

вірогідно вищим і у хворих, які є носіями ɛ4 алеля за досліджуваним 

поліморфізмом гена апоЕ, порівняно з хворими, які не є носіями ɛ4 алеля       

(р = 0,013 та р = 0,029), а також у хворих на ІХС, які є носіями ɛ4 алеля за 

наявності ожиріння (усі р < 0,001). Одержані дані співставні з результатами 

генотипування 5025 жінок і 4035 чоловіків білої раси віком 20-80 років у 

Німеччині, частота генотипів апоЕ ɛ2/ɛ2, ɛ3/ɛ2, ɛ4/ɛ2, ɛ3/ɛ3, ɛ4/ɛ3 і ɛ4/ɛ4 

становила 0,005, 0,127, 0,027, 0,564, 0,251 і 0,027 відповідно й асоціювалася    

з поступовим зниженням вмісту ХС ЛПВЩ у наведеному порядку. 

Незалежно від статі в осіб із ɛ3/ɛ3 генотипом виявлений мінімальний вміст 

ТГ, а в осіб із ɛ2/ɛ2 і ɛ4/ɛ4 генотипами – максимальний [103]. У той же час, за 

результатами обстеження 396 чоловіків і 515 жінок ‒ мешканців Іспанії віком 

18-66 років, носії ɛ2 алеля мали мінімальний вміст ЗХС і ХС ЛПНЩ, ɛ3 алеля 

‒ займали проміжне положення, а у носіїв ɛ4 алеля вміст цих ліпідів був 

максимальний незалежно від статі [116]. Наше дослідження такої 

закономірності не виявило. У досліджені Е.Р. Бойко та співавт. (2010) аналіз 

індивідуальних даних жителів Північної Європи не виявив асоціації ɛ2 і        

ɛ4 алелів із ГХС та гіпертригліцеридемією [6, 16].  

Відомо, що статини та інгібітори адсорбції ХС також знижують і 

концентрації СРБ [115, 188]. Один з істотних чинників, що забезпечує 
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підтримання гомеостазу стеринів, ‒ це генетичний поліморфізм апоЕ [194]. 

Ми дослідили, що у хворих на ІХС, незалежно від генотипу та маси тіла, 

через 1 місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові знижувався на 16,3 %, ІЛ-6 

‒ на 13,3 % та ФНП-α ‒ на 17,1 %, порівняно з такими показниками до 

лікування  (усі р < 0,001). Детальний аналіз маркерів запалення у хворих на 

ІХС, залежно від генотипу за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ, через 

1 місяць лікування показав, що протизапальний ефект аторвастатину був 

вищим у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом, про що свідчить зниження вмісту СРБ     

у плазмі крові на 24 %, ІЛ-6 ‒ на 15,6 %, ФНП-α ‒ на 23,5 %, а у носіїв         

ɛ3/ɛ3 генотипу (на 17; 13,6; 21,1 % відповідно), ɛ3/ɛ4 генотипу (на 8; 13,7; 

14,2 % відповідно) та ɛ4/ɛ4 генотипу (СРБ ‒ на 7,7 %, ФНП-α ‒ на 8,8 % та 

тенденцію до зниження вмісту ІЛ-6 (на 8,1 %, р = 0,246)). Аналіз маркерів 

запалення у хворих на ІХС, залежно від маси тіла, через 1 місяць лікування 

показав, що відповідь на терапію аторвастатином була вищою у хворих із 

НМТ та ЗМТ, що підтверджується зниженням концентрації СРБ у плазмі 

крові на 28,1 та 17,8 %, ІЛ-6 ‒ на 15,4 та 16,7 %, у той час як у хворих з 

ожирінням ‒ на 15,3 та 11,8 %. Вміст ФНП-α у хворих з ожирінням 

знижувався на 18,8%, а у хворих із ЗМТ та НМТ ‒ на 18,5 та 17,6 %. Вміст 

СРБ у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля, через 1 місяць лікування знижувався 

на 18,6 %, ІЛ-6 ‒ на 14,3 % та ФНП-α ‒ на 18,9 %, а у хворих, які є носіями   

ɛ4 алеля, ‒ на 9,3; 11,1 та 10,7% відповідно, що свідчить про вищу відповідь 

на терапію статинами у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля. Одержані нами 

результати частково співставні з даними Я.М. Тераз та співавт. (2007), які 

показали, що прийом аторвастатину з першої доби ГІМ призводить до 

значного зниження вмісту СРБ у хворих із ɛ3/ɛ3 генотипом [8]. Наше 

дослідження показало, що прийом аторвастатину призводить до значного 

зниження вмісту СРБ у хворих із ɛ2/ɛ3 генотипом, у хворих із НМТ та ЗМТ 

та у хворих, які не є носіями ɛ4 алеля (ɛ3/ɛ3 та ɛ2/ɛ3 генотипи). 

Проведений аналіз показників ліпідограми через 1 місяць лікування 

показав, що вміст ЗХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, та ІА був вірогідно 
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нижчим, а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно вищим, порівняно з такими 

показниками до лікування (усі р < 0,001). У результаті проведеного 

дослідження встановлено, що гіполіпідемічна ефективність аторвастатину 

залежала від генотипу та була найвищою у носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу. Так, у 

носіїв ɛ3/ɛ3 генотипу вміст ЗХС у плазмі крові знижувався на 13 % (ɛ3/ɛ4, 

ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ на 12,2; 12,5 та 8,7 % відповідно), ТГ ‒ на 15,4 % 

(ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ на 7,7; 12,5; та 5,9 % відповідно),                

ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7 % (ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ на 16,7; 14,3 та    

12,5 % відповідно), ХС ЛПНЩ ‒ на 23,3 % (ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ 

на 18,8; 20 та 13,8 % відповідно), ІА ‒ на 29,4 % (ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та                  

ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ на 26,3; 28,6 та 29,8 % відповідно) та підвищенням             

ХС ЛПВЩ на 20 % (ɛ3/ɛ4, ɛ2/ɛ3 та ɛ4/ɛ4 генотипів ‒ на 11,1; 9,1 та 11,1 % 

відповідно). Одержані нами результати співзвучні з даними Я. М. Тераз та 

співавт. (2007), які показали, що прийом аторвастатину з першої доби ГІМ 

призводить до значного зниження вмісту СРБ, атерогенних ліпідів (а саме, 

ЗХС та  ХС ЛПНЩ) та ризику рецидиву ГІМ у хворих із  ɛ3/ɛ3 генотипом [8]. 

Проте у дослідженні Е. Zintzaras та співавт. (2009) встановлено, що більш 

виражена відповідь (зниження рівня ЗХС і ХС ЛПНЩ, а також більш 

виражене підвищення вмісту ХС ЛПВЩ) на статинову терапію була у носіїв 

ε2 алеля, ніж у гомозигот ε3 і носіїв ε4 алеля [51]. Однак, порівняно з 

гомозиготами за апоɛ3 у носіїв апоɛ4 зазначалося менш виражене зниження 

вмісту ХС ЛПНЩ [7, 74, 156]. Цими даними можна було пояснити, чому у 

гомозигот із апоɛ4 відзначається тенденція до використання більш високих 

доз при лікуванні статинами і менша прихильність до терапії порівняно з 

такими у носіїв інших генотипів апоЕ [121, 156]. Необхідно відзначити, що 

незважаючи на наведені докази, питання про асоціацію генотипу апоЕ з 

відповіддю на статини до теперішнього часу залишається відкритим, так як у 

деяких дослідженнях такого зв’язку виявлено не було. Це може бути 

пов’язано з полігенним характером вияву дисліпідемій, за якого цей 
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поліморфізм може не мати першочергового значення, але в комбінації з 

іншими генетичними факторами сприяє вияву патології.   

Ми встановили, що гіполіпідемічна ефективність аторвастатину через  

1 місяць лікування була вищою у хворих із НМТ та ЗМТ, про що свідчить 

зниження вмісту ЗХС на 12,5 та 14,3 %, ТГ ‒ на 9,1 та 7,7 %, ХС ЛПДНЩ ‒ 

на 20 та 16,7 %, ХС ЛПНЩ ‒ на 21,2 та 21,9 %, ІА ‒ на  29,4 та 29,7 % та 

підвищення ХС ЛПВЩ на 9,1 та 20 %, у той час як у хворих з ожирінням ‒  

на 13; 13,3; 14,3; 17,9; 28,6 та 20 % відповідно. Встановлено, що відповідь на 

терапію статинами через 1 місяць лікування була вищою у хворих, які не є 

носіями ɛ4 алеля. Це підтверджується зниженням вмісту ЗХС на 12,8 %, ТГ ‒ 

на 7,7 %,  ХС ЛПДНЩ ‒ на 16,7  %, ХС ЛПНЩ ‒ на 23,3 %, ІА ‒  на 29,4 % та 

підвищенням ХС ЛПВЩ на 9,1 %, а у хворих, які є носіями ɛ4 алеля, ‒ 12,2; 

14,3; 10,9; 18,8; 27,5 та 10 % відповідно. 

Таким чином, наше дослідження показало, що носії ε3/ɛ4 та                  

ε4/ε4 генотипів за наявності ожиріння мали вищі показники СРБ, ІЛ-6, ІА, 

нижчий вміст ХС ЛПВЩ та нижчу відповідь на терапію аторвастатином 

дозою 40 мг за 1 добу, порівняно з носіями інших досліджуваних генотипів, 

що доводить необхідність призначення їм стартової дози аторвастатину 80 мг 

на 1 добу. 

