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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. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 – Медицина). – 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

МОН України, Ужгород, 2019; 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. 

Здійснено аналіз показників ліпідного та жирнокислотного спектру плазми у 

мешканців гірського населеного пункту. Виявлено, що у даній когорті пацієнтів вік 

понад 40 років, надмірна маса тіла або ожиріння І ст. асоціюються з атерогенною 

дисліпідемією та прогностично несприятливим жирнокислотним станом за рахунок 

вищого рівня насичених жирних кислот (НЖК) та вищого рівня сумарних омега-6 

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Особи з нормальним індексом маси тіла 

(ІМТ) та віком до 40 років мали нормальні показники ліпідограми та нижчі рівні 

прозапальних ПНЖК та НЖК. 

 Вік понад 40 років у жителів гірських населених пунктів асоціювався з 

гіршим трофологічним статусом (середній показник ІМТ на межі надмірної маси 

тіла та ожиріння – 29,60 ± 0,95 кг / м2, показники обводу талії (ОТ), що 

відповідають абдомінальному ожирінню – 99 ± 2,70 см), вірогідно вищими рівнями 

загального холестерину (ЗХС, 5,42 ± 0,15 ммоль / л) та холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ, 3,46 ± 0,11 ммоль / л), що відповідають атерогенній 

дисліпідемії; з істотно вищими рівнями насичених пентадеканової жирної кислоти 

(ЖК, 13,10 ± 1,10 мкг / мл), пальмітинової (995 ± 75,10 мкг / мл) та стеаринової ЖК 

(245,30 ± 14,90 мкг / мл); з вищим рівнем сумарних ПНЖК (1630,10 ± 72,80 мкг / 
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мл) в першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 лінолевої кислоти – 1193,20 ± 62,30 

мкг / мл. Особи молодше 40 років мали нормальні показники ІМТ (23,80 ± 1,27 кг / 

м2) та обводу талії  (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 НЖК та ω6 ПНЖК.  

Серед гірських жителів з надмірною масою тіла (ІМТ від 25 до 29,99 кг / м2) 

переважали чоловіки (83,30 %) з середнім віком 42,30 ± 2,60 р., що мали атерогенну 

дисліпідемію за результатами ліпідограми (рівень ЗХС ставновив 5,60 ± 0,30 ммоль 

/ л, а ХС ЛПНЩ – 3,57 ± 0,33 ммоль / л); окрім істотно вищих рівнів НЖК, у них 

також відмічався вищий рівень сумарних ω6 ПНЖК. Встановлено, що гірські 

мешканці з ожирінням І ст. мали середній вік 47,60 ± 2,00 р. і були представлені 

переважно жінками (77,80 %). У порівнянні з особами з нормальним ІМТ вони, як і 

пацієнти з надмірною масою тіла, мали вірогідно вищі рівні насичених ЖК та 

окремих ω6 ПНЖК (ɣ-ліноленової та ω6-дигомо-ɣ-ліноленової) та мононенасичених 

пальмітолеїнової та олеїнової ЖК. Показники пацієнтів з ожирінням І ст. та 

надмірною масою тіла істотно не відрізнялися.  

Здійснено оцінку показників ліпідного та жирнокислотного спектру у 

мешканців рівнинних населених пунктів Закарпаття з різним трофологічним 

статусом. У цій когорті виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями ХС 

ЛПНЩ та 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) 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). Показник ІМТ мав прямий зв’язок середньої сили з коефіцієнтом 

атерогенності (r = 0,44; р < 0,05), рівнями пальмітинової (r = 0,42; р < 0,05), 

олеїнової (r = 0,41; р < 0,05) та дигомо-ɣ-ліноленової кислот (r = 0,43; р < 0,05).  

Рівні ЗХС та ХС ЛПНЩ у жінок з рівнинних населених пунктів 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). Рівні насичених пальмітинової і стеаринової ЖК, а 
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також мононенасиченої олеїнової ЖК були достовірно вищими серед жінок. 

Сумарний рівень ПНЖК в осіб жіночої статі був значно вищим порівняно з 

чоловіками (1546,40 ± 39,90 мкг / мл проти 1214 ± 53,01 мкг / мл, р ˂ 0,01), в першу 

чергу 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), хоча і сумарний рівень ω3 ПНЖК у 

когорті жінок також був достовірно вищим (99,80 ± 4,40 мкг / мл та 81,10 ± 6,70 мкг 

/ мл, р = 0,02). 

