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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

Актуальність теми. Проблема надмірної маси тіла та ожиріння є надзвичайно 

актуальною  як у світі в цілому, так і в Україні зокрема, і набуває дедалі більшого 

резонансу. У 2000 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше 

запропонувала використання терміну «епідемія» для характеристики ситуації з 

ожирінням, що склалася у світі: визнано, що число людей з надмірною масою тіла та 

ожирінням прогресивно збільшується. Так за останні 40 років стандартизований 

показник поширеності ожиріння зріс з 3,20% до 10,80% серед чоловіків та з 6,40% 

до 14,90% серед жінок (Marie Ng. et al., 2014). До 2025 року прогнозується зростання 

поширеності ожиріння до 18% серед чоловіків та до 21% серед жінок (NCD Risk 

Factor Collaboration, 2017). 

Загальновідомо, що наслідки ожиріння населення є вкрай негативними – даний 

патологічний стан корелює з підвищенням захворюваності, смертності, 

погіршенням якості життя, а також є значним соціально-економічним тягарем для 

країни (Aune D., 2016; Britton K.A., 2013; Zhang J., 2013). Ожиріння є одним із 

факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), артеріальної гіпертензії 

(АГ) метаболічного синдрому, цукрового діабету (ЦД) 2 типу, синдрому Піквіка 

(Sadeghi M., 2013; Hagg S., 2015; Дутка Р.Я., 2017), а їхнє поєднання в одному 

організмі формує «синтропію серцево-судинного континууму» (Абрагамович О.О., 

2015). Відомо, що первинна та вторинна профілактика серцево-судинних 

захворюваннь (ССЗ) включає модифікацію способу життя (Boudewijn K., 2013; 

Willett W.C., 2013; Flegal K.M., 2013; Bowman L., 2018).  Поряд з палінням, ожиріння 

є однією з найважливіших причин смертності, які можна попередити (Taylor F., 

2013; Flegal K.M., 2013; Sturm R., 2013; The Global BMI Mortality Collaboration, 

2016).  

Окрім класичних факторів ризику серцево-судинних захворювань (куріння, 

ожиріння, дисліпідемія, АГ, старший вік, спадкова схильність), існують і 

некласичні, до яких можна віднести і клімато-географічні фактори, зокрема, висоту 

проживання над рівнем моря (Тащук В.К., 2017). Нижчий рівень смертності у 

гірських популяціях беззаперечно привертає увагу багатьох дослідників, які 

намагаються знайти причину такого резонансу (Samorodskaya I.V., 2014; Parati G., 

2018; Levine B.D., 2015). Звичайно, «лідером» серед причин смертності у світі є 

серцево-судинні захворювання, тому численні дослідження спрямовані саме на 

встановлення взаємозв’язку між основними факторами ризику ССЗ та висотою 

проживання (Hofstetter L. et al., 2017; Bowman L. et al., 2018). Одним із основних 

модифікованих факторів ризику ССЗ є атерогенна дисліпідемія, проте, дані щодо 

впливу висотних умов на ліпідний спектр є неоднозначними. Кілька досліджень 

засвідчують широку розповсюдженість гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії та 

зниженого рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) серед 

горян, а нижчий рівень серцево-судинних подій пов’язують із зниженим ризиком 

артеріальної гіпертензії (Parati G., 2018). Інші дослідники стверджують, що у 

гірських мешканців наявний високий рівень ХС ЛПВЩ та низький рівень 

загального холестерину (ЗХС), які мають прямий зв'язок з нижчим рівнем 

смертності від ішемічної хвороби серця (Lhamo Y.S. et al., 2011; Lin W.Y., 2011).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bowman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29653635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levine%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26060882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bowman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29653635
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Вільні жирні кислоти (ВЖК) відіграють домінуючу роль у метаболічних 

процесах, адже в організмі людини близько половини всієї енергії утворюється 

шляхом їх окиснення; проте, в умовах висоти з метою метаболічної економії 

енергетичні потреби організму забезпечує переважно окиснення глюкози (Lafontan 

M. et al., 2009; Sadeghi M., 2013). На даний час опублікована обмежена кількість 

досліджень, які б вивчали зміни жирнокислотного спектру плазми крові залежно від 

висоти проживання. Ґрунтовних досліджень щодо стану ліпідного та 

жирнокислотного спектру мешканців Українських Карпат до цього часу не було 

проведено. 

Відомо, що мешканці гірських населених пунктів Закарпатської області з 

метаболічним синдромом мають гірший стан вінцевого русла порівняно з 

мешканцями рівнинних населених пунктів (Куцин О.О., 2014). Вивчення 

особливостей ліпідного та жирнокислотного профілю горян дозволять виявити 

імовірні причини, які можуть сприяти розвитку та прогресуванню ІХС. 

Діагностичне значення холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та 

ХС ЛПВЩ є вже давно відомим, вони входять до протоколів обстеження хворих на 

ішемічну хворобу серця, а от визначення вільних жирних кислот (ВЖК) плазми 

крові на ранніх, нерідко субклінічних етапах розвитку захворювання, коли зміни ще 

є зворотними, може стати ключем для ранньої діагностики та прогнозування 

перебігу ІХС, ЦД 2 типу.     

Рандомізовані клінічні дослідження доводять, що профілактика та лікування 

дисліпідемії ведуть до значного зменшення смертності від інфарктів та інсультів 

(Gema F. et al., 2013; Hagg S. et al., 2015; Alberico L. et al., 2016), тому знання 

алгоритму відбору пацієнтів для статинотерапії, вибору адекватного препарату та 

контролю за його ефективністю, оцінка досягнення цільових рівнів холестерину є 

першочерговими завданнями, які постають сьогодні перед сімейними лікарями та 

кардіологами.  

Згідно сучасних даних, на фоні прийому аторвастатину, розувастатину та 

пітувастатину спостерігалося вірогідне зниження рівня ХС ЛПНЩ, який має прямий 

кореляційний зв'язок із рівнями ейкозапентаєнової та докозагексаєнової ВЖК 

(Taylor F. et al., 2013; Arner P. et al., 2015). Відомо, що прийом аторвастатину 

асоційований із вірогідним зростанням рівня арахідонової кислоти у пацієнтів з ІХС 

(Vanhala M. et al., 2012). Вивчення впливу статинів на жирнокислотний спектр дасть 

нам нове, більш широке уявлення щодо метаболічних ефектів даної групи 

препаратів. 

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

дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної теми «Регіональні 

особливості розповсюдження, клінічних проявів та ефективність лікування 

захворювань внутрішніх органів у хворих з різних висотних зон Закарпаття», (номер 

державної реєстрації 0115U005285), яка виконується на кафедрі госпітальної терапії 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Здобувач є співвиконавцем цієї 

теми. 

Мета дослідження: удосконалення діагностики та підвищення ефективності 

лікування пацієнтів з порушеннями ліпідного та жирнокислотного спектру плазми 

крові, які є мешканцями гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття, з 
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урахуванням трофологічного статусу та наявності коморбідних захворювань (ІХС, 

АГ, ЦД 2 типу). 

Завдання дослідження:  
1. Дослідити ліпідний та жирнокислотний спектр плазми крові у пацієнтів з 

різним трофологічним статусом, що мешкають у гірських та рівнинних населених 

пунктах Закарпаття. 

2. Виявити вікові, гендерні та трофологічні особливості ліпідного спектру та 

пулу жирних кислот при порівнянні показників осіб, що проживають у рівнинних та 

гірських населених пунктах Закарпаття. 

3. Провести аналіз жирнокислотного складу плазми крові у осіб з ожирінням без 

клінічних проявів ІХС, у осіб з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) 

та в осіб з хронічною ІХС (стабільна стенокардія напруження) та виявити імовірні 

предиктори розвитку порушень коронарного кровотоку.  

4. Встановити частоту атерогенної дисліпідемії, яка потребує корекції у осіб з 

ожирінням та цукровим діабетом 2 типу, та встановити кореляційні зв’язки між 

показниками індексу маси тіла та показниками ліпідного спектру. 

5. Вивчити вплив розувастатину на зміни показників жирнокислотного спектру в 

плазмі крові та ліпопротеїдах.  