 Проведене нами комплексне клініко-генетичне дослідження дало 

змогу дійти наступних висновків і запропонувати практичні рекомендації. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. В Україні зареєстровано майже 9 млн хворих на ішемічну хворобу 

серця, а смертність від цього захворювання становить 687,3 на 100 тис. 

населення. Виникнення ішемічної хвороби серця визначається взаємодією 

різних зовнішніх і генетичних чинників, вираженістю запальної відповіді, 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю, ожирінням, яке обумовлює 23 % 

випадків розвитку захворювання. Ефективність гіполіпідемічної терапії у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежить від поліморфізму генів білків-

ферментів, серед яких одним із найбільш вивчених є ε2/ε3/ε4 поліморфізм 

гена апоЕ. Частота генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у 

хворих на ішемічну хворобу серця з різною масою тіла, зв’язок із 

виникненням ішемічної хвороби серця, вираженістю запалення, дисліпідемії 

та ефективністю її лікування є недостатньо вивченими. 

2. Генотип ε3/ε3 за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ спостерігався у    

62,7 % хворих на ішемічну хворобу серця та у 68 % осіб групи контролю, 

ε3/ε4 ‒ у 21,3 та 24 %, ε2/ε3 ‒ у 12,7 та 8 %, ε4/ε4 ‒ у 3,3 % хворих на 

ішемічну хворобу серця, а в групі контролю він був відсутній (χ
2 

= 2,665;       

р = 0,446). 

3. Зв’язку між ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ та виникненням 

ішемічної хвороби серця без урахування факторів ризику не виявлено, а з 

урахуванням артеріальної гіпертензії та ожиріння ризик виникнення 

ішемічної хвороби серця у хворих із ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипами вищий, ніж у 

носіїв ε4/ε4 генотипу (ВШ = 11,25, 95 % ДІ 1,01‒139,20; р = 0,02), а в носіїв 

ε3, порівняно з носіями ε4 алеля (ВШ = 3,95, 95 % ДІ 1,22‒12,84; р = 0,02). 

4. Встановлено, що хворі на ішемічну хворобу серця з ожирінням мали 

вищий вміст С-реактивного білка, інтерлейкіна-6 у плазмі крові, порівняно з 

хворими, які мали зайву і нормальну масу тіла (р < 0,001, р = 0,001), та 

фактора некрозу пухлин-α, порівняно з хворими, які мали нормальну масу 

тіла (р = 0,039). Концентрація інтерлейкіна-6 була вищою у хворих на 
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ішемічну хворобу серця з нормальною масою тіла та ε2/ε3 генотипом, 

порівняно з носіями ε3/ε4 генотипу (р = 0,042), С-реактивного білка та 

інтерлейкіна-6 у хворих із ε3/ε3 генотипом (р = 0,005 та р = 0,040) та         

ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами (р = 0,017 та р = 0,027) за наявності ожиріння, 

порівняно з хворими, які мали нормальну масу тіла. 

5. Виявлено, що у хворих на ішемічну хворобу серця з ε4/ε4 генотипом 

вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові був 

нижчим (р = 0,015), а індекс атерогенності ‒ вищим (р = 0,013), порівняно з 

носіями ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів. Показник холестерину ліпопротеїнів 

високої щільності у хворих на ішемічну хворобу з ожирінням за наявності 

ε4/ε4 генотипу був нижчим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів 

та за наявності ε3/ε4 генотипу, порівняно з носіями ε2/ε3 генотипу                 

(р < 0,001), а індекс атерогенності ‒ вищим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε2/ε3, 

ε3/ε3 генотипів (р < 0,001). Вміст холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності плазми крові був нижчим у хворих на ішемічну хворобу серця з 

ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами та ожирінням, порівняно з хворими, які мали зайву 

та нормальну масу тіла (р = 0,010).  

6. Встановлено, що протизапальний ефект аторвастатину через один 

місяць лікування був вищим у хворих із ε2/ε3 генотипом, про що свідчить 

зниження вмісту С-реактивного білка на 24 %, інтерлейкіна-6 ‒ на 15,6 %, 

фактора некрозу пухлин-α ‒ на 23,5 %, а в носіїв ε3/ε3 генотипу (на 17; 13,6; 

21,1 %), ε3/ε4 генотипу (на 8; 13,7; 14,2 % відповідно), ε4/ε4 генотипу              

(С-реактивного білка ‒ на 7,7 %, фактора некрозу пухлин-α ‒ на 8,8 % та 

тенденцію до зниження вмісту інтерлейкіна-6 (на 8,1 %, р = 0,246)) та у 

хворих із нормальною та зайвою масою тіла ‒ С-рективного білка на 28,1 та 

17,8 %, інтерлейкіна-6 ‒ на 15,4 та 16,7 %, у той час як у хворих з ожирінням 

‒ на 15,3 та 11,8 %. 

7. Доведено, що гіполіпідемічна ефективність аторвастатину залежить 

від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ і є найвищою в носіїв    

ε3/ε3 генотипу, що підтверджується зниженням вмісту тригліцеридів у плазмі 
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крові на 15,4 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів ‒ на 7,7; 12,5 та 5,9 % 

відповідно), холестерину ліпопротеїнів низької щільності ‒ на 23,3 % (ε3/ε4, 

ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів ‒ на 18,8; 20 та 13,8 % відповідно) та підвищенням 

холестерину ліпопротеїнів високої щільності на 20 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 

генотипів ‒ на 11,1; 9,1 та 11,1 % відповідно). Гіполіпідемічна ефективність 

аторвастатину через один місяць лікування є вищою у хворих із нормальною 

та зайвою масою тіла, про що свідчить зниження показника холестерину 

ліпопротеїнів дуже низької щільності на 20 та 16,7 %, холестерину 

ліпопротеїнів низької щільності ‒ на 21,2 та 21,9 %, індексу атерогенності ‒ 

на 29,4 та 29,7 %, а у хворих з ожирінням ‒ на 14,3; 17,9; 28,6 % відповідно. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Визначення генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ дозволяє 

оцінити прогноз щодо розвитку ішемічної хвороби серця з урахуванням 

факторів її ризику, оскільки носії ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипів за наявності 

артеріальної гіпертензії та ожиріння мають в 11,25 раза вищий ризик 

розвитку ішемічної хвороби серця, ніж носії ε4/ε4 генотипу, та в 3,95 раза 

вищий у носіїв ε3 алеля, ніж у носіїв ε4 алеля. 

2. У хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням доцільно вивчати 

генотипи за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ для прогнозування 

ефективності гіполіпідемічної та протизапальної дії аторвастатину з метою 

його ефективного диференційованого призначення, оскільки носії ε3/ε4 та 

ε4/ε4 генотипів за наявності ожиріння мають вищі показники С-реактивного 

білка, інтерлейкіна-6, індексу атерогенності, нижчий вміст холестерину 

ліпопротеїнів високої щільності та нижчу відповідь на терапію 

аторвастатином дозою 40 мг за одну добу, порівняно з носіями інших 

досліджуваних генотипів. 

3. Доцільно хворим на ішемічну хворобу серця з ε3/ε4, ε4/ε4 

генотипами та ожирінням призначати стартову дозу аторвастатину 80 мг на 

одну добу. 



149 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Амосова К. М. Практикум з внутрішньої медицини / К. М. Амосова – К.: 

Український медичний вісник, 2010. ‒ 416 с. 

2. Андрушко І. І. Маркери запального процесу у хворих на ІХС: зв’язок з 

метаболічними факторами ризику та їх поєднання / І. І. Андрушко // Вісник 

Вінницького національного медичного університету. – 2008. - № 12 (2). –      

С. 368‒372.  

3. Ассоциация каротидного атеросклероза с полиморфизмом ɛ2/ɛ3/ɛ4 гена 

аполипопротеина Е / Е. В. Маздорова, А. Н.
 
Рябиков,

 
С. К.

 
Малютина,            

Е. В. Шахтшнейдер, В. Н. Максимов // Актуальные проблемы             

сердечно-сосудистой патологии: тез.докл. Всероссийская научно-практ. 

конф. – Кемерово, 2010. – С. 171-173. 

4. Березин А. Е. Клиническая липидология. Современная стратегия 

диагностики, профилактики и лечения дислипидемий / А. Е. Березин. ‒ К.: 

МОРИОН, 2010. ‒ 384 с. 

5. Бойко Е. Р. Апопротеин Е и его  значение в  клинической физиологии /      

Е. Р. Бойко, А. М. Канева // Успехи физиол. наук. ‒ 2009. ‒ Т. 40. № 1. ‒          

С. 3‒15.   

6. Бойко Е. Р. Функциональное значение аполипопротнеина Е в липидном 

обмене у жителей европейского Севера / Е. Р. Бойко, А. М. Канева,               

Н. Н.  Потолицына // Физиология человека. ‒2010. ‒ Т. 36, № 2. ‒ С. 138‒144. 

7. Влияние полиморфизма генов цитохрома Р450 и аполипопротеина Е          

на терапевтическую эффективность статинов / П. П. Малышев,                        

З. Ю. Мальмакова, А. Н. Мешков, В. В. Кухарчук // Кардиология. ‒ 2010. ‒      

Т. 60, №8. ‒ С. 69‒75. 