Починаючи від 46 років у кожній віковій підгрупі спостерігався достовірно 

вищий показник ІМТ порівняно з віковою підгрупою до 40 років: 27,80 ± 1,10 кг / 

м2 в осіб віком 46-50 років (р = 0,05), 28,90 ± 1,20 кг / м2 в осіб віком 51-55 років (р 

˂ 0,01), 28,70 ± 1,10 кг / м2 в осіб віком 56-60 років (р ˂ 0,01), 28,80 ± 1,40 кг / м2 у 

пацієнтів старше 60 років (р ˂ 0,01).  

Показник суми ω3 ПНЖК у рівнинних мешканців віком 41-45 років був 

вищий у 1,46 рази порівняно з особами 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. Рівень насичених 

жирних кислот у цих вікових підгрупах суттєво не відрізнявся.  

Починаючи з 46 років показники окремих насичених жирних кислот, 

мононенасичених та поліненасичених ЖК є достовірно вищими порівняно з  

особами молодше 40 років. У віці до 50 років відбувається зростання показників 

ПНЖК, причому найвище зростання ω3 ПНЖК спостерігається у період з 40 до 50 

років, а ω6 ПНЖК у період з 45 до 50 років. Виявлена стабілізація жирнокислотного 

складу крові після 50 років. 

Встановлено вікові, гендерні та трофологічні особливості ліпідного спектру 

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

рівнинних та гірських населених пунктах Закарпаття. У загальній групі гірських 

мешканців порівняно з мешкацями рівнинних населених пунктів виявлено 

вірогідно вищі рівні насичених мiристинової ЖК (55,00 ± 6,10 проти 29,80 ± 1,70 
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мкг / мл; р < 0,01), пальмітинової ЖК (898,00 ± 58,00 проти 723,00 ± 31,10 мкг / мл; 

р = 0,05) та стеаринової ЖК (225,10 ± 12,50 проти 184,00 ± 5,5 мкг / мл; р = 0,02) і 

вищий рівень мононенасиченої пальмітолеїнової ЖК (104,70 ± 10,0 мкг / мл проти 

69,00 ± 3,70 мкг / мл; р < 0,01). Гірські мешканці мали вищі ω3 ейкозапентаєнової 

ЖК (20,40 ± 3,50 проти 12,30 ± 0,70 мкг / мл; р = 0,04) та рівні трьох ω6 ПНЖК: γ-

ліноленової – 19,80 ± 1,70 мкг / мл проти 13,40 ± 0,70 мкг / мл (р < 0,01), дигомо-γ-

ліноленової – 48,50 ± 3,30 проти 35,00 ± 1,20 мкг / мл (р < 0,01) та андренової ЖК – 

8,50 ± 0,50 проти 4,80 ± 0,10 мкг / мл (р < 0,01). 

Та ж сама тенденція, що виявлена при порівнянні загальних груп, відмічена і 

при порівнянні показників чоловіків з гірських та рівнинних населених пунктів, за 

виключенням відсутності відмінностей щодо рівня ейкозапетаєнової ЖК. У жінок з 

гірської місцевості лише рівень андренової ЖК (8,00 ± 0,60 мкг / мл) майже вдвічі 

перевищував цей же показник серед жінок мешканців рівнини (4,80 ± 0,20 мкг / мл; 

р < 0,01). 

Горяни віком до 40 років порівняно з мешканцями рівнини мали майже вдвічі 

вищий рівень γ-ліноленової та андренової ω6 ПНЖК та в 3,50 рази вищий рівень 

ейкозапентаєнової ω3 ПНЖК. Що стосується осіб старше 40 років та осіб з 

надмірною масою за даними ІМТ, то у гірських мешканців виявлялися вірогідно 

вищі рівні усіх насичених ЖК, пальмітолеїнової мононенасиченої жирної кислоти 

(МНЖК), та трьох ω6 ПНЖК  (γ–ліноленової, дигомо-ɣ-ліноленової та 

арахідонової), що  відповідає тенденції, обрахованій для загальних груп. Жителі 

гірського населеного пункту з ожирінням мали вищі рівні міристинової НЖК, ω6 

андренової та нижчий рівень ω3 докозагексаєнової кислоти порівняно з жителями 

рівнинних населених пунктів. 