Об’єкт дослідження – ожиріння та надмірна маса тіла з урахуванням наявності 

коморбідної патології (АГ, ІХС, ЦД 2 типу) у мешканців гірських та рівнинних 

населених пунктів Закарпаття. 

Предмет дослідження – особливості ліпідного та жирнокислотного спектру у 

осіб з різним трофологічним статусом у мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття; ефективність використання розувастатину з метою корекції цих 

показників.  

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження хворих із дослідженням 

трофологічного статусу (вимірювання індексу маси тіла та окружності талії), 

визначення загального серцево-судинного ризику та ризику за шкалою SCORE, 

вимірювання офісного артеріального тиску, реєстрація електрокардіограми, 

біохімічні методи (визначення показників вуглеводного обміну, ліпідного та 

жирнокислотного обміну), аналітико-статистичний аналіз.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше досліджено ліпідний та 

жирнокислотний спектри плазми крові пацієнтів з різним трофологічним статусом, 

що мешкають в гірських та рівнинних населених пунктах Закарпаття. Уперше 

визначено вікові, гендерні та трофологічні відмінності щодо показників ліпідного 

спектру та пулу жирних кислот у рівнинних та гірських мешканців. 

Доповнено наукові дані щодо поширеності атерогенної дисліпідемії та її корекції 

у осіб з ожирінням і цукровим діабетом 2 типу, встановлено кореляційні зв’язки між 

показниками індексу маси тіла та показниками ліпідного спектру. У 65 % пацієнтів з 

ожирінням та у 71 % пацієнтів з ЦД 2 типу були виявлені підвищені рівні ЗХС, ХС 

ЛПНЩ відповідно і високий коефіцієнт атерогенності.  

Встановлено, що для осіб з надмірною масою або ожирінням характерним є 

такий же високий рівень прозапальної арахідонової кислоти (223±17 проти 

203,1±16,9 мкг/мл, р=0,67), як і при STEMI, тоді як у пацієнтів зі STEMI сумарна 

кількість протизапальних ПНЖК є вірогідно нижчою, ніж у пацієнтів з ожирінням 
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та надмірною масою (45,8±6,4 проти 137,1±12,1 мкг/мл, р<0,01). В осіб з надмірною 

масою та ожирінням зниження рівнів ейкозапентаєнової ЖК та сумарної 

концентрації ω3 ПНЖК при збереженні високого рівня арахідонової ЖК слід 

розглядати як предиктор високого ризику порушень вінцевого кровотоку. 

Запропоновано та впроваджено в клінічну практику включення розувастатину до 

комплексної терапії пацієнтів з різним трофологічним статусом, що дозволяє 

корегувати не лише ліпідний спектр, а й показники жирнокислотного складу та 

сприяє підвищенню ефективності лікування цих хворих 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано прогностичні 

критерії, які у гірських мешканців асоціюються з високим рівнем прозапальних та 

проатерогенних жирних кислот. Такі особи потребують більш детальної оцінки 

порушень ліпідного обміну та визначення рівнів жирних кислот плазми крові. 

В той же час виявлено когорту рівнинних мешканців з вірогідно нижчими 

рівнями ейкозапентаєнової ПНЖК у плазмі порівняно з гірськими жителями. Таким 

особам слід звернути увагу на корекцію харчового раціону (збільшення вживання 

ω3 ЖК).  

Виявлено, що розувастатин може не лише коригувати дисліпідемію, а й впливати 

на рівні ω6 та ω3 ПНЖК у плазмі крові, що слід  враховувати при його призначенні 

пацієнтам з різним трофологічним статусом.  

Впровадження в практику результатів дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджені у лікувально-діагностичний процес 

загальнокардіологічного, інфарктного та рентген-хірургічного відділень 

Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (ЗОККД,  

м. Ужгород), відділень Чернівецького обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру, відділень Вінницького обласного спеціалізованого клінічного 

диспансеру радіаційного захисту населення, у роботу ДУ «Національний інститут 

терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», відділень 

Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, а також у педагогічний процес низки 

кафедр ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» та Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації наукові матеріали та 

фактичні дані складають особистий внесок здобувача у розробку даної теми. 

Дисертант самостійно проводила відбір та клініко-інструментальне обстеження 

пацієнтів з надмірною вагою та ожирінням, у т. ч. оцінку трофологічного статусу, 

вимірювання офісного артеріального тиску, оцінку загального серцево-судинного 

ризику, забір та відповідну обробку крові для лабораторних досліджень. Автор 

особисто провела літературний та патентний пошук, набір та статистичну обробку 

фактичного матеріалу, аналіз та узагальнення одержаних результатів, підготовку 

статей до друку. Предмет, об’єкт, мета і завдання дослідження визначені автором 

самостійно. Дисертант самостійно створила електронну базу даних та виконала 

статистичний аналіз отриманих даних. Весь аналіз та узагальнення результатів 

виконаних досліджень здійснені особисто автором. Текст дисертаційної роботи 

написаний особисто дисертантом. Разом з науковим керівником сформульовано 
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висновки та практичні рекомендації, забезпечено їхнє відображення у наукових 

роботах. 

У працях, написаних у співавторстві, чужих матеріалів та ідей не 

використано. Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів 

відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

апробовано на розширеному міжкафедральному засіданні кафедр госпітальної 

терапії, кафедри факультетської терапії, кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 

курсом валеології та основ медичних знань, кафедри нормальної та патологічної 

фізіології, кафедри біохімії, фармакології та фізичних методів лікування, кафедри 

соціальної медицини та гігієни медичного факультету та кафедри внутрішніх хвороб 

медичного факультету №2, кафедри терапії та сімейної медицини факультету 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 23 жовтня 2018 року. 

Матеріали наукової роботи доповідалися та обговорювалися на ХVIII 

Національному конгресі кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.); 70-ій,  

71-ій, 72-ій підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу УжНУ (Ужгород, 2016-2018 рр.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Можливості превентивного та лікувального 

впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної 

допомоги» (12-13 квітня 2016 р., м. Ужгород); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (2016 р.,  

с. Солочин, Закарпатська обл.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 19 наукових працях, із 

яких 6 статей, у тому числі 4 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному періодичному виданні, 12 тез у матеріалах конгресів, з’їздів і 

конференцій, один інформаційний лист для сімейних лікарів. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на                    

189 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, що містить 198 найменувань, у тому числі 42 кирилицею і 

156 латиницею, та додатків. Дисертація ілюстрована 28 таблицями і 12 рисунками. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

  

Матеріали та методи дослідження. Всього у дослідження було залучено 296 

осіб. Для виконання поставленої мети нами було обстежено 54 особи з різним 

трофологічним статусом, які проживали у гірських населених пунктах та мали 

коморбідну патологію (АГ, ЦД 2 типу чи стабільну ІХС) та 191 житель рівнинних 

населених пунктів з коморбідною патологією (зі стабільною ІХС, STEMI, ЦД 2 типу 

чи АГ). Контрольну групу склала 51 практично здорова особа. 

Набір пацієнтів, мешканців рівнинних населених пунктів, проводили на базі 

АЗПСМ м. Ужгорода, інфарктного та поліклінічного відділення ЗОККД. Набір 
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пацієнтів, жителів гірських населених пунктів, проводили на базі АЗПСМ  

с. Видричка Рахівського району (середня висота над рівнем моря 797 м). 

Критеріями включення в дослідження були вік старше 18 років, дотримання 

звичного харчового раціону, бажання приймати участь у дослідженні та підписання 

інформованої згоди; у пацієнтів не застосовувалась ліпідзнижуюча терапія 

щонайменше протягом останнього місяця перед скринінгом або взагалі не 

застосовувалася ніколи. 

Критерії виключення з дослідження: вік молодше 18 років, вагітність/годування 

грудьми, дотримання спеціальних дієт, регулярна трудова міграція, інфаркт 

міокарда (ІМ) у межах 1 місяця до скринінгу (вийняток становить група з 39 

пацієнтів зі STEMI), фаза загострення чи декомпенсований стан хронічного 

захворювання, гостре вірусне/бактеріальне захворювання на момент скринінгу, 

захворювання щитовидної залози з гіпер- чи гіпотиреозом, постійний прийом 

глюкокортикоїдів, прийом ліпідзнижуючих препаратів у межах 1 місяця до дня 

скринінгу. 