8. Влияние раннего назначения аторвастатина на динамику маркеров 

воспаления и показателей липидного профиля в зависимости от 

полиморфизма аполипопротеина Е / Я. М. Тераз, Е. П. Павликова,                  



150 
 

А. В. Балацкий [и др.] // Клинич. фармакология и терапия. ‒ 2007. ‒ Т. 16,      

№ 4. ‒ С. 66‒71. 

9. Горбась І. М. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика /              

І. М. Горбась // Здоров’я України. – 2009. – № 3/1. – С. 34‒35.  

10. Дисліпідемії. Діагностика, профілактика та лікування: Методичні 

рекомендації Асоціації кардіологів України. – Київ, 2011. – 48 с. 

11. Державна служба статистики, 2012. ‒ Режим доступа: http:// ukrstat.gov.ua/ 

12. Задионченко В. С. Дисфункция эндотелия и артериальная гипертония: 

терапевтические возможности / В. С. Задионченко, Т. В. Адашева,                 

А. П. Сандомирская // Рус. Мед. Журн. – 2002. – Т. 10, № 1. – С. 34‒41. 

13. Затейщиков Д. А. Лечение атеросклероза: насколько важно действие 

статинов на уровень холестерина? / Д. А.  Затейщиков // Фарматека. – 2003. – 

№ 6. – C. 39‒43. 

14. Иммунологические аспекты развития эндотелиальной дисфункции у 

больных ишемической болезнью сердца и определение роли факторов риска 

в их формировании / И. М. Фуштей, С. Л. Подсевахина, О. В. Ткаченко,         

А. И. Паламарчук // Журнал «Внутренняя медицина». ‒  2007. ‒ №4 (4). ‒ 

Режим доступу до журналу: http://www. mif-ua.com›archive/article/2840. 

15. Исследование полиморфизма  гена аполипопротеина Е в популяциях 

Волго-Уральского региона / О. Е. Мустафина, И. А. Туктарова,                      

А. М. Бикмеева [и др.] // Генетика. ‒2001. ‒ Т. 37. ‒ С. 558‒562.   

16. Канева А. М. Влияние полиморфизма гена апоЕ на содержание липидов      

в сыворотке крови у жителей европейского Севера / А. М. Канева //                    

ІX Всероссийская молодежная научная конференция Института физиологии 

Коми научного центра Уральского отделения РАН : материалы конференции 

(г. Сыктывкар, Республика Коми, 14-16 апреля 2010 г.) ‒ г. Сыктывкар, 2010. 

‒ С. 112. 

17. Коваленко В. М. Регіональні особливості рівня здоров’я народу України / 

Коваленко В. М., Корнацький В. М. – К.: Національний науковий центр 

«Інститут кардіології ім.. М.Д. Стражеска», 2011. ‒ 165 с.  



151 
 

18. Коваленко В. М. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні 

особливості / В. М. Коваленко, В. М. Корнацький / Ааналітичний посібник – 

К: СПД ФО «Коломіцин В. Ю. ‒ 2012. ‒ 210 с. 

19. Ковалева О. Н. Роль ɛ2/ɛ3/ɛ4-полиморфизма гена аполипопротеина Е         

в развитии дислипопротеинемии и атеросклероза / О. Н. Ковалева,                   

А. Н. Беловол, С. В. Виноградова  // «Журн. АМН України». – 2008. – Т.14, 

№2. – С. 218–234. 

20. Крюков Н. Н. Ишемическая болезнь сердца (современные аспекты 

клиники, діагностики, лечения, профилактики, медицинской реабилитации, 

экспертизы) / Н. Н. Крюков, Е. Н. Николаевский, В. П. Поляков // Самара. ‒ 

2010. ‒  651с.  

21. Ломаковський О. М. Вплив статинів на показники імунного запалення, 

ліпідного спектра крові, перекисного окиснення ліпідів та білків у хворих на 

хронічну ішемічну хворобу серця / О.М. Ломаковський // Український 

кардіологічний журнал. ‒ 2010. ‒ № 4. ‒ С. 41‒48 

22. Милютина О. В. Прогностическая роль С-реактивного белка в развитии 

риска кардиальных событий / О. В. Милютина, Е. Н. Чичерина // Российский 

кардиологический журнал. – 2011. - № 1 (87). ‒ С. 71-73. 

23. Мітченко О. І. Дисліпідемії: Діагностика, профілактика та лікування /     

О. І.Мітченко, М. І. Лутай. ‒ К.: Четверта хвиля, 2007. ‒ 55 с. 

24. Мітченко О. І. Високий кардіоваскулярний ризик хворих з артеріальною 

гіпертензією та ожирінням / О. І. Мітченко, В. Ю. Романов, К. О. Яновська // 

Здоров’я України. – 2012. - № 9. - С. 24-25.  

25. Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436 ««Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія». ‒ Київ, 2005. – 

51 с. 

26. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. 

‒ СПб.: Питер, 2011. ‒ 400 с. 

27. Національна стратегія профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в 

Україні / авт.-уклад. : Р. В. Богатирьова, В. М. Коваленко, І. М. Горбась        



152 
 

[та ін.] ; під ред. : Р. В. Богатирьової та В. М. Коваленка. – К.: МАРІОН, 2012. 

– 120 с. 

28. Особенности липидного профиля и маркеров воспаления у больных 

нестабильной стенокардией в зависимости от полиморфизма гена 

аполипопротеина Е / Ш. У. Хашимов, Ф. М. Бекметова, Ш. С. Ахмедова [и 

др.], // Профилактическая медицина. – 2011. ‒ № 1. – С. 16‒18.  

29. Оцінка поширеності та контролю факторів ризику серцево-судинних 

захворювань серед населення та лікарів / І. М. Горбась, О. М. Барна,             

В. Ю. Сакалош [та ін.] // Ліки України. – 2010. ‒ №1. – С. 4‒9. 

30. Персонализированная медицина: современное состояние и перспективы / 

И. И. Дедов, А. Н. Тюльпаков, В. П. Чехонин [и др.] // Вестник РАМН. – 

2012. ‒№12. ‒ С.4‒12. 

31. Полиморфизм гена аполипопротеина Е в популяциях России и  

сопредельных  стран / С. А. Боринская, Н. Р. Кальина, Е. Д.  Санина [и  др.] //  

Генетика. ‒ 2007.  ‒ Т. 43, № 10. ‒ С. 1434‒1439.   

32. Полиморфизм гена аполипопротеина Е и атеросклероз / М. И. Воевода,   

Е. В. Шахтшнейдер, В. Н. Максимов [и  др.] // Атеросклероз. ‒ 2008. ‒ № 1. ‒ 

С. 11‒26. 

33. Поляков А. Е. С-реактивный белок как прогностический фактор у 

больных с ишемической болезнью сердца /  А. Е. Поляков, В. В. Шишкин // 

Український кардіологічний журнал. ‒ 2006. ‒ № 1. ‒ С. 14‒17. 

34. Рівень С-реактивного білка та розчинних клітинних молекул адгезії у 

хворих на стабільну стенокардію / Т. І. Гавриленко, О. М. Ломаковський,      

О. М. Корніліна, Л. В. Якушко, С. І. Деяк // Український кардіологічний 

журнал. ‒ 2005. ‒ № 5. ‒ С. 25‒26. 

35. Романцова Т. И. Эпидемия ожирения: очевидные и вероятные причины / 

Т. И. Романцова // Ожирение и метаболизм. ‒ 2011.‒ №1. ‒ С. 5‒19. 

36. Роль полиморфизма гена аполипопротеина Е в развитии атеросклероза 

(обзор) / М. А. Павленко, А. А. Байрамукова, Н. Т. Алибаева [и др.] // 

Вестник КРСУ. – 2007. – Т. 7, №9. – С. 32–35. 



153 
 

37. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та 

лікування кардіологічних хворих / За редакцією проф. В. М. Коваленка, 

проф. М. І. Лутая, проф. Ю. М. Сіренка, 2007. ‒ 174 c.  

38. Серик С. А. Про- и противовоспалительные цитокины у больных с 

ишемической болезнью сердца при прогрессировании хронической 

сердечной недостаточности / С. А. Серик, С. В. Степанова, В. И.  Волков // 

Український кардіологічний журнал. ‒ 2004. ‒ № 4. ‒ С. 18‒21. 

39. Скрипник Н. В. Роль прозапальних цитокінів у розвитку метаболічного 

синдрому / Н. В. Скрипник // Науковий вісник національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця. – 2009. ‒ №2. ‒ C. 139–144.  

40. Системное воспаление у пациентов с ишемической болезнью сердца: 

взаимосвязь с клиническим течением и наличием факторов риска /                

М. И. Лутай, И. П. Голикова, С. И. Деяк [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2006. – 

№ 2 (52). – С. 80–83.  

41. Современный профиль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

в городской популяции Украины. Матеріали XIV Національного конгресу 

кардіологів України / Е. И. Митченко, М. Н. Момедов, Т. В. Колесников      

[та ін.] // Укр. кардіол. журн. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 76‒83. 

42. Шляхи покращення прогнозу хворих на стабільну стенокардію в реальній 

клінічній практиці: оптимізація статинотерапії / Т. М. Cоломенчук,                

Н. А. Слаба, Х. В. Семеген-Бодак [та ін.] // Ліки України. – 2011. ‒ №1 (147) ‒  

С. 76–81.  

43. Этногенетические особенности подверженности атеросклерозу в 

этнических группах Сибири (на примере гена аполипопротеина Е) /              

М. И. Воевода, В. А. Степанов, А. Г. Ромащенко, В. Н. Максимов // 

БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН. ‒ 2006. ‒ №2 (120). ‒ C. 63‒72. 