Щодо наявності коморбідних захворювань, то пацієнти з різних висотних 

регіонів статистично не відрізнялися за частотою виявлення артеріальної гіпертензії 

(АГ), цукрового діабету (ЦД) та ішемічної хвороби серця (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 
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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 (гама-ліноленової та дигомо-гама-ліноленової).  

Серед горян з ІХС порівняно з мешканцями рівнинних населених пунктів з 

ІХС виявляли вищі рівні насичених міристинової та стеаринової ЖК та вищі рівні 

гама-ліноленової, дигомо-гама-ліноленової та арахідонової ω6 ПНЖК та нижчі 

рівні ω3-докозагексаєнової ЖК. Найбільш виражені відмінності щодо рівнів ω3-

докозагексаєнової ЖК виявлялися серед осіб з ожирінням та cтенокардією 

напруження – 33,6 ± 2,5 проти 65,4 ± 2,8 мкг / мл, р < 0,01; в той же час серед 

гірських мешканців з нормальним ІМТ 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 

інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) нами було обстежено 125 осіб 

мешканців рівнинних населених пунктів, серед яких виділено групу 1 – 32 пацієнти 

з надмірною масою чи ожирінням без клінічних проявів ІХС (далі пацієнти з 

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

пацієнтів зі стенокардією напруження; контрольну групу – 27 чоловіків та жінок 

старше 40 років з нормальними показниками ліпідного спектру та індексом маси 

тіла (далі практично здорові).  

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 зі STEMI; р < 0,01), у 2,5 рази вищий рівень ейкозапентаєнової ЖК (12,70 
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± 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. 

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-гама-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 

пацієнтів з ожирінням і нормоглікемією натще та у осіб з ЦД 2 типу та визначення 

потреби таких пацієнтів у статинотерапії, а також аналіз впливу призначеного цим 

хворим розувастатину на показники ліпідограми та пулу 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.  

Встановлено, що у обстежених пацієнтів як з ожирінням, так і з ЦД 2 типу, зі 

зростанням показника ІМТ вірогідно підвищувалися рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та 

тригліцеридів (ТГ); у пацієнтів з ожирінням, крім того, з віком знижувалися 

показники холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ). У чоловіків 

зростання ІМТ асоціювалося зі збільшенням рівнів  ХС ЛПНЩ та показників 

коефіцієнту атерогенності (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. 

Співставляючи отримані показники ліпідограми пацієнтів з ожирінням та осіб 

з ЦД 2 типу з цільовими рівнями ЗХС та його фракцій, враховуючи ступінь їх 

серцево-судинного ризику (ССР), нами було призначено розувастатин у дозі 5, 10 

чи 20 мг.  
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Препарат отримали 65 % пацієнтів з ожирінням та 71 % обстежених з ЦД 2 

типу. Пацієнтам з ожирінням найчастіше призначали розувастатин у дозі 5 мг (для 

62,50 % проти 30 % в 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); частота призначення 20 мг розувастатину в обох групах була 

співставна (12,50 % осіб з ожирінням та 20 % обстежених з ЦД 2 типу). 

На фоні прийому цільових доз розувастатину через 6 тижнів цільового рівня 

ХС ЛПНЩ досягли 75 % осіб з ожирінням та 80 % обстежених з ЦД 2 типу, що 

свідчить про високу ефективність лікування. 

Проведено оцінку впливу прийому статинів не тільки на показники 

ліпідограми, а й на рівень ЖК. Після статинотерапії тривалістю 6 тижнів 

встановлено зниження ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62 % (1690,00 ± 112,40 мкг / мл 

до прийому статинів та 1044,30 ± 89,70 мкг / мл після статинотерапії) та ω3 жирних 

кислот 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. 

Проаналізовано 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 %. 

Ключові слова: мешканці гірських населених пунктів, мешканці рівнинних 

населених пунктів, трофологічний статус, надмірна маса тіла, ожиріння, ліпідний 

спектр, жирнокислотний спектр. 
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Ukraine, Uzhhorod, 2019; Danylo Galytsky Lviv National Medical University, Ministry 

of Health Care of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the indicators of lipid and fatty acid 

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

considering the trophological status and the presence of comorbidities. 

The analysis of the indicators of lipid and fatty acid profile in high-altitude 

residents was conducted. 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). In the individuals 

under 40 years of age with normal body mass index (BMI), normal indicators of lipid 

profile and lower levels of pro-inflammatory PUFA and SFA were observed.  