При обстеженні пацієнта використовували загальноклінічні методи, такі як 

вивчення скарг та об’єктивних даних, збір анамнезу захворювання (деталізація 

коморбідної патології, зокрема ІХС, АГ чи ЦД 2 типу), анамнезу життя, вивчення 

алергологічного та сімейного анамнезу. 

Для оцінки антропометричних даних проводили визначення маси тіла (у кг) та 

зросту (у м) за допомогою медичних ваг та ростоміру, після чого визначали індекс 

маси тіла (ІМТ) пацієнта. 

Вимірювання обводу талії (ОТ) проводили за допомогою сантиметрової стрічки 

горизонтально на рівні пупка (у см) та оцінювали результати згідно рекомендацій 

Європейського товариства кардіологів (ESC) та International Diabetes Federation 

(IDF). 

Всім пацієнтам проводилося визначення загального серцево-судинного ризику та 

визначення серцево-судинного ризику за шкалою SCORE. 

Вимірювання офісного артеріального тиску (у мм рт. ст.) проводили за 

допомогою механічного тонометра BP AG1-30 (Microlife, Швеція) згідно 

стандартного протоколу за методом Короткова тричі з двохвилинним інтервалом з 

подальшим обчисленням середнього показника. 

Реєстрацію електрокардіограми проводили у 12 відведеннях зі швидкістю 25 

мм/с у горизонтальному положенні пацієнта у стані спокою після 10 хвилин 

відпочинку (електрокардіограф Юкард, Україна). 

Дослідження ліпідного обміну полягало у визначенні в сироватці венозної крові 

вмісту ЗХС, тригліцеридів (ТГ), ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ та обчисленні коефіцієнта 

атерогенності (КА). Визначення показників ліпідного обміну проводилося 

спектрофотометричним методом на базі лабораторного відділу клініки «Гемо 

Медика» (м. Ужгород, Україна), апаратом SIEMENS Dimension RxL Max. 

Визначення показників ліпідограми пацієнтам зі STEMI проводили в акредитованій 

лабораторії Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру на 

автоматичному аналізаторі фірми «BioSystem», Іспанія. 

Інтерпретація результатів ліпідограм проводилася згідно з рекомендаціями ESC 

(2016 р.) з діагностики, профілактики та лікування дисліпідемій. 
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Для вивчення жирнокислотного складу плазми використовували аналітичний 

газовий хроматограф «Варіан 3900» (США) і кварцову капілярну колонку з 

iммобiлiзованою нерухомою фазою «Супелковакс-10» (15 м x 0,25 мм x 0,30 мкм, 

виробництва «СУПЕЛКО», Швейцарія). Оцінка стану жирнокислотного обміну 

плазми полягала у визначенні рівнів наступних жирних кислот: насичених ВЖК 

(мiристинової, пентадеканової, пальмітинової та стеаринової), мононенасичених 

пальмітолеїнової та олеїнової ЖК, поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), 

зокрема, ω6 ПНЖК (лінолевої, γ-ліноленової, дигомо-γ-ліноленової, андренової, 

докозапентаєнової, арахідонової) та ω3 ПНЖК (α-ліноленової, ейкозапентаєнової та 

докозагексаєнової).  

Пацієнтам зі STEMI також проводили визначення маркерів некрозу міокарда, а 

саме рівня загальної крефатинфосфокінази та її МВ фракції, якісний тропоніновий 

тест у акредитованій лабораторії ЗОККД. 

Пацієнтам з ожирінням проводили визначення рівня глюкози капілярної крові 

натще та тест толерантності до глюкози. 

Населені пункти, що мають статус гірських, виділено згідно Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів 

України № 647 від 11.08.1995 з відповідними змінами, внесеними протягом періоду 

з 1995 по 2013 роки.  

Статистичне опрацювання даних проводили методом варіаційної статистики 

Fisher-Student з визначенням наступних показників: середнє арифметичне (М) та 

середньоквадратичне відхилення (σ), похибка середньоарифметичного (m). 

Відповідно, середні величини представлені як M±m. Також використовували методи 

додаткового пакету аналізу даних програми Microsoft Office Excel 2017, а саме 

непарний t-тест Стьюдента, для порівняння двох незалежних вибірок, та парний  

t-тест Стьюдента, для оцінки змін показників в динаміці. Катеґорійні дані 

представляли у відсотках. При цьому застосовувалась формула для апроксимації 

числа ступенів свободи. Результати вважали достовірними при р, меншому від 0,05. 

Оцінку статистичної вірогідності різниці визначали за методом χ
2
. Для оцінки 

зв’язку між ознаками використовували параметричний кореляційний критерій 

Пірсона (коефіцієнт кореляції, r) та критерій його вірогідності. 

Результати дослідження та їх обговорення. Початковим кроком було 

проведення порівняльного аналізу показників ліпідограми та жирнокислотного 

складу плазми крові всередині когорти гірських мешканців.  

Середній вік пацієнтів цієї когорти становив 41,93±1,43 років. Частка жінок 

становила 66,70%, частка чоловіків 33,30% відповідно. ІМТ обстежених осіб у 

загальній групі становив 27,22±0,91 кг/м
2
, а ОТ – 92,0±2,51 см.  

ІМТ горян, старших 40 років, становив 29,60±0,95 кг/м
2
, показники ОТ – 

99,0±2,70 см; порівняно з особами до 40 років ці пацієнти мали вищі рівні ЗХС 

(5,42±0,15 ммоль/л) та ХС ЛПНЩ (3,46±0,11 ммоль/л), що відповідають атерогенній 

дисліпідемії; у них виявляли вищі рівні насичених пентадеканової ЖК – 13,10±1,10 

проти 8,60±0,70 мкг/мл (р<0,01) пальмітинової 995±75,10 проти 765,60±82,40 мкг/мл 

(р=0,04), стеаринової ЖК – 245,30 ± 14,90 проти 197,50 ± 20,20 мкг/мл (р=0,04) та 

вищі рівні сумарних ПНЖК (1630,10±72,80 мкг/мл проти 1325±89,80 мкг/мл 

(р=0,01), в першу чергу за рахунок ω6 лінолевої кислоти – 1193,20±62,30 мкг/мл 
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проти 953,50±53,80 мкг/мл (р<0,01). Особи молодше 40 років мали нормальні 

показники ІМТ (23,80±1,27 кг/м2) та ОТ (82,60±3,10 см), сприятливий ліпідний 

профіль з нормальними рівнями ЗХС (4,60±0,32 ммоль/л) та ХС ЛПНЩ (2,71±0,08 

ммоль/л), нижчі рівні насичених та ω6 ПНЖК.  

Середній вік гірських мешканців з нормальним ІМТ становив 36,60±1,70 р., 

переважна частина цих осіб була представлена жінками (72,70%); вони мали 

нормальний рівень ЗХС (4,70±0,30 ммоль/л) та ХС ЛПНЩ (2,68±0,26 ммоль/л), 

нижчий рівні насичених ВЖК. Серед гірських пацієнтів з надмірною вагою 

переважали чоловіки (83,30%) з середнім віком 42,30±2,60 р. та атерогенною 

дисліпідемію (рівень ЗХС становив 5,60±0,30 ммоль/л, а ХС ЛПНЩ – 3,57±0,33 

ммоль/л); ця когорта мала вищі рівні лінолевої, ɣ-ліноленової, арахідонової та 

андренової ЖК та, як результат, вищі рівні сумарних ω6 ПНЖК. Горяни з І ступенем 

ожирінням мали середній вік 47,60±2 р. і були представлені переважно жінками 

(77,80%). Вони мали вірогідно вищі рівні насичених ЖК, вищі рівні 

мононенасичених пальмітолеїнової та олеїнової ЖК та окремих ω6 ПНЖК  

(ɣ-ліноленової та ω6-дигомо-ɣ-ліноленової) порівняно з особами з нормальною 

вагою. 