44. Черняк О. О. Изучение адипокинов и полиморфизма генов, 

регулирующих обмен липидов у больных с ожирением: дис. на соискание 

ученой степени кандидата биол. наук: 03.01.04 – биохимия / Черняк Ольга 

Олеговна. ‒ М., 2014. ‒ 106 с. 



154 
 

45. Anderson W. T. Re-examination of some of the Framingham blood pressure 

data / W. T.  Anderson  // Lanset. ‒ 1985. ‒ № 2.  ‒ P. 1139. 

46. An association study of 43 SNPs in 16 candidate genes with atorvastatin 

response / J. F. Thompson, M. Man, K. J. Johnson [et al.] // Pharmacogenomics J. 

‒ 2005. ‒ Vol. 5. ‒ P. 352‒358. 

47. ApoE plasma levels and risk of cardiovascular mortality in old age /                

S. P. Mooijaart, J. F. P. Berbée, D. Heemst, L. M. Havekes [at al.] // PLoS 

medicine. ‒ 2006. ‒ Vol. 3 (6). – Р. 176. 

48. Apolipoprotein E genotype and statins affect CRP levels through independent 

and different mechanisms: AGES-Reykjavik Study/ G. Eiriksdottir, T. Aspelund, 

K. Bjarnadottir [et al.] //  Atherosclerosis. – 2006. – Vol. 186, №1. – Р. 222‒224. 

49. Apolipoprotein E genotype affects plasma lipid response to atorvastatin in a 

gender specific manner / J. Pedro-Botet, E. J. Schaefer, R. G. Bakker-Arkema       

[et al.] // ‒ Atherosclerosis. ‒ 2001. ‒ Vol. 158. ‒ P.183‒193. 

50. Apolipoprotein E genotypes and response of plasma lipids and progression-

regression of coronary atherosclerosis to lipidlowering drug therapy /                    

C. M. Ballantyne, J. A. Herd, E. A. Stein [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. ‒ 2000. ‒ 

Vol. 36. ‒ P. 1572‒1578. 

51. ApoE gene polymorphisms and response to statin therapy / E. Zintzaras,          

E. D. Kitsios, F. Triposkiadis [et al.] // Pharmacogenomics J. ‒  2009. ‒ Vol. 9. ‒  

P. 248‒257. 

52. Apolipoprotein E polymorphisms influence effect of pravastatin on survival 

after myocardial infarction in a Mediterranean population: the GISSI-Prevenzione 

study / B. D. Chiodini, M. G. Franzosi, S. Barlera [et al.] //  Eur. Heart J.  – 2007. – 

Vol. 28, № 16. – Р.1977‒1983. 

53. Apolipoprotein E polymorphism and cardiovascular disease: A HuGE review / 

J. E. Eichner, S. T. Dunn, G. Perveen, D. M. Thompson [et.al.] // Am. J. 

Epidemiol. ‒ 2002. ‒ Vol. 155. ‒ P.487‒495. 



155 
 

54. Apolipoprotein E gene e2/e3/e4 polimorphism and myocardial infarction: 

Case-control study in a large population sample / W. Kohc, P. Hoppmann,           

A. Schomig, A. Kastrati // J. Cardiol. ‒ 2008. ‒ Vol. 125. ‒ P. 116‒117. 

55.  APOE polymorphism and lipid profile in three ethnic groups in the Singapore 

population / C. E. Tan, E. S. Tai, C. S. Tan, K. S. Chia [et.al.] // Atherosclerosis. ‒ 

2003. ‒ Vol. 170. ‒ P. 253‒260. 

56. Apolipoprotein E polymorphism and its relation to plasma lipids in coronary 

heart disease / P. P. Singh, M. Singh, D. P. Bhatnagar [at al.] // Indian J. Med. Sci. 

‒ 2008. ‒ Vol. 62, № 3. ‒ P. 105‒112. 

57. Apolipoprotein E (apo E) polymorphism: A risk factor for fatal coronary 

sclerosis / S. Heide, K. Manfred, C. Glaser, S. Schulz // Forensic Sci. Int. ‒ 2009. ‒ 

Vol. 192. ‒ P. 62‒66. 

58. Apolipoprotein gene polymorphisms and plasma levels in healthy Tunisians 

and patients with coronary artery disease / R. Bahri, E. Esteban, P. Moral,            

M. Hassine  [et al.] // Lipids in Health and Disease. ‒ 2008. ‒  Vol. 7 (46). ‒ 

Режим доступу : doi:10.1186/1476-511X-7-46 

59. Apolipoprotein E controls the risk and age at onset of Parkinson disease /       

Y. J. Li, M. A. Hauser, W. K. Scott,  E. R. Martin  [at al.] // Neurology. ‒ 2004. ‒         

Vol.  62 (11). ‒ P. 2005‒2009. 

60. APOE genotype, lipids, and coronary heart disease risk: a prospective 

population study / H. Ward, P. N. Mitrou, R. Bowman [at al.] // Arch. Intern. Med. 

‒ 2009. ‒ Vol. 169 (15). ‒ P. 1424‒1429. 

61. Apolipoprotein E polymorphism in normal Han Chinese population: frequency 

and effect on lipid parameters / S. Liang, M. Pan, H. H. Geng [at al.] // Mol. Biol. 

Rep. ‒ 2009. ‒ Vol. 36 (6). ‒ P. 1251‒1256. 

62. Apolipoprotein E polymorphism is not associated with lipid levels and 

coronary artery disease in Greek patients with familial hypercholesterolaemia /     

C.  Pitsavos, D. M. Choumerianou, J. Skoumas [at al.] // Clin. Exp. Med. ‒2005. ‒ 

Vol. 5 (4). ‒ P. 196‒201. 



156 
 

63.  Apolipoprotein E gene polymorphism and obesity status in middle-aged men 

with coronary heart disease / G. D.  Kolovou, K. K.  Anagnostopoulou,                 

P. Kostakou [at al.] // In Vivo. ‒ 2009. ‒ Vol. 23 (1). ‒ P. 33‒39. 

64. APOE polymorphism is associated with lipid profile, but not with arterial 

stiffness in the general population / Rafael O. Alvim, Silvia R. S. Freitas, Noely E. 

Ferreira [at al.] //Lipids in Health and Disease. ‒ 2010. ‒ Vol. 9 (128). ‒ Режим 

доступу : doi:10.1186/1476-511X-9-128. 

65.  Apolipoprotein E genotype  and  cardiovascular  disease  in  the  Framingham  

Heart  Study / C. Lahoz,  E. J. Schaefer ,  L. A. Cupples  [at al.] // Atherosclerosis. 

‒ 2001. ‒ Vol. 154 (15). ‒ P. 529‒566. 

66.  Apolipoprotein E polymorphisms, dietary fat and fibre, and serum lipids: the 

EPIC Norfolk study / K. Wu, R. Bowman, A. A. Welch  [et al.] // Eur. Heart J. ‒ 

2007. ‒ Vol. 28 (23). ‒ P.  2930‒2936. 

67. Apolipoprotein E polymorphisms predict low density lipoprotein cholesterol 

levels and carotid artery wall thickness but not incident coronary heart disease in 

12,491 ARIC study participants / K. A. Volcik,  R. A. Barkley,  R. G. Hutchinson    

[et al.]  // Am. J. Epidemiol. ‒ 2006. ‒ Vol.164 (4). ‒ P. 342‒348 

68. ApoE  E2/E3/E4 polymorphism, ApoC-II/ApoE ratio and metabolic syndrome 

/ O. Оlivieri, N. Martinelli, A. Bassi [et al.] // Clin. Exp. Med. ‒ 2007. ‒ Vol. 7. ‒ 

P. 164‒172. 

69. Apolipoprotein E gene polymorphism and its effects on plasma lipids in 

arteriosclerosis / P. D.  Zende, M. P. Bankar, P. S. Kamble, A. A. Momin // J. Clin. 

Diagn. Res. ‒ 2013. ‒ Vol. 7 (1). ‒ P. 2149‒2152. 

70. Apolipoprotein E gene polymorphism: effects on plasma lipids and risk of type 

2 diabetes and coronary artery disease / R. Chaudhary, A. Likidlilid, T. Peerapatdit 

[et al.] // Cardiovasc. Diabetol. ‒ 2012. ‒ Vol. 11(36). ‒ Режим доступу : doi: 

10.1186/1475-2840-11-36. 

71. Apolipoprotein E and carotid artery atherosclerosis: The Rotterdam study /      

A. J. C. Slooter, M. L. Bots, L. M. Havekes, D. S. Iglesias [et.al.] // Stroke. ‒ 2001. 

‒ Vol. 32. ‒ P.1947‒1952. 



157 
 

72. Apolipoprotein E gene polymorphisms and thrombosis and restenosis after 

coronary artery stenting / W. Koch, J. Mehilli, A. Pfeufer [et al.] // J. Lipid Res. ‒ 

2004. ‒ Vol. 45. ‒ P. 2221‒2226. 

73. Apolipoprotein E Genotype and Circulating Interleukin-10 Levels in Patients 

With Stable and Unstable Coronary Artery Disease / N. Dimitrios, M. D. Tziakas, 

K. Georgios, [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. ‒ 2006. ‒ 

Vol. 48 (12). ‒ P. 2471‒2481. 