In high-altitude residents, the age over 40 years was associated with worse 

trophological status (average BMI was within the overweight range, but below the 

threshold for obesity – 29.60 ± 0.95 kg / m2, waist circumference (WC) that is a measure 

of abdominal obesity was 99 ± 2.70 cm); significantly higher levels of total cholesterol 

(TC – 5.42 ± 0.15 mmol / l) and low-density lipoprotein (LDL) cholesterol (LDL 

cholesterol – 3.46 ± 0.11 mmol / l) that corresponds to atherogenic dyslipidemia; 

significantly higher levels of saturated pentadecanoic acid (13.10 ± 1.10 mkg / ml), 

palmitic acid (995 ± 75.10 mkg / ml), and stearic acid (245.30 ± 14.90 mkg / ml); higher 

levels of total PUFA (1630.10 ± 72.80 mkg / ml) primarily due to higher level of ω6 

linoleic acid  – 1193.20 ± 62.30 mkg / ml. In the individuals under 40 years of age, there 

were observed normal BMI (23.80 ± 1.27 kg / m2) and WC (82.60 ± 3.10 cm), favorable 

lipid profile with normal levels of TC (4.60 ± 0.32 mmol / l) and LDL cholesterol (2.71 ± 

0.08 mmol / l), lower levels of SFA and ω6 PUFA. 

Among high-altitude residents with excess body weight (BMI - 25 to 29.99 kg / 

m2), males (83.30 %) with the average age of 42.30 ± 2.60 years suffering from 

atherogenic dyslipidemia according to the results of lipid profile ( TC level - 5.60 ± 0.30 

mmol / l, and LDL cholesterol level - 3.57 ± 0.33 mmol / l) prevailed; in addition to 

significantly higher SFA levels, there was observed higher level of total ω6 PUFA. The 
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average age of high-altitude residents with Class 1 obesity was found to be 47.60 ± 2.00 

years; among them, females (77.80 %) prevailed. Both the patients with excess body 

weight and they had significantly higher levels of saturated fatty acids and certain ω6 

PUFA (ɣ-linolenic acid and ω6-dihomo-γ-linolenic acid) and monounsaturated 

palmitoleic and oleic acids as compared to the individuals with normal BMI. There was 

no significant difference in the indicators between the patients with Class 1 obesity and 

those with excess body weight. 

The indicators of lipid and fatty acid profile in the residents of Transcarpathian 

lowlands with different trophological status were assessed. In this cohort of the patients, 

there was a direct correlation between the levels of LDL cholesterol and the levels of 

saturated fatty acids (r = 0.48; р < 0.05), monounsaturated palmitoleic and oleic acids (r = 

0.41 and r = 0.43, respectively; р < 0.05), ω3-docosapentaenoic acid (r = 0.49; р < 0.05) 

and the levels of most ω6 PUFA: linoleic (r = 0.57; р < 0.05), dihomo-γ-linolenic acid (r 

= 0.51; р < 0.05), arachidonic acid (r = 0.40; р < 0.05). There was a direct moderate 

correlation between BMI and atherogenic coefficient (AC) (r = 0.44; р < 0.05), the levels 

of palmitic (r = 0.42; р < 0.05), oleic (r = 0.41; р < 0.05) and dihomo-γ-linolenic (r = 

0.43; р < 0.05) acids. 

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 cholesterol – 3.40 ± 0.11 mmol / l versus 3.08 ± 

0.12 mmol / l (р = 0.05). The levels of palmitic and stearic acids, as well as 

monounsaturated oleic acid were significantly higher among women. In females, the total 

level of PUFA was significantly higher as compared to males (1546.40 ± 39.90 mkg / ml 

versus 1214 ± 53.01 mkg / ml, р ˂ 0.01), primarily due to higher sum of ω6 PUFA 

(1446.60 ± 37.20 mkg / ml in women and 1132.90 ± 49.10 mkg / ml in men, р ˂ 0.01), 

although the total level of ω3 PUFA among females was significantly higher (99.80 ± 

4.40 mkg / ml and 81.10 ± 6.70 mkg / ml, р = 0.02) as well. 