Наступним кроком було обстеження 107 осіб, мешканців Ужгородського району 

(рівнинні мешканці), які зверталися за допомогою у АЗПСМ м. Ужгород. Середній 

вік обстежених становив 52,40±1,0 років. Переважну частину обстежених становили 

жінки (74 особи або 69,10%), відповідно, меншу частину – чоловіки (33 особи або 

30,90%). ІМТ обстежених осіб становив 27,50±0,40 кг/м
2
, ОТ – 92,40±1,60 см. 

Ліпідний профіль характеризувався високим рівнем ХС ЛПНЩ – 3,30±0,08 ммоль/л, 

тоді як рівень ЗХС становив 5,08±0,10 ммоль/л, ХС ЛПВЩ – 1,31±0,02 ммоль/л,  

ТГ – 1,55±0,08 ммоль/л. Сумарний рівень ПНЖК становив 1443,1±34,4 мкг/мл, з них 

ω6 ПНЖК – 1349,1±32,1 мкг/мл, а ω3 ПНЖК – 94,0±3,7 мкг/мл. 

У загальній групі рівнинних мешканців виявлено прямий кореляційний зв’язок 

між рівнем ХС ЛПНЩ та показниками ЗХС (r=0,92; р<0,05), рівнями насичених ЖК 

(r=0,48; р<0,05), мононенасичених пальмітолеїнової та олеїнової ЖК (r=0,41 та 

r=0,43 відповідно; р<0,05), ω3 докозапентаєнової кислоти (r=0,49; р<0,05), між 

показниками ХС ЛПНЩ та рівнями більшості з  ω6 ПНЖК: лінолевої (r=0,57; 

р<0,05), дигомо-ɣ-ліноленової (r=0,51; р<0,05), арахідонової (r=0,40; р<0,05). 

Рівні ЗХС та ХС ЛПНЩ у жінок виявилися вірогідно вищими, ніж у чоловіків: 

показники ЗХС становили 5,20±0,13 ммоль/л проти 4,81±0,16 ммоль/л (р=0,04), а ХС 

ЛПНЩ – 3,40±0,11 ммоль/л проти 3,08±0,12 ммоль/л (р=0,05). Причиною таких 

відмінностей могло бути те, що половина обстежених жінок знаходилися у періоді 

менопаузи. Сумарний рівень ПНЖК у осіб жіночої статі був значно вищим 

порівняно з чоловіками (1546,40±39,90 мкг/мл проти 1214±53,10 мкг/мл, р˂0,01), як 

за рахунок вищої суми ω6 ПНЖК (1446,60±37,20 мкг/мл у жінок та 1132,90±49,10 

мкг/мл серед чоловіків, р˂0,01), так і за рахунок вищого сумарного рівня ω3 ПНЖК 

(99,80±4,40 мкг/мл та 81,10±6,70 мкг/мл, р=0,02). Жінки мали також вищі рівні 

насичених пальмітинової і стеаринової ЖК та мононенасиченої олеїнової ЖК.  

Для виявлення динаміки змін ліпідного та жирнокислотного спектру з віком 

було виділено наступні підгрупи пацієнтів: до 40 років (підгрупа 1), 41-45 років 
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(підгрупа 2), 46-50 років (підгрупа 3), 51-55 років (підгрупа 4), 56-60 років (підгрупа 

5), 61-65 років (підгрупа 6).  

Зі збільшенням віку спостерігається тенденція до зростання ІМТ: від 24,80±1,10 

кг/м
2
 у підгрупі 1 до 26,05±1,90 кг/м

2
 у підгрупі 2 (р=0,58); починаючи від 46 років у 

кожній віковій підгрупі спостерігався достовірно вищий ІМТ порівняно з підгрупою 

1: 27,80±1,10 кг/м
2
 у підгрупі 3 (р=0,03), 28,90±1,20 кг/м

2
 у підгрупі 4 (р˂0,01), 

28,70±1,10 кг/м
2
 у підгрупі 5 (р˂0,01), 28,80±1,40 кг/м

2
 у підгрупі 6 (р˂0,01).  

Рівень сумарних ω3 ПНЖК у підгрупі 2 у 1,46 рази перевищував цей же 

показник у підгрупі 1 (87,60±7,20 мкг/мл проти 60,10±5,50 мкг/мл; р<0,01) за 

рахунок вищих рівнів ейкозапентаєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової 

кислот, тоді як рівень ω6 ПНЖК був вищим у 1,22 разів (1288,10±62,40 мкг/мл 

проти 1056,30±60,10 мкг/мл; р=0,02) за рахунок вищих показників лінолевої та 

арахідонової ЖК. У рівнинних мешканців відбувається зростання рівнів ω3 ПНЖК у 

період з 40 до 50 років та рівня ω6 ПНЖК  у період з 45 до 50 років. 

Наступним етапом дисертаційної роботи було порівняння показників мешканців 

рівнинних та гірських населених пунктів з різним трофологічним статусом. Для 

цього ми відібрали 62 рівнинних пацієнтів, мешканців Ужгородського району 

(надалі група 1; середня висота проживання 150-250 м над рівнем моря) та 54 

мешканці с. Видричка Рахівського району Закарпатської області (надалі група 2, 

середня висота проживання 797 м над рівнем моря). 

Обидві когорти не відрізнялися за віковими показниками (середній вік пацієнтів 

у групі 1 становив 42,39±0,49 р., у групі 2 – 41,93±1,43 р.), гендерним складом 

(частка жінок у групі 1 становила 64,50%, а у групі 2 – 66,70%) та трофологічним 

статусом (ІМТ обстежених осіб у групі 1 становив 26,81±0,52 кг/м
2
, у групі 2 – 

27,22±0,91 кг/м
2
, а ОТ – 90,37±1,74 та 92±2,46 см у групах 1 та 2 відповідно). Стан 

ліпідного та вуглеводного обміну, обтяжений спадковий анамнез та частка курців 

статистично не відрізнялися у порівнюваних групах. Щодо показників 

жирнокислотного спектру, то у загальній когорті гірських мешканців порівняно з 

даними рівнинних мешканців виявлено вірогідно вищі рівні насичених мiристинової 

(55±6,10 мкг/мл проти 29,80±1,70 мкг/мл; р<0,01), пальмітинової (898±58 мкг/мл 

проти 723±31,10; р=0,05) та стеаринової ЖК (225,10±12,50 мкг/мл проти 184±5,50; 

р=0,02), вищий рівень мононенасиченої пальмітолеїнової ЖК (104,70±10 мкг/мл 

проти 69±3,70 мкг/мл; р<0,01) та вищі рівні ω3 ейкозапентаєнової ПНЖК 

(20,40±3,50 мкг/мл 12,30±0,70; р=0,04), ω6 γ-ліноленової ПНЖК (19,80±1,70 мкг/мл 

проти 13,40±0,70 мкг/мл; р<0,01) та дигомо-γ-ліноленової ПНЖК (48,50±3,30 мкг/мл 

проти 35±1,20; р<0,01). 

Показники жирнокислотного спектру в окремих гендерних, вікових та 

трофологічних когортах осіб з груп 1 та 2 (зокрема, чоловіків, осіб старше 40 років 

та осіб з надмірною вагою за даними ІМТ) мали ті ж відмінності, що відмічені для 

загальної групи гірських та рівнинних мешканців; лише рівень ейкозапентаєнової 

ЖК статистично не відрізнявся. Натомість, серед жінок з гірського населеного 

пункту лише рівень андренової ЖК (8,02±0,65 мкг/мл) майже вдвічі перевищував 

цей же показник у мешканців рівнини (4,88±0,28 мкг/мл; р<0,01), відмінностей щодо 

рівня інших ЖК знайдено не було. Горяни віком до 40 років порівняно з 

мешканцями рівнини мали майже вдвічі вищий рівень γ-ліноленової (17,81±3,22 
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проти 10,35±1,24 мкг/мл серед рівнинних жителів, р=0,048), майже у 2 рази вищий 

рівень андренової (8,02±0,92 проти 4,40±0,56 мкг/мл, р<0,01) та в 3 рази вищий 

рівень ейкозапентаєнової ЖК (22,17±6,33 проти 6,99±1,06 мкг/мл, р=0,03). Жителі 

гірського населеного пункту з ожирінням мали вищі рівні міристинової насиченої 

жирної кислоти (НЖК), ω6 андренової та нижчий рівень ω3 докозагексаєнової  ЖК 

порівняно з жителями рівнинних населених пунктів. 