74. Apolipoprotein E Arg136Cys in individuals with premature myocardial 

infarction / J. Hubáček, R. Poledne, J. Piťha [et al.] // Folia Biol. ‒ Praha, 2009. ‒ 

Vol. 55. ‒ P.116‒118.   

75. ApoE4 allele and the natural history of cardiovascular risk factors / A. Scuteri, 

S. S. Najjar, D. Muller [et al.] // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. ‒ 2005.  ‒ Vol. 

289 (2). ‒E322‒E327. 

76. Apolipoprotein E genotype and the cardiovascular disease risk phenotype: 

impact of sex and adiposity (the FINGEN study) / B. M. Kofler, E. A. Miles,          

P. Curtis [et al.] // Atherosclerosis. ‒ 2012. ‒ Vol. 221 (2). ‒ P. 467‒470. 

77. APOE genotype influences triglyceride and C-reactive protein responses to 

altered dietary fat intake in UK adults / A. L. Carvalho-Wells, K. G. Jackson,         

S. Lockyer [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. ‒ 2012. ‒ Vol. 96 (6). ‒ P. 1447‒1453. 

78. Apolipoprotein E polymorphisms and postprandial triglyceridemia before and 

after fenofibrate treatment in the Genetics of Lipid Lowering and Diet Network 

(GOLDN) Study / M. R.  Irvin, E. K. Kabagambe, H. K. Tiwari [et al.] // Circ.  

Cardiovasc. Genet. ‒ 2010. ‒ Vol. 3 (5). ‒ P. 462‒4677. 

79. ApoE genotype, cardiovascular risk and responsiveness to dietary fat 

manipulation / A. M. Minihane, L. Jofre-Monseny, E.  Olano-Martin, G. Rimbach 

// Proc. Nutr. Soc. ‒ 2007. ‒ Vol. 66 (2). ‒ P.183‒197. 

80. Apolipoprotein E polymorphism is associated with both carotid and coronary 

atherosclerosis in patients with coronary artery disease / Marit Granér, Juhani 

Kahri, Marjut Varpula [et al]. // Nutrition, Metabolism and Cardiovascular 

Diseases. ‒ 2008. ‒ Vol. 18, № 4. ‒ P. 271–277. 



158 
 

81. ApoE polymorphism may determine low-density lipoprotein cholesterol level 

in association with obesity and metabolic syndrome in postmenopausal Korean 

women / D. J. Lee, K. M. Kim, B. T. Kim [et al.] // Yonsei Med. J. ‒ 2011. ‒        

Vol. 52 (3). ‒ P. 429‒434 

82. Apolipoprotein E gene polymorphism in the Mongolian population /                

H. Svobodova, F. Kucera, T. Stulc [at al.] // Folia Biol. ‒ 2007. ‒ Vol. 53. ‒              

P. 138‒142.   

83. Ashavaid  T. F.  Apolipoprotein E Polymorphism and Coronary Heart Disease / 

T. F. Ashavaid, Seema P. Todur, K. G. Nair // JAPI . ‒ 2003. ‒Vol. 51. ‒               

P. 784‒788 

84. Association between IL-6 and the existent of coronary atherosclerosis in the 

veterans affairs diabetes trial (VADT) / A. Saremi, R. J. Anderson, P. Luo [et al.] //  

Atherosclerosis. – 2009 – V. 203. ‒ P. 610‒614. 

85. Association of apolipoprotein E genotypes with lipid levels and coronary risk /  

A. M. Bennet, E. Di Angelantonio, Z. Ye [et al.] // JAMA. ‒2007.  ‒Vol. 298 (11). 

‒ P. 1300‒1311. 

86. Association of apolipoprotein E polymphism with myocardial infarction in 

greek pаtients with coronary artery disease / G. Kolovou, N. Yiannakouris,           

M. Hatzivassiliou [аt al.] // Curr. M. Res. Opin. – 2002. – Vol. 18(3). –                 

P. 118–124.  

 87. Association of APOE genotype with carotid atherosclerosis in men and 

women: the Framingham Heart Study / R. Elosua,  J. M. Ordovas,  L. A. Cupples    

[et al.] // J. Lipid Res. ‒ 2004. ‒ Vol. 45 (10). ‒ P. 1868‒1875. 

88. Association of apolipoprotein E polymorphisms and metabolic syndrome in 

subjects with extreme obesity/ D. C. Ferreira, T. F. Costa, S. L. F. Aguiar [et al.] // 

Clin. Chimica Acta. ‒ 2011. ‒ Vol. 412. ‒ P. 1559‒1562. 

89. Association between apoliprotein E gene polymorphism and the risk of 

coronary artery disease in chinese population: evidence from a meta-analysis of 40 

studies / Y. W. Yin, Q. Q.  Sun, B.B. Zhang [et al.] // PLos One. ‒ 2013. ‒ Vol. 8 

(6). ‒ P. e66924. 



159 
 

90. Association of gene polymorphisms with coronary artery disease in low- or 

high-risk subjects defined by conventional risk factors / A. Hirashiki, Y. Yamada, 

Y. Murase [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. ‒ 2003. ‒ Vol. 42. ‒ P. 1429–1437. 

91. Apolipoprotein E gene polymorphisms and risk for coronary artery disease in 

Chinese Xinjiang Uygur and Han population / S. L. Yang, B. X. He, H. L. Liu, Z. 

Y. He [et al.] // Chin. Med. Sci. J. ‒ 2004. ‒ Vol. 19. ‒ P. 150‒154.    

92. Association of TNF-alpha serum levels and TNFA promoter polymorphisms 

with risk of myocardial infarction / A. M.  Bennet, M. C. van Maarle, J. Hallqvist   

[et al.] // Atherosclerosis. ‒ 2006. ‒ Vol. 187 (2). ‒ P. 408‒414. 

93. Association between APOE, SCARB1, PPARα polymorphisms and serum 

lipids in a population of Lithuanian adults / Alina Smalinskiene, Janina 

Petkeviciene, Dalia Luksiene  [et al.] // Lipids Health Dis. ‒ 2013. ‒ Vol. 12 (120). 

‒ Режим доступу : doi:10.1186/1476-511X-12-120. 

94. Associations between apolipoprotein E genotype, diet, body mass index, and 

serum lipids in Lithuanian adult population / J. Petkeviciene, A. Smalinskiene,   

D.I. Luksiene [et al.] // PLoS One. ‒ 2012. ‒ Vol. 7 (7). ‒ Р.  e41525. 

95. Association between C reactive protein and coronary heart disease: mendelian 

randomisation analysis based on individual participant data / F. Wensley, P. Gao, 

S. Burgess [et al.] // British Medical Journal. ‒ 2011. ‒ Vol. 342. ‒ articled 548. ‒ 

Режим доступу : doi:10.1136/bmj.d548. 

96.  Body mass and blood pressure in lean population in Southwestern China /       

J. He, M. G. Klag, P. K. Whelton [ et al. ] // Am. J. Epidemiol. ‒ 1994. ‒ Vol. 139. 

‒  P. 380‒389. 

97. Case-control study of APOE gene polymorphism in young CHD patients and 

controls in the Serbian population / Igor Djan, Edita Stokić, D. Sakač [et al.] // 

Arch. Biol. Sci. ‒ Belgrade, 2011. ‒ Vol. 63 (1). ‒ P. 89‒98.  

98. Characterization of apolipoprotein E genetic variations in Taiwanese: 

association with coronary heart disease and plasma lipid levels / J. H. Wu,             

S. K. Lo, M. S. Wen, J. T. Kao // Hum. Biol. ‒ 2002. ‒ Vol. 74 (1). ‒ P. 25‒31. 



160 
 

99. Chow E. K. Apolipoprotein  E – Genetic Factors in Heart Disease Risk / Ellen 

K. Chow // Today`s  Dietitian. ‒ 2011. ‒ Vol.13, № 10. ‒ P. 64. 

100. Collins G. S. An independent and external validation of QRISK2 

cardiovascular disease risk score: a prospective open cohort study / G. S. Collins, 

D. G. Altman // BMJ. ‒ 2010. ‒ Vol. 340. ‒ c 2442. 

101. C-reactive protein and the stress tests for the risk stratification of patients 

recovering from unstable angina pectoris / O. Bazzino, E. R. Ferreiros, R. Pizarro 

[et al.] // Amer. J. Cardiology. – 2001. – Vol. 87. – P. 1235‒1239.  

102. C-reactive protein as a novel risk factor for cardiovascular disease: is it ready 

for prime time? / B. J. Willcox, R. D. Abbott, K. Yano [et al.] // Cardiovasc. Rev. 

Rep. – 2004. – Vol. 25. – P. 66‒69. 

103. Context-dependent and invariant associations between lipid, lipoproteins, and 

apolipoproteins and apolipoproteins E genotype / R. Frikke-Schmidt,                    

D. G. Nordestgaard, B. Agerholm-Larsen [at al.] //J. Lipid. Res. – 2000. –          

Vol. 41, №11. – P. 1812–1822. 

104. Davignon J. Apolipoprotein E and atherosclerosis: beyond lipid effect /         

J. Davignon // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. ‒2005. ‒ Vol. 25. ‒ P. 267‒269. 

105. Davignon J. Apolipoprotein E polymorphism and atherosclerosis /                 

J. Davignon, R. E. Gregg, C. F. Sing // Arteriosclerosis. ‒ 1988. ‒ Vol. 8 (1). ‒        

P. 1‒21. 

106. Dietary fat manipulation has a greater impact on postprandial lipid 

metabolism than the apolipoprotein E (epsilon) genotype-insights from the 

SATgenε study / K. G. Jackson, S. Lockyer, A. L. Carvalho-Wells  [et al.]  // Mol. 