Щодо наявності коморбідних захворювань, то пацієнти з різних висотних 

регіонів статистично не відрізнялися за частотою виявлення АГ, ЦД та ІХС. 

Артеріальна гіпертензія виявлялася серед 44,8% обстежених осіб, ІХС – серед 

29,3%, а ЦД 2 типу – серед 24,1% обстежених. Пацієнти з коморбідною АГ з різних 

висотних регіонів мали такі ж особливості складу жирних кислот, які були виявлені 

і при порівнянні загальних груп. Серед мешканців гірського населеного пункту з 

нормальним ІМТ та коморбідною АГ виявлено вищі рівні двох насичених ЖК 

(міристинової та стеаринової), а серед осіб з надмірною вагою чи серед осіб з 

ожирінням та АГ виявлялися також вищі рівні пальмітолеїнової МНЖК та двох ω6 

ПНЖК (ɣ-ліноленової та дигомо-ɣ-ліноленової). 

Серед горян з ІХС порівняно з мешканцями рівнинних населених пунктів з ІХС 

виявляли вищі рівні насичених міристинової та стеаринової ЖК та вищі рівні   

ɣ-ліноленової, дигомо-ɣ-ліноленової та арахідонової ω6 ПНЖК та нижчий рівень 

ω3-докозагексаєнової ЖК. Найбільш виражені відмінності щодо рівнів  

ω3-докозагексаєнової ЖК виявлялися серед осіб з ожирінням та ІХС – 33,6±2,5 

проти 65,4±2,8 мкг/мл, р<0,01; в той же час серед гірських мешканців з ІХС та 

нормальною вагою спостерігався вищий рівень ω3-ейкозапентаєнової ЖК (18,7±1,4 

мкг/мл проти 13,1±1,1 мкг/мл, р<0,05).  

Вищі рівні усіх насичених ЖК та трьох ω6 ПНЖК фіксувалися у осіб з гірських 

населених пунктів з ІХС незалежно від трофологічного статусу, ці ж самі 

відмінності виявлялися і серед пацієнтів з ЦД. Як серед горян з ЦД та ожирінням 

(42,7±2,2 проти 63,0±3,3 мкг/мл, р<0,01), так і серед гірських мешканців з ЦД та 

надмірною масою тіла (38,8±2,0 проти 60,1±3,2 мкг/мл, р<0,05) виявлялися нижчі 

рівні ω3-докозагексаєнової ЖК. 

З метою виявлення особливостей жирнокислотного та ліпідного спектру при 

STEMI нами було обстежено 125 осіб мешканців рівнинних населених пунктів, 

серед яких виділено наступні групи: група 1 – 32 пацієнти з надмірною масою чи 

ожирінням без клінічних проявів ІХС (далі пацієнти з надмірною 

масою/ожирінням); група 2 – 39 пацієнтів зі STEMI; група 3 – 27 пацієнтів зі 

стенокардією напруження (далі пацієнти зі стабільною ІХС); контрольна група – 27 

чоловіків та жінок старше 40 років з нормальними показниками ліпідного спектру та 

індексом маси тіла (далі практично здорові).  

Середній вік пацієнтів з надмірною масою/ожирінням становив 59,70±1,10 р., 

ІМТ 28,90±1,17 кг/м
2
. Середній вік пацієнтів зі STEMI становив 56,80±1,20 р., ІМТ 

27,50±0,60 кг/м
2
. Середній вік пацієнтів зі стабільною ІХС становив 57,50±1,40 р., 

ІМТ 26,80±0,70 кг/м
2
. Середній вік пацієнтів контрольної групи становив 43,4±1,20 

р., ІМТ 22,90±0,03 кг/м
2
. Показники ліпідного спектру пацієнтів з надмірною 

масою/ожирінням, зі STEMI та стабільною ІХС не мали істотних відмінностей і у 

цих трьох групах відповідали змінам, що характерні для атерогенної дисліпідемії.  
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Особи з надмірною вагою/ожирінням порівняно з особами зі STEMI мали втричі 

вищий рівень α-ліноленової ЖК (11,30±1,30 мкг/мл проти 3,70±0,50 мкг/мл у осіб з 

ГІМ; р<0,01), у 2,5 рази вищий рівень ейкозапентаєнової ЖК (12,70±2,30 мкг/мл 

проти 5,30±1,10 мкг/мл; р=0,03) та вдвічі вищий сумарний рівень ω3 ПНЖК 

(35,10±2,40 мкг/мл проти 17,30±1,60 мкг/мл; р=0,02). Рівень інших ПНЖК, в тому 

числі арахідонової кислоти, статистично не відрізнявся. Для осіб з надмірною масою 

або ожирінням без клінічних проявів ІХС характерним є такий самий високий рівень 

прозапальної арахідонової кислоти (223,0±17,0 проти 203,1±16,9 мкг/мл, р=0,67), як 

і у осіб зі STEMI, що може свідчити про наявність у них передумов до розвитку 

запалення. 

Пацієнти зі STEMI порівняно з особами зі стабільною стенокардією мали 

достовірно нижчий рівень сумарних ω3 ПНЖК (17,30±1,60 проти 33,60±1,90 мкг/мл; 

р=0,032) за рахунок нижчого рівня докозапентаєнової (8,30±1,20 проти 13,70±1,40 

мкг/мл;р=0,035), ейкозапентаєнової (5,30±1,10 проти 11,40±1,40 мкг/мл; р=0,042) та 

α-ліноленової кислот (3,70±0,50 проти 8,50±0,90 мкг/мл; р=0,023) та у них виявлявся 

вищий рівень дигомо-ɣ-ліноленової ЖК (35,50±3,80 проти 22,40±2,70 мкг/мл; 

р=0,044). 

У межах дисертаційного дослідження був проведений скринінг дисліпідемії у 

субклінічних пацієнтів з ожирінням та осіб з ЦД 2 типу та визначення потреби таких 

пацієнтів у статинотерапії, а також аналіз впливу призначеного цим хворим 

розувастатину на показники ліпідограми та пул жирних кислот. Пацієнтів з 

ожирінням було 34,80% (16 осіб, далі група 1), з ЦД 2 типу - 39,10 % (18 осіб, далі 

група 2), а 26,10% (12 осіб) були практично здоровими особами.  

Пацієнтам, у яких було виявлено атерогенну дисліпідемію, призначали стартову 

дозу розувастатину відповідно до початкового рівня ХС ЛПНЩ та серцево-

судинного ризику. Середня доза розувастатину в осіб з ожирінням становила 

9,09±0,48 мг, а у осіб з ЦД 2 типу – 9,23±0,55 мг. Ефективність статинотерапії 

оцінювали через 6 тижнів від початку лікування шляхом порівняння результатів 

ліпідограм до та після лікування. 

Групи 1 та 2 були статистично однорідними за віком, трофологічним статусом, 

гендерним складом та показниками ліпідного спектру. Середні показники 

ліпідограми у пацієнтів груп 1 та 2 відповідали атерогенній дисліпідемії: ЗХС у 

групі 1 становив 5,37±0,35 проти 5,20±0,45 у групі 2 (р>0,05), рівень ХС ЛПНЩ – 

3,56±0,30 проти 3,19±0,36 ммоль/л (р>0,05), ХСЛПВЩ – 1,16±0,05 проти 1,02±0,03 

(р>0,05), ТГ – 3,21±0,26 проти 3,02±0,20 (р>0,05). 

При порівнянні показників серед чоловіків та жінок виявлені достовірні 

відмінності щодо віку – 56,80±1,44 проти 52,20±1,57 (р=0,03) та щодо рівнів ХС 

ЛПВЩ – 1,17±0,06 проти 1,03±0,05 ммоль/л (р=0,04), причому ХС ЛПВЩ у 

чоловіків був у межах норми, тоді як у жінок цей показник був зниженим (норма ХС 

ЛПВЩ для чоловіків >1 ммоль/л, для жінок >1,30 ммоль/л). 

Обстежені особи з ожирінням мали прямий кореляційний зв'язок між 

показниками ІМТ та рівнями ЗХС (r=0,50; р<0,05), ХС ЛПНЩ (r=0,40; р<0,05), ТГ 

(r=0,56; р<0,05), показником коефіцієнта атерогенності (r=0,34; р<0,05), та зворотну 

кореляцію між віком та рівнем ХС ЛПВЩ (r=-0,52; р<0,05). Аналогічні кореляційні 
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зв’язки виявлені і у осіб з ЦД 2 типу: між показником ІМТ та ЗХС (r=0,42; р<0,05), 

ІМТ та ХС ЛПНЩ (r=0,37; р<0,05), ІМТ та ТГ (r=0,46; р<0,05).  

У чоловіків зростання ІМТ асоціювалося зі збільшенням рівнів  ХС ЛПНЩ та 

показників КА незалежно від віку, а у віці старше 55 років збільшення показника 

ІМТ корелювало зі зниженням рівня ХС ЛПВЩ. У жінок прямий кореляційний 

зв'язок середньої встановлено між показниками ІМТ та рівнями ЗХС, ХС ЛПНЩ та 

показником КА. 

Відповідно до показників ліпідного спектру, враховуючи ступінь серцево-

судинного ризику, 65% пацієнтів з ожирінням та 71% обстежених з ЦД 2 типу було 

призначено розувастатин. Пацієнтам з ожирінням найчастіше призначали 

розувастатин у дозі 5 мг (для 62,50% проти 30% у осіб з ЦД 2 типу); особам з ЦД 2 

типу вдвічі частіше призначали розувастатин у дозі 10 мг (у 50% випадків проти 

25% серед осіб з ожирінням); дозу 20 мг призначали майже однаково часто (12,50% 

осіб з ожирінням та 20% обстежених з ЦД 2 типу).  Цільового рівня ХС ЛПНЩ 

досягли 75% осіб з ожирінням та 80% обстежених з ЦД 2 типу (контроль ліпідних 

показників здійснювався через 6 тижнів з моменту призначення статину).  

Пацієнти з ЦД 2 типу порівняно з особами з ожирінням мали вищі рівні трьох 

жирних кислот з групи ω6 ПНЖК (арахідонова, γ-ліноленова та дигомо-γ-

ліноленова ЖК); з усіх ω3 ПНЖК, які мають протизапальний ефект, вірогідно 

вищим виявився лише рівень α-ліноленової кислоти. 

Після статинотерапії тривалістю 6 тижнів встановлено зниження рівнів ω6 

ПНЖК у плазмі крові на 62% (1690±112,40 мкг/мл до прийому статинів та 

1044,35±89,70 мкг/мл після статинотерапії) та ω3 ПНЖК на 66% (135,50±13,70 

мкг/мл до прийому статинів та 81,50±10,30 мкг/мл після статинотерапії). Таким 

чином, на фоні статинотерапії спостерігається суттєве зниження як про-, так і 

протизапальних фракцій ПНЖК. 

Додатково оцінювали вплив розувастатину на вміст жирних кислот у ХС ЛПВЩ 

та ХС ЛПНЩ. Після статинотерапії рівень ω3 ПНЖК у ХС ЛПВЩ знизився на 

4,50%, а рівень ω6 ПНЖК знизився на 3,40%. Що ж до жирнокислотного складу ХС 

ЛПНЩ, то рівень ω3 ПНЖК зменшився на 53,70%, тоді як рівень ω6 ПНЖК – на 

37,40%.  

 

ВИСНОВКИ  

    

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення 

актуального наукового завдання внутрішньої медицини – оптимізації діагностики 

та корекції порушень ліпідного та жирнокислотного спектру плазми крові в 

залежності від висоти проживання (у мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів), з урахуванням трофологічного статусу та наявності коморбідної патології. 

1. Особи, які проживають у гірських населених пунктах, віком старше 40 років, з 

надмірною масою або ожирінням мають прогностично несприятливий щодо 

розвитку серцево-судинних захворювань ліпідний (вищі рівні ХС ЛПНЩ та ЗХС) та 

жирнокислотний профіль (вищі рівні міристинової та стеаринової НЖК і ω6 

ліноленової та дигомо-ɣ-ліноленової ПНЖК, тоді як рівні ω3 ПНЖК істотно не 

відрізняються). На противагу їм, обстежені особи з нормальною масою та віком до 
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40 років мають вірогідно нижчі рівні прозапальних ПНЖК і насичених ЖК та 

нормальні показники ліпідограми. Жінки мають вищі рівні насичених ЖК за 

рахунок пальмітинової та стеаринової ЖК; вищий рівень олеїнової ЖК. Сумарний 

рівень ПНЖК у осіб жіночої статі був значно вищим порівняно з чоловіками, в 

першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 ПНЖК (1446,6±37,2 мкг/мл у жінок та 

1132,9±49,1 мкг/мл серед чоловіків, р˂0,01). Рівень сумарних ω3 ПНЖК у рівнинних 

мешканців віком 41-45 років у 1,46 рази перевищував цей же показник у осіб віком 

до 40 років (87,60±7,20 мкг/мл проти 60,10±5,50 мкг/мл; р<0,01) за рахунок вищих 

рівнів ейкозапентаєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової кислот, тоді як 

рівень ω6 ПНЖК був вищим у 1,22 разів (1288,10±62,40 мкг/мл проти 1056,30±60,10 

мкг/мл; р=0,02) за рахунок вищих показників лінолевої та арахідонової ЖК. У 

рівнинних мешканців спостерігаються вищі рівні ω3 ПНЖК у період з 40 до 50 років 

та рівня ω6 ПНЖК  у період з 45 до 50 років. Особи віком до 50 років мають на 

71,2% вищі рівні ω3 ПНЖК та на 42,1% вищі рівні ω6 ПНЖК порівняно з особами 

до 40 років. 

2. У мешканців гірських населених пунктів порівняно з рівнинними 

мешканцями виявляли вірогідно вищі рівні насичених міристинової та стеаринової 

ЖК, пальмітолеїнової МНЖК та двох ω6 ПНЖК (ɣ-ліноленової та дигомо-ɣ-

ліноленової ЖК); ці відмінності виявлялися як в загальній групі, так і в підгрупах 

чоловіків, осіб старше 40 років, як у осіб з надмірною вагою чи ожирінням (за 

показником ІМТ), так і в осіб з абдомінальним ожирінням (за показником ОТ), що 

мали хоча б одне коморбідне захворювання (АГ, стабільну ІХС чи ЦД 2 типу).  

Наявність ЦД 2 типу чи АГ у гірських мешканців з надмірною вагою чи ожирінням 

асоціювалася також з нижчими рівнями ω3-докозагексаєнової ЖК. Вищі рівні 

міристинової ЖК, ω6-андренової та нижчі рівні ω3-докозагексаєнової  ЖК у горян з 

ожирінням є імовірними предикторами виникнення та прогресування коморбідних 

патологій. Високі рівні ейкозапентаєнової ЖК виявляли у гірських мешканців 

молодше 40 років та у осіб з нормальним ІМТ. 

3. Для осіб з надмірною масою або ожирінням без клінічних проявів ІХС 

характерним є такий же високий рівень прозапальної арахідонової кислоти (223±17 

проти 203,1±16,9 мкг/мл, р=0,67), як і в осіб зі STEMI, що може свідчити про 

наявність у них передумов до розвитку запалення. В той же час, у пацієнтів зі 

STEMI був у 2,5 рази нижчий рівень ейкозапентаєнової ЖК (5,30±1,10 мкг/мл 

проти 12,70±2,30 мкг/мл; р=0,03) та удвічі нижчий сумарний рівень ω3 ПНЖК 

(17,3±1,6 проти 35,1±2,4 мкг/мл, р<0,01), ніж у пацієнтів з ожирінням та надмірною 

вагою. Пацієнти зі стабільною ІХС, порівняно з пацієнтами зі STEMI, також мали 

вдвічі вищий рівень сумарних ω3 ПНЖК (33,60±1,90 мкг/мл) через вищі показники 

докозапентаєнової (13,70±1,40 мкг/мл проти 8,30±1,20; р=0,035) та 

ейкозапентаєнової ЖК (11,40±1,40 мкг/мл проти 5,30±1,10; р=0,042). 