Nutr. Food  Res.  ‒ 2012. ‒ Vol. 56 (12). ‒ P.1761-1770.  

107. Distribution of e4 allele of apoE gene in patients with metabolic syndrome, 

obesity and CHD / E. Stokić, I. Đan, A. Plećaš [et al.] // Serbian Medical Society, 

Medical Society of Vojvodina. ‒ Book of Abstracts of 2nd Symposium on 

hyperlipoproteinemia, 2008. ‒  98 c.  

108. Divergent effects of peroxisome proliferator-activated receptor g agonists and 

tumor necrosis factor a on adipocyte ApoE expression / L. Yue, N. Rasouli,         



161 
 

G. Ranganathan [еt al.] // J. Biol. Chem. – 2004. – Vol. 279, № 46. –                     

Р. 47626‒47632. 

109. Diversity of Apolipoprotein E genetic polymorphism significance on 

cardiovascular risk is determined by the presence of Metabolic Syndrome among 

hypertensive patients [Електронний ресурс]  / A. A. Teixeira, M. S. Marrocos, B. 

M. Redublo // Lipids in Health and Disease. ‒ 2014. ‒ Vol. 13 (174). ‒ Режим 

доступу : doi:10.1186/1476-511X-13-174. 

110. Du Clos T. W.  Function of C-reactive protein /  T. W. Du Clos // Ann. Med. 

– 2000. – Vol. 32. – P. 274‒278.  

111. Effect  of polymorphism on the lipid interaction of human apolipoprotein E / 

H. Saito, P. Dhanasekaran, F. Baldwin [at al.] // J. Biol. Chem. ‒ 2003. ‒ Vol. 278. 

‒ P. 40723‒40729. 

112. Effect of apolipoprotein E4 allele on plasma LDL cholesterol response to diet 

therapy in type 2 diabetic patients / M. Saito, M. Eto, H. Nitta [et al.] // Diabetes 

Care. – 2004. – Vol. 27. – P. 1276‒1280. 

113. Effect of apolipoprotein E and A-IV phenotypes on the low density 

lipoprotein response to HMG CoA reductase inhibitor therapy / J. M. Ordovas,      

J. Lopez-Miranda, F. Perez-Jimenez [et al.] // Atherosclerosis. ‒ 1995. ‒Vol. 113. ‒ 

P. 157‒166. 

114. Effect of apolipoprotein E polymorphism and XbaI polymorphism of 

apolipoprotein B on response to lovastatin treatment in familial and non-familial 

hypercholesterolaemia / J. P. Ojala, E. Helve, C. Ehnholm [et al.]  // J. Intern. Med. 

‒ 1991. ‒ Vol. 230. ‒ P. 397‒405. 

115. Endres Matthias. Statins: potential new indications in inflammatory 

conditions / Matthias Endres // Atherosclerosis supplements. – 2006. – Vol. 7 (1). 

– P. 31‒35. 

116. Enviromental factors modulate the effect of the APOE genetic polymorphism 

on plasma lipid concentrations: ecogenetic studies in Mediterranean Spanish 

population / D. Corella, M. Guillen, C. Saiz [at al.] // Metabolism. – 2001. –      

Vol. 50 (8). – Р. 936–944. 



162 
 

117. Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood  

Cholesterol in Adults (2001) Executive Summary of The Third Report of  The 

National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood  Cholesterol in Adults ( Adults Treatment 

Panell III) // JAMA. ‒ 2001. ‒ Vol. 285 (19). ‒ P. 2486‒2497. 

118. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation;ESC 

Committee for Practice Guidelines(CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committee 

(2011) ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias: the Task Force 

for management of dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) 

and European Atherosclerosis Society (EAS) / Z. Reiner, A. L. Catapano,             

G. De Backer [et al.] //  Eur. Heart J. ‒ 2011. ‒ Vol. 32 (14). ‒ P. 1769‒1818. 

119. EUROASPIRE III Study Group (2013) Treatment potential for dyslipidemia 

management in patients with coronary heart disease across Europe: Findings from 

the EUROASPIRE III survey / Z. Reiner, G. De Backer, K. Kotseva [et al.] // 

Atherosclerosis. ‒ 2013. ‒ Vol. 213 (1). ‒ P. 1‒7. 

120. Gao Y. J.  Dual modulation of vascular function by perivascular adipose 

tissue and ist potential correlation with adiposity/lipoatrophy-related vascular 

dysfunction / Y. J. Gao // Curr. Pharm. Des. – 2007. – Vol. 13. – P. 2185‒2192. 

121. Genetic polymorphisms: importance for response to HMG-CoA reductase 

inhibitors / A. H. Maitland-van der Zee, O. H. Klungel, B. H. Stricker [et al.] // 

Atherosclerosis. ‒ 2002. ‒ Vol. 163. ‒ P. 213‒222.  

122. Gerders L. U. The common polymorphism of apolipoprotein E: geographical 

aspect and new pathophysiological relations / L. U. Gerders // Clin. Chem. Lab. 

Med. ‒ 2003. ‒ Vol. 41, № 5. ‒ P. 628‒631. 

123.Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating 

Group (Body Mass Index): National, regional, and global trends in body-mass 

index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and 

epidemiological studies with 960 country-yeas and 9,1 million participants /         

M. M. Finucane, G. A. Stevens, M. J. Cowan, G. Danaei [et al.] // Lancet. ‒ 2011. 

‒ Vol. 377. ‒ P. 557‒567. 



163 
 

124. Gollasch M.  Paracrine role for periadventitial adipose tissue in the regulation 

of arterial tone / M. Gollasch, G. Dubrovska   //  Trends  Pharmacol. Sci. – 2004. – 

Vol. 25. – P. 647‒653. 

125. Gotto A. M. Contemporary diagnosis and management of  lipid disorders /   

A. M.  Gotto // – 2001. – P. 236.  

126. Greenow K. The key role of apolipoprotein E in atherosclerosis / K. Greenow, 

N. J. Pearce, D. P. Ramji // J. Mol. Med. ‒ 2005. ‒ Vol. 83. ‒ P. 329–342. 

127. Grundy S. M. Obesity, metabolic syndrome, and coronary atherosclerosis /    

S. M.  Grundy // Circulation. ‒ 2002. ‒ Vol. 105 (23). ‒ P. 2696‒2698.  

128. Hackam D. G. C-reactive protein for the prediction of cardiovascular risk: 

Ready for prime-time? / D. G. Hackam, S. L. Shumak // Canadian Medical 

Association Journal. ‒ 2004. ‒Vol.170, №10. ‒P.1563‒1565. 

129. Hagberg J. M. APOE gene and gene-enviromental effects on plasma 

lipoprotein-lipid levels / J. M. Hagberg, K. R. Kennet, R. E.  Ferrell // Physiol. 

Genomics. – 2004. – Vol. 4. – P. 101‒108. 

130. Hansson G. K. Mechanisms of disease: inlammation, atherosclerosis, and 

coronary artery disease / G. K.  Hansson // New England Journal of Medicine. 

2005. ‒ Vol. 352, № 16. ‒ P.1685–1626.  

131. Haslam D. W.  Obesity / D. W. Haslam, W. P.  James // Lancet. – 2005. –     

Vol. 366. ‒ P. 1197‒1209. 

132. Hatters D. M. Apolipoprotein E structure: insights into function /                   

D. M. Hatters, C. A. Peters-Libeu, K. H. Weisgraber // Trends in Biochemical 

Sciences. ‒ 2006. ‒ Vol. 31, № 8. ‒ P. 445–454. 

133. Hellstrom H. R. New evidence for the spasm-of-resistance-vessel concept of 

ischemic diseases / H. R.  Hellstrom // Med. Hypotheses. ‒ 1999. ‒ Vol. 53 (3). ‒   

P. 200‒209. 

134. Hess K. Bedeutung der Fettinflammation fur Insulinresistenz and 

Atherogenese  / K. Hess, N. Marx  //  Diabetes, Stoffw.  Herz. – 2007. – Vol. 16. – 

P. 433‒440. 



164 
 

135. Hingorani A. D. The interleukin-6 receptor as a target for prevention of 

coronary heart disease: a mendelian randomisation analysis / A. D. Hingorani,       

J.P. Casas // Lancet. ‒ 2012. ‒ Vol. 379, № 9822. ‒ P. 1214–1224. 

136. Influence of LDL receptor gene mutation and apoE polymorphism on 

lipoprotein response to simvastatin treatment among adolescents with 

heterozygous familial hypercholesterolemia / M. C. Vohl, F. Szots, M. Lefievre    

[et al.] // Atherosclerosis. – 2002. – Vol.160 (2). – P. 361‒368. 

137. Influence of the APOE genotypes in some atherosclerotic risk factors /          

M. Carmo Martins, L. Lima Faleiro, M. O. Rodrigues [at al.] // Acta. Med. Port. ‒ 

2008. ‒ Vol. 21 (5). ‒ P. 433‒440.    

138. Influence of apolipoprotein E, smoking, and alcohol intake on carotid 

atherosclerosis: National Heart, Lung, and Blood Institute Family Heart Study /   

L. Djousse, R. H. Myers, M. A. Province [et al.] // Stroke. ‒ 2002. ‒ Vol. 33 (5). ‒ 

P. 1357‒1361. 

139. Influence of Apo E Polymorphism on Coronary Artery Disease / S. Fallah,   

M. Seifi, M. Firoozrai [et al.] // International Scholarly and Scientific Research & 

Innovation. ‒ 2009. ‒ Vol. 3. ‒ Р. 539‒543. 

140. Is the apoE4 allele an independent predictor of coronary events? / A. Scuteri, 

A. J.  Bos, A. B. Zonderman [et al.] // Am. J. Med. ‒ 2001. ‒ Vol. 110. ‒ P. 28‒32.    

141. Ito M. K. Dyslipidmia: management using optimal lipid-lowering therapy / 

M. K.  Ito // Ann. Pharmacother. ‒ 2012. – Vol. 46 (10). ‒ P. 1368‒1381. 

142. Jialal I. C-reactive protein: risk marker or mediator in atherothrombosis? /      

I. Jialal, S. Devaraj, S. K. Venugopal // Hypertension. ‒ 2004. ‒ Vol. 44. ‒ P. 6‒11.  

143. Jofre-Monseny L. Impact of apoE genotype on oxidative stress, inflammation 

and disease risk / L. Jofre-Monseny, A. M. Minihane, G. Rimbach // Mol. Nutr. 

Food Res. ‒ 2008. ‒ Vol. 52. ‒ P. 131–145. 

144. Kannel W. B. Triglycerides as vascular risk factors: new epidemiologic 

insights / W. B. Kannel, R. S. Vasan // Curr. Opin. Cardiol. ‒ 2009. ‒ Vol. 24. ‒     

P. 345–350. 



165 
 

145. Kirsty G. The key role of apolipoprotein E in atherosclerosis / G. Kirsty,        

J. P. Nigel, P. R. Dipak // Journal of Molecular Medicine. ‒ 2005. ‒ Vol. 83 (5). ‒    

P. 329‒342.  

146. Klover P. J. Interleukin-6 depletion selectively improves hepatic insulin 

action in obesity / P. J. Klover, A. H. Clementi, R. A. Mooney // Endocrinology. – 

2005. – Vol. 146. – P. 3417‒3427. 

147. Kobayashi T. Effects of low-dose pravastatin on plasma levels of lipids and 

apolipoproteins in Japanese type II hyperlipoproteinemic subjects with 

apolipoprotein E phenotype E3/2, E3/3, and E4/3 / T. Kobayashi, Y. Homma //     

J. Clin. Pharmacol. ‒ 2001. ‒ Vol. 41. ‒ P.1055‒1058. 

148. Kolovou G. Apolipoprotein E polymorphism and atherosclerosis /                

G. Kolovou, D. Daskalova, D. P. Mikhailidis // Angiology. ‒ 2003. ‒ Vol. 54. ‒     

P. 59‒71. 

149. Kolovou G. D. Apolipoprotein E polymorphism, age and coronary heart 

disease / G. D. Kolovou, K. K. Anagnostopoulou // Ageing. Res. Rev. ‒ 2007. ‒ 

Vol. 6. ‒ P. 94‒108. 

150. Kones R. Primary prevention of coronary heart disease: integration of new 

data, evolving views, revised goals, and role of rosuvastatin in management. A 

comprehensive survey /  R. Kones // Drug Des. Devel. Ther. ‒ 2011. ‒ Vol. 5. ‒    

P. 325‒380. 

151. Libby P. Inlammation in Atherosclerosis: from Pathophysiology to Practice / 

P. Libby, P. M. Ridker, G. K. Hansson // Journal of the American College of 

Cardiology. ‒ 2009. ‒Vol. 54, № 23. ‒ P. 2129–2138.  

152. Lichtenstein M. J. Systolic and diastolic blood pressure as a predictors of 

coronary heart disease mortality in the Whitehall study / M. J. Lichtenstein,         

M. J. Shipley, G. Rose // B.M.J. ‒ 1985. ‒ Vol. 291. ‒ P. 243‒245. 

153. Lipid profile and apolipoprotein E polymorphism in essential hypertension / 

A. B. Bharani, K. B. Sastry, R. N. Krishna, T. Padma // Indian Heart J. ‒ 2005. ‒ 

Vol. 57. ‒ P. 1115‒1117. 



166 
 

154. Mahley R. W. Apolipoprotein E: Far more than a lipid transport protein /      

R. W. Mahley, S. C. Rall // Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. ‒ 2000. ‒ Vol. 1. ‒ 

P. 507–537. 

155. Mahley R. W. Pathogenesis of type III hyperlipoproteinemia 

(dysbetalipoproteinemia): questions, quandaries, and paradoxes / R. W. Mahley,    

Y. Huang, S. C. Rall // J. Lipid Res. ‒ 1999. ‒ Vol. 40. ‒ P. 1933‒1949. 

156. Mangravite L. M. Clinical implications of pharmacogenomics of statin 

treatment / L. M. Mangravite, C. F. Thorn, R. M. Krauss //  Pharmacogenomics  J. 

‒  2006. ‒ Vol. 6. ‒ P. 360‒374. 

157. Masson L. F. Genetic variation and the lipid response to dietary intervention: 

a systematic review / L. F. Masson, G. McNeill, A. Avenell // Am. J. Clin. Nutr. – 

2003. – Vol. 77 (5). – P. 1098‒1111. 

158. Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration (BMI Mediated 

Effects) of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary 

heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with            

1,8 million participants [Електронний ресурс] // The Lancet, Early Online 

Publication. ‒ 22 November 2013. ‒ Режим доступу : doi:10.1016/S0140‒      

6736 (13)61836-X. 

159. Metabolic Syndrome, Inflammation and Atherosclerosis / R. Paletti,             

C. Bolego, A. Poli, A. Cignarella // Vasc. Health. Risk. Manag. ‒ 2006. ‒           

Vol. 2 (2). – P. 145‒152. 

160.  Modulation of vascular function by perivascular adipose tissue: the role of 

endothelium and peroxide / Y. J. Gao, C. Lu, L. Y. Su  [et al.] //  Br. J. Pharmacol. 

– 2007. – Vol. 151. – P. 323‒331. 

161. Nakamura H. Predictive value of cardiovascular events by high sensitivity 

CRP / H. Nakamura, T. Yamashita  // Nippon. Rinsho. – 2002. – Vol. 60, № 5. –  

P. 916‒921.  

162. Ndumele C. E. Interrelationships between inflammation, C-reactive protein, 

and insulin resistance / C. E. Ndumele, A. D. Pradhan, P. M. Ridker //                      

J. Cardiometab. Syndr. – 2006. – Vol. 1. – P. 190–196. 



167 
 

163. Nieto F. J. Cardiovascular Disease and Risk Factor Epidemiology: A Look 

Back at the epidemic of the 20
th

 century /  F. J.  Nieto // Am. J. Pub. Heal. – 1999. 

‒ Vol. 89 (3). – P. 292‒294.  

164. Non-lipid-related effects of statins / S. Bellosta, N. Ferri, R. Paoletti [et al.] // 

Ann. Med. – 2000. – Vol. 32. – P. 164‒176.  

165. Obesity and alcohol modulate the effect of apolipoprotein E polymorphism on 

lipids and insulin / P. Marques-Vidal, V. Bongard, J.B. Ruidavets [et al.] // Obes. 

Res. ‒ 2003. ‒ Vol. 11 (10). ‒ P. 1200‒1206. 

166. Ordovas J. M. The quest for cardiovascular health in the genomic era: 

nutrigenetics and plasma Lipoproteins / J. M.  Ordovas // Proc. Nutr. Soc. – 2004. 

– Vol. 63 (1). – P. 145‒152. 

167. Overexpression and accumulation of apolipoprotein E as a cause of  

hypertriglyceridemia / Y. Huang, X.Q. Liu, S. C. Rall [at al.] // J. Biol. Chem. ‒ 

1998. ‒ Vol. 273. ‒ P. 26388‒26393 

168. Pasceri V. Direct proinflammatory effect of C-reactive on human endothelial 

cells / V. Pasceri, J. T. Willerson,  E. T.  Yeh // Circulation. ‒ 2000. ‒ Vol. 102. ‒  

P. 2165‒2168. 

169. Pharmacogenetics of HMG-CoA reductase inhibitors: exploring the potential 

for genotype-based individualization of coronary heart disease management /        

K. Kajinami, N. Takekoshi, M. E. Brousseau [et al.] // Atherosclerosis. ‒ 2004. ‒ 

Vol. 177. ‒ P. 219‒234. 

170. Plasma turnover of HDL apoC-I, apoC-III and apoA-I metabolism /               

J. S. Cohn, R. Batal, M. Tremblay [еt al.] // J. Lipid. Res. – 2003. – Vol. 44. –        

P. 1423‒1428. 

171. Perivascular adipose tissue as a messenger ofthe brain-vessel axis: role 

invascular inflammation and dysfunction / T. J. Guzik, P. J. Marvar,                       

M. Czesnikiewicz-Guzik, R.  Korbut //  J. Physio. Pharmacol. – 2007. – Vol. 58. – 

P. 591‒610. 



168 
 

172. Postprandial lipaemia, oxidative stress and endothelial function: a review /     

J. P. Wallace, B. Johnson, J. Padilla, K. Mather // Int. J. Clin. Pract. ‒ 2010. ‒     

Vol. 64. ‒ P. 389–403. 