4. У 65 % пацієнтів з ожирінням та у 71% пацієнтів з ЦД 2 типу були виявлені 

підвищені рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ, відповідно, і високий коефіцієнт атерогенності. 

Незалежно від статі та віку обстежених пацієнтів, при зростанні ІМТ 

спостерігається зростання показників ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ. У чоловіків у віці 

старше 55 років зі збільшенням ІМТ було виявлено зниження показників ХС 

ЛПВЩ (r=-0,67; р<0,05). 
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5. Через 6 тижнів після початку лікування цільового рівня ХС ЛПНЩ досягли 

75% пацієнтів з ожирінням та 80% хворих з ЦД 2 типу. Застосування розувастатину 

тривалістю 6 тижнів сприяє зниженню ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62% 

(1690±112,40 мкг/мл до прийому статину та 1044,35±89,70 мкг/мл після 

статинотерапії, р<0,05) та ω3 жирних кислот на 66% (135,50±13,70 мкг/мл та 

81,50±10,30 мкг/мл відповідно, р<0,05). Статинотерапія впливала в основному на 

жирнокислотний склад атерогенної фракції ліпопротеїдів, шляхом зниження в 

більшій мірі ω3 ПНЖК: їх рівень у складі ХС ЛПНЩ зменшився на 53,70% 

(р=0,02). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

  

1. У мешканців гірських населених пунктів чоловіча стать, вік старше 40 років, 

надмірна вага чи ожиріння та наявність хоча б одного коморбідного 

захворювання (АГ, стабільної ІХС чи ЦД 2 типу) асоціюються з високими 

рівнями прозапальних та проатерогенних ЖК, таким особам слід визначати рівні 

жирних кислот плазми крові, що дозволить діагностувати початкові прозапальні 

та атерогенні зміни в організмі. 

2. Мешканці рівнинних населених пунктів віком до 40 років та особи з нормальним 

ІМТ мають вірогідно нижчі рівні ейкозапентаєнової ПНЖК у плазмі крові 

порівняно з гірськими жителями, тому їм слід акцентувати увагу на корекції 

харчового раціону з метою збільшення вживання ω3 жирних кислот.  

3. Пацієнти зі STEMI мають у 2,5 рази нижчий рівень ейкозапентаєнової ЖК, удвічі 

нижчий сумарний рівень ω3 ПНЖК та такий же високий рівень арахідонової ω6 

ПНЖК, як і особи з ожирінням або стабільною ІХС, тому зниження рівнів 

ейкозапентаєнової ЖК та сумарної концентрації ω3 ПНЖК при збереженні 

високого рівня арахідонової ЖК слід розглядати як предиктор високого ризику 

порушень вінцевого кровотоку.   

4. Прийом розувастатину тривалістю 6 тижнів з метою корекції атерогенної 

дисліпідемії сприяє зниженню ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62% та ω3 жирних 

кислот на 66%. Вплив розувастатину на показники ПНЖК плазми крові 

рекомендовано враховувати при його призначенні пацієнтам з різним 

трофологічним статусом.  
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АНОТАЦІЯ  

Кедик А.В. Стан ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням та коморбідною 

патологією, які мешкають у різних висотних регіонах Закарпаття. – На правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького  МОЗ України, Львів, 2019.  

Дисертація присвячена вивченню показників ліпідного та жирнокислотного 

спектру та можливостей їх корекції в залежності від висоти проживання над рівнем 

моря з урахуванням трофологічного статусу та наявності коморбідних захворювань. 

За результатами обстеження 296 пацієнтів визначено вікові, гендерні та 

трофологічні відмінності щодо показників ліпідного спектру та пулу жирних кислот 

у рівнинних та гірських мешканців. Встановлено особливості жирнокислотного 
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складу плазми крові у обстежених з ожирінням без клінічних проявів ІХС та у 

пацієнтів зі стабільною ІХС порівняно з особами зі STEMI та імовірні предиктори 

розвитку порушень коронарного кровотоку. 

Науково обґрунтовано доцільність застосування розувастатину у комплексній 

терапії субклінічних пацієнтів з ожирінням та осіб з ЦД 2 типу, що дозволяє 

коригувати не лише ліпідний спектр, а і показники жирнокислотного складу та 

сприяє підвищенню ефективності лікування цих хворих. 

Ключові слова: мешканці гірських населених пунктів, мешканці рівнинних 

населених пунктів, трофологічний статус, надмірна вага, ожиріння, ліпідний 

спектр, жирнокислотний спектр. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кедык А.В. Состояние липидного обмена у пациентов с ожирением и 

коморбидной патологией, проживающих в разных высотных регионах 

Закарпатья. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена изучению показателей липидного и жирнокислотного 

спектра и возможностей их коррекции в зависимости от высоты проживания над 

уровнем моря с учетом трофологического статуса и наличия коморбидных 

заболеваний. 

По результатам обследования 296 пациентов определены возрастные, 

гендерные и трофологические различия касательно показателей липидного спектра 

и пула жирных кислот у равнинных и горных жителей. Установлены особенности 

жирнокислотного состава плазмы крови у обследованных с ожирением без 

клинических проявлений ИБС и у пациентов со стабильной ИБС по сравнению с 

лицами со STEMI и вероятные предикторы развития нарушений коронарного 

кровотока. 

Научно обоснована целесообразность применения розувастатина в 

комплексной терапии субклинических пациентов с ожирением и лиц с СД 2 типа, 

что позволит корректировать не только липидный спектр, а и показатели 

жирнокислотного состава и будет способствовать повышению эффективности 

лечения этих больных. 

Ключевые слова: жители горных населенных пунктов, жители равнинных 

населенных пунктов, трофологический статус, избыточный вес, ожирение, 

липидный спектр, жирнокислотный спектр. 
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Kedyk A.V. State of lipid metabolism in obese patients with comorbidity 

residing in Transcarpathian highlands. – On the rights of the manuscript. 
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The dissertation is devoted to the study of indicators of lipid and fatty acid spectrum 

and the possibilities of their correction, depending on on the altitude of residence 

considering the trophological status and the presence of comorbidities. 

At the first stage of the work the analysis of indicators of lipid and fatty acid 

spectrum of plasma from the inhabitants of the mountain settlement has been carried out. In 

these patients, the age over 40 years, excess body weight or Class 1 obesity were found to 

be associated with atherogenic dyslipidemia and prognostically unfavorable fatty acid 

composition due to higher levels of saturated fatty acids (SFA) and total omega-6 

polyunsaturated fatty acids (PUFA). Persons with normal body mass index (BMI) and 

under 40 years of age had normal lipid profile and lower levels of pro-inflammatory 

PUFAs and SFA. 

The age above 40 years old was associated with worse trophological status in the 

mountain patients (average BMI was 29,60±0,95 kg/m
2
, waist circumference (WC) was 

99±2,70 cm), significantly higher levels of total cholesterol (TC – 5,42±0,15 mmol/L) and 

low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C – 3,46±0,11 mmol/L),; with significantly 

higher levels of saturated pentadecanoic FA (13,10±1,10 μg/ml), palmitic (995,00±75,10 

μg/ml), and stearic FA (245,30±14,90 μg/ml); with a higher levels of total PUFA 

(1630,10±72,8 μg/ml). The individuals under 40 years had normal BMI (23,80±1,27 kg/m
2
) 

and WC (82,60±3,10 cm), favorable lipid profiles with normal levels of TC (4,60±0,32 

mmol/l) and LDL-C (2,71±0,08 mmol/l), lower levels of SFA and ω6 PUFA. 

Among the mountain patients with overweight prevailed males (83,30%) with an 

average age of 42,30±2,60 yrs suffering from atherogenic dyslipidemia and had higher 

levels of SFA and total ω6 PUFA. It was found that high-altitude residents with obesity I 

grade had an average age of 47,60±2,00 yrs, among them, females (77.80%) prevailed; they 

had a higher levels of SFA, monounsaturated FA, ɣ-linolenic and ω6-dihomo-ɣ-linolenic 

FA. 