173. Prognostic impact of body weight and abdominal obesity in women and men 

with cardiovascular disease /  G. R. Dagenais, Q. Yi, J. F.Mann [et al.] // Am. 

Heart. J. ‒  2005. – V. 149. ‒ P. 54‒60. 

174. Raffai R. L. Apolipoprotein E promotes the regression of atherosclerosis 

independently of lowering plasma cholesterol levels / R. L. Raffai, S. M. Loeb,   K. 

H. Weisgraber // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. ‒ 2005. ‒ Vol. 25. ‒                 

P. 436‒441.    

175. Regulation of macrophage apoE secretion and sterol efflux by the LDL 

receptor / D.  Lucic, Z. H. Huang, M. K. Altenburg [et al.] // J. Lipid Res. ‒  2007. 

‒ Vol. 48. ‒ P. 366–372.  

176. Reilly M.  Apolipoprotein E and coronary disease: a puzzling paradox /        

M. Reilly, D. J. Rader // PLoS Med. ‒ 2006. ‒ Vol. 3 (6). ‒ e258. 

177. Relationship between apolipoprotein E and apolipoprotein В polymorphisms 

in youths with coronary heart disease / S. Li, Z. W. Lei, Z. Chen, D. Lin [at al] // 

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. ‒ 2003. ‒ Vol. 20, №3. ‒ P. 241‒243. 

178. Relationship of apolipoprotein E polymorphism with lipid profiles in 

atherosclerotic coronary artery disease / Ibrahim Elmadbouh, Yasser Elghobashy, 

Eman Abd-Allah [et al]. // J. Saudi Heart Assoc. ‒ 2012. ‒ Vol. 24, № 4. ‒ P. 287. 

179. Relationship of the ApoE polymorphism to plasma lipid traits among South 

Asians, Chinese, and Europeans living in Canada / D. Burman, A. Mente,             

R. A. Hegele [et al]. // Atherosclerosis. ‒ 2009. ‒ Vol. 203. ‒ P. 192–200. 

180. Relationship between apolipoprotein E gene polymorphisms and coronary 

heart disease / Y. C. Zou, X. F. Hong, D. Y. Hu [et al.] // Chin. J. Arterioscl. 

(Chin). ‒ 2005. ‒  Vol. 13. ‒ P. 355‒358. 

181. Ridker P. M.  C-reactive protein levels and outcomes after statin therapy /       

P. M. Ridker, C. P. Cannon, D. Morrow [ еt al.]  //  N. Engl. J. Med. – 2005. –        

Vol. 352. – P. 20‒28. 



169 
 

182. Robust association of the APOE ε4 allele with premature myocardial 

infarction especially in patients without hypercholesterolaemia: the Aachen study/ 

F. Schmitz, V. Mevissen, C. Krantz [et al.] // Eur. J. Clin. Invest. ‒ 2007. ‒ Vol. 2. 

‒ P. 106‒108. 

183. Sarwar N. Interleukin-6 receptor pathways in coronary heart disease: a 

collaborative meta-analysis of 82 studies / N. Sarwar, A. S. Butterworth,             

D.F. Freitagetal // Lancet. ‒ 2012. ‒ Vol. 379, № 9822. ‒ P. 1205–1213.  

184. Smelt A. Y. Apolipoprotein E and familial dysbetalipoproteinemia: clinical, 

biochemical and genetic aspects / A. Y. Smelt, F. de Beer // Semin. Vasc. Med. 

‒2004. ‒ Vol. 4, № 3. ‒ P. 249–257. 

185. Sima A.  Apolipoprotein E polymorphism--a risk factor for metabolic 

syndrome/ A. Sima, A. Iordan, C. Stancu // Clin. Chem. Lab. Med. ‒ 2007. ‒     

Vol. 45. ‒ P. 1149–1153. 

186. Singh P. P.  APOE distribution in world populations with new data from India 

and the United Kingdom / P. P. Singh, M. Singh, S. S. Mastana  // Ann. Hum. Biol. 

‒ 2006. ‒ Vol. 33 (3). ‒ P. 279‒308. 

187. Song Y. Meta-analysis: apolipoprotein E genotypes and risk for coronary 

heart disease / Y. Song, M. J. Stampfer, S. Liu // Ann. Int. Med. – 2004. –           

Vol. 141 ( 2). – Р. 137‒147. 

188. Statin therapy, LDL cholesterol, C-reactive protein, and coronary artery 

disease / S. E. Nissen, E. M. Tuzcu, P. Schoenhagen [et al.] //  New England 

Journal of Medicine. ‒ 2005. ‒ Vol. 352, № 1. ‒ P. 29–38.  

189. Study of Apolipoprotein E Polymorphism as a Biomarker in Coronary Artery 

Diseases / Saad M. El-Gendy, Yousef Aldebas, Sanaa O. Abdallah [et al.] // Asian 

Journal of Applied Sciences (ISSN: 2321 - 0893). ‒ 2014. ‒ Vol 2, № 2. ‒ Режим 

доступу до журналу: http://ajouronline.com/index.php. 

190. Synergistic effects of the apolipoprotein E ε3/ ε2/ ε4, the cholesteryl ester 

transfer protein TaqIB, and the apolipoprotein C3-482C>T polymorphism on their 

association with coronary artery disease / A. Muendlein, C. H. Saely, T. Marte     

[at al.] // Atherosclerosis. ‒ 2008. ‒ Vol. 199. ‒ P. 179‒186. 



170 
 

191. Tall A. R. C-reactive protein reassessed / A. R.  Tall // N. Engl. J. Med. ‒ 

2004. ‒ Vol. 350 (14). ‒ P. 1450‒1452. 

192. Thalmann S. Local adipose tissue depots as cardiovascular risk factors /         

S. Thalmann, C. F. Meier // Cardiovasc. Res. – 2007. – Vol. 75. – P. 690‒701. 

193. The apolipoprotein epsilon4 allele determines prognosis and the effect on 

prognosis of simvastatin in survivors of myocardial infarction: a substudy of the 

Scandinavian survival study / L. U. Gerders, C. Gerders, K. Kervinen [et al.] // 

Circulation. – 2000. – Vol. 101. – P. 1366‒1371. 

194.  The apolipoprotein E polymorphism is associated with circulating C-reactive 

protein (the Ludwigshafen risk and cardiovascular health study) / M. Winfried, H. 

Scharnagl, M.M. Hoffmann [et al.] // Eur.  Heart  Journal. –  2004. – Vol. 25 (23). 

– Р. 2109‒2119.  

195. The response to lovastatin treatment in patients with heterozygous familial 

hypercholesterolemia is modulated by apolipoprotein E polymorphism /                

R. Carmena, G. Roederer, H. Mailloux [et al.] // Metabolism. ‒ 1993. ‒ Vol. 42. ‒ 

P. 895‒901. 

196. The apolipoprotein E polymorphism is associated with circulating C-reactive 

protein (the Ludwigshafen risk and cardiovascular health study) / W. März,          

H. Scharnagl, M.M. Hoffmann [et al.] // European Heart Journal. ‒ 2004. ‒        

Vol. 25. ‒ P. 2109‒2119. 

197. The effect of apolipoprotein E polymorphism on the response to lipid-

lowering treatment with atorvastatin or fenofibrate / D. S. Christidis,                      

E. N. Liberopoulos, A. I. Kakafika [et al.]  // J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther. ‒ 

2006.  ‒Vol. 11. ‒ Р. 211–221. 

198. The apolipoprotein E genotype predicts postprandial hypertriglyceridemia in 

patients with the metabolic syndrome / F. Cardona, S. Morcillo,                           

M. Gonzalo-Marin, F.J.Tinahones // J. Clin. Endocrinol. Metab. ‒ 2005. ‒ Vol. 90. 

‒ P. 2972–2975. 

199. The significant increase in cardiovascular disease risk in APOE ε4 carriers is 

evident only in men who smoke: Potential relationship between reduced 



171 
 

antioxidant status and ApoE4 / P. J. Talmud, J. W. Stephens, E. Hawe [at al.] // 

Ann. Hum. Genet. ‒ 2005. ‒ Vol. 69. ‒ P. 613‒622. 

200. The apoE isoform bindings properties of the VLDL receptor reveal marked 

differences from LRP and the LDL receptor / J. Ruiz, D. Kouiavskaya,                 

M. Migliorini [et al.] // J. Lipid. Res. ‒ 2005. ‒ Vol. 46, № 8. ‒ P. 1721–1731. 

201. The effect of apolipoprotien E polymorphism on lipid levels in Korean adults 

/ M. H. Shin, H. N. Kim, L. H.Cui [et al.] // Journal of Korean medical science. ‒ 

2005. ‒ Vol. 20 (3). ‒ P. 361‒367. 

202. Ye P. The influence of apolipoprotein B and E gene polymorphisms on the 

response to simvastatin therapy in patients with hyperlipidemia / P. Ye, Y. Shang, 

X. Ding // Chin. Med. Sci. J. ‒ 2003. ‒ Vol. 18. ‒ P. 9‒13. 



172 
 

 

ДОДАТОК А1 



173 
 

 

 

ДОДАТОК А2 



174 
 

 

 

ДОДАТОК А3 



175 
 

 

 

ДОДАТОК А4 



176 
 

 

 

ДОДАТОК  Б1 



177 
 

 

 

ДОДАТОК Б2 



178 
 

 

 

ДОДАТОК Б3 



179 
 

 

 

ДОДАТОК Б4 



180 
 

 

 

ДОДАТОК Б5 