Among the inhabitants of the plain settlements of Transcarpathia was found a direct 

correlation between the levels of LDL-C and the levels of SFA (r =0,48; p<0,05), 

monounsaturated palmitholeic and oleic FA (r=0,41 and r=0,43, respectively; p<0,05), ω3-

docosapentaenoic acid (r=0,49; p<0,05) and levels of the majority of ω6 PUFA: linoleic 

(r=0,57; p<0,05), dihomo-ɣ-linolenic (r=0,51; p<0,05), arachidonic (r=0,40; p<0,05)  

The levels of TC and LDL cholesterol in women residing in Transcarpathian 

lowlands were significantly higher as compared to men: TC – 5.20±0.13 mmol/l versus 

4.81±0.16 mmol/l (р=0.04), LDL-C – 3.40±0.11 mmol/l versus 3.08±0.12 mmol/l (р=0.05). 

The levels of saturated palmitic and stearic FA and monounsaturated oleic acid were 

significantly higher among women.  

Starting from 46 years, in each age group, there was observed a significantly higher 

BMI as compared to the patient under 40 years. The level of total ω3 PUFA in plain 

residents aged 41-45 years was 1,46 times higher than in persons under 40 years of age 

(87,60±7,20 μg/ml versus 60,10±5,5 μg/ml; p<0.01) due to higher levels of 

eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acids. The levels of SFA in these 

age groups was not significantly different. 

In the group of high-altitude residents, there were found significantly higher levels of 

saturated myristic acid  (55,00±6,10 μg / ml versus 29,80±1,70 μg/ml, p<0,01), palmitic FA 

(898,00±58,00 μg/ml versus 723,00±31,10; p=0,05) and stearic FA (225,10±12,50 μg/ml 
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versus 184,00±5,50 μg/ml; p=0,02) and higher level of monounsaturated palmitoleic acid 

(104,70±10,00 μg/ml versus 69,00±3,7 μg/ml; p<0,01) as compared to the residents of 

lowland areas. Mountain inhabitants had higher levels of eicosapentaenoic FA (20,40±3,50 

μg/ml 12,30±0,70; p=0,04) and higher levels of three ω6 PNFA: γ-linolenic – 19,80±1,7 

μg/ml versus 13,40±0,70 μg/ml (p<0,01), dihomo-γ-linolenic – 48,5±3,3 μg/ml versus 

35,00±1,20 (p<0,01) and andrenic acid – 8,50±0,50 μg/ml versus 4,80±0,10 (p<0,01). 

The same tendency was also observed when comparing male high-altitude residents 

and residents of lowland areas as well. In female high-altitude residents, the level of adrenic 

acid (8.00±0.60 mkg/ml) exceeded approximately twice this indicator among female 

residents of lowland areas (4.80±0.20 mkg/ml; р<0.01). Among the patients over 40 years 

of age and those with excess body weight according to BMI, significantly higher levels of 

all saturated fatty acids, monounsaturated palmitoleic acid and three ω6 PUFA (γ-linolenic 

acid, dihomo-γ-linolenic acid and arachidonic acid) were detected in high-altitude residents 

that corresponded to the trend calculated for groups.  

Concerning the presence of comorbid diseases, patients from different high-altitude 

regions did not statistically differ in the frequency of detection of hypertension, diabetes 

and coronary heart disease. Arterial hypertension was found among 44.8% of the examined 

individuals, coronary artery disease (angina pectoris) - among 29.3%, and DM type 2 - 

among 24.1% of the surveyed. We detected the higher levels of saturated myristic and 

stearic FA and higher levels of gama-linolenic, digomo-gamma-linolenic and arachidonic 

ω6 PUFAs with lower level of ω3- docosahexaenoic FA among highlanders with angina 

pectoris in comparison with inhabitants of plain settlements. The most pronounced 

differences in levels of ω3-docosahexaenoic PUFA occurred among obese patients with 

angina pectoris - 33.6±2.5 versus 65.4±2.8 μg/ml, p<0.01; At the same time, a higher level 

of ω3-eicosapentaenoic FA (18.7±1.4 μg/ml versus 13.1±1.1 μg/ml, p<0.05) was observed 

among mountain inhabitants with normal BMI. 

In order to identify the characteristics of the fatty acid and lipid spectrum in STEMI, 

we surveyed 125 inhabitants of plain settlements, among which 1st group included 32 

patients with overweight or obese without a clinical manifestation of CHD (hereinafter, 

overweight/obese patients); 2nd group included  39 patients with STEMI; 3rd group consist 

of 27 patients with angina pectoris; control group - 27 men and women over 40 years of age 

with normal lipid profile and body mass index (hereafter practically healthy). 

In the patients with obesity and excess body weight, the level of α-linolenic acid was 

3 times higher than that in the patients with STEMI (11.30±1.30 mkg/ml versus 3.70±0.50 

mkg/ml; р<0.01); the level of eicosapentaenoic acid was 2.50 times higher than that in the 

patients with STEMI (12.70±2.30 mkg/ml versus 5.30±1.10 mkg/ml; р=0.03); the total 

level of ω3 PUFA increased twice as compared to the patients with STEMI (35.10±2.40 

mkg/ml versus 17.30±1.60 mkg/ml; р=0.02). 

Patients with STEMI compared to those with stable angina pectoris had a 

significantly lower total ω3 PUFA (17.30±1.60 versus 33.60±1.90 μg/ml; p=0.032) due to 

the lower level of docosapentaenoic (8.30±1.20 versus 13.70±1.40 μg/ml; p=0.035), 

eicosapentaenoic (5.30±1.10 versus 11.40±1.40 μg/ml; p=0.042) and α-linolenic acid 

(3.70±0.50 versus 8.50±0.90 μg/ml; p=0.023) and they showed a higher level of dihomo-

gamma-linolenic FA (35.50±3.80 versus 22.40±2,70 μg/ml, p=0.044).  
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Therefore, the predictor of high risk development of coronary blood flow disorders in 

obese patients can be considered the reduction of the level of eicosapentaenoic FA and total 

ω3 PUFA while maintaining a high level of arachidonic acid. 

It was also performed screening of dyslipidemia in subclinical obese patients and in 

patients with type 2 diabetes and was determining the need for such patients in statin 

therapy. Also was made the analysis of the effect of rozuvastatin, assigned to this patient on 

lipid profile and fatty acids composition. The patients with obesity were 34.80% (16 

people, then group 1), with type 2 diabetes - 39.10% (18 people, then group 2), and 26.10% 

(12 people) were practically healthy individuals. 

The drug was given to 65% of obese patients and 71% of subjects with type 2 DM. 

On the background of of receiving target doses of rosuvastatin, after 6 weeks, the target 

level of LDL-C reached 75% of obese subjects and 80% of the patients with DM type 2. 

After a 6-week course of statin therapy, the levels of plasma ω6 PUFA reduced by 

62% (1690,00±112,40 μg/ml before statin therapy and 1044,35±89,70 μg/ml after statin 

therapy) and the levels of plasma ω3 fatty acids reduced by 66 % (135,50±13,70 μg/ml 

before statin therapy and 81,50±10,30 μg/ml after statin therapy). After statin therapy, the 

level of ω3 PUFA in HDL-C reduced by 4,50%, and ω6 PUFA level reduced by 3,40%. 

The level of ω3 PUFA in LDL-C reduced by 53.70%, while the level of ω6 PUFA reduced 

by 37.40%. 

Key words: high-altitude residents, residents of lowland areas, trophological status, 

excess body weight, obesity, lipid profile, fatty acid profile. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

  

АГ  – артеріальна гіпертензія  

ВЖК    – вільні жирні кислоти  

ЗОККД  – Закарпатський обласний клінічний кардіологічний 

   диспансер 

ЖК    – жирні кислоти  

ЗХС     – загальний холестерин  

ІМТ    – індекс маси тіла  

ІХС    – ішемічна хвороба серця  

КА  – коефіцієнт атерогенності 

МНЖК    – мононенасичені жирні кислоти  

НЖК    – насичені жирні кислоти  

ОТ 

ПНЖК    

– обвід талії  

– поліненасичені жирні кислоти  

ТГ    – тригліцериди  

ХС ЛПВЩ    – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ    – холестерин ліпопротеїдів низької щільності  

ЦД 

STEMI    

– цукровий діабет  

– інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST 

 