In the patients at the age of 46 years and older in each age group, there was 

observed significantly higher BMI as compared to the patients under 40 years of age: 

27.80 ± 1.10 kg / m2 in the patients at the age of 46-50 years (р = 0.05), 28.90 ± 1.20 kg / 
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m2 in the patients at the age of 51-55 years (р ˂ 0.01), 28.70 ± 1.10 kg / m2 in the patients 

at the age of 56-60 years (р ˂ 0.01), 28.80 ± 1.40 kg / m2 in the patients over 60 years of 

age (р ˂ 0.01).  

In the residents of Transcarpathian lowlands at the age of 41-45 years, the indicator 

of ω3 PUFA sum was 1.46 times higher than that in the individuals under 40 years of age 

(87.60 ± 7.20 mkg / ml versus 60.10 ± 5.50 mkg / ml; р < 0.01) due to higher levels of 

eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acids, while the level of ω6 

PUFA was 1.22 times higher (1288.10 ± 62.40 mkg / ml versus 1056.30 ± 60.10 mkg / 

ml; р = 0.02) due to higher levels of linoleic and arachidonic acids. There was no 

significant difference in the levels of saturated fatty acids between these age groups. 

In the patients at the age of 46 years and older, the levels of certain saturated fatty 

acids, monounsaturated acids and PUFA were significantly higher as compared to the 

patients under 40 years of age. The levels of PUFA increased in the patients under 50 

years of age; the highest increase in ω3 PUFA levels was observed in the patients at the 

age of 40-50 years, while the highest increase in ω6 PUFA levels was observed in the 

patients at the age of 45-50 years. In the patients over 50 years of age, there was observed 

the stabilization of plasma fatty acid composition. 

Age-related, gender-based and trophological peculiarities of lipid profile and fatty 

acid pool were determined when comparing the indicators of the patients residing in 

Transcarpathian lowland and highland areas. 

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

of saturated myristic acid  (55.00 ± 6.10 mkg / ml versus 29.80 ± 1.70 mkg / ml; р < 

0.01), palmitic acid (898.00 ± 58.00 mkg / ml versus 723.00 ± 31.10 mkg / ml; р = 0.05) 

and stearic acid (225.10 ± 12.50 mkg / ml versus 184.00 ± 5.5; р = 0.02) and higher level 

of monounsaturated palmitoleic acid (104.70 ± 10.0 mkg / ml versus 69.00 ± 3.70 mkg / 

ml; р < 0.01) as compared to the residents of lowland areas. In high-altitude residents, 

there were higher levels of eicosapentaenoic acid  (20.40 ± 3.50 mkg / ml versus 12.30 ± 

0.70; р = 0.04) and three ω6 PUFA: γ-linolenic acid – 19.80 ± 1.70 mkg / ml versus 13.40 

± 0.70 mkg / ml (р < 0.01), dihomo-γ-linolenic acid – 48.50 ± 3.30 mkg / ml versus 35.00 

± 1.20 (р < 0.01) and adrenic acid – 8.50 ± 0.50 mkg / ml versus 4.80 ± 0.10 (р < 0.01). 
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The tendency which was revealed during the comparison of groups was observed 

when comparing male high-altitude residents and residents of lowland areas as well; 

however, there was no difference in the levels of eicosapentaenoic acid. 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). 

In high-altitude residents under 40 years of age, the levels of γ-linolenic and adrenic 

ω6 PUFA exceeded approximately twice and the level of eicosapentaenoic ω3 PUFA was 

3.50 times higher as compared to residents of lowland areas. 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. In obese high-

altitude residents, there were observed higher levels of myristic acid, ω6 adrenic acid and 

lower level of ω3 docosahexaenoic acid as compared to residents of lowland areas. 

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. Patients with comorbid hypertension from 

different altitude regions had the same characteristics of fatty acids, which were also 

found when comparing common groups. Among the inhabitants of the mountain 

settlements with normal BMI and comorbidity hypertension, higher levels of two 

saturated FAs (myristic and stearic) were detected; and among overweight or obese 

people with hypertension, higher levels of palmitoleic monounsaturated FA and two ω6 

PUFAs (gamma-linolenic and digomo-gamma-linolenic). 

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-
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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. 

Higher levels of all saturated FAs and three ω6 PUFAs were detected among 

people from mountainous settlements with CHD regardless of trophological status, the 

same differences were found among patients with diabetes. As among highlanders with 

diabetes and obesity (42,7 ± 2,2 vs. 63,0 ± 3,3 μg / ml, p < 0,01), as among mountain 

inhabitants with diabetes and overweight (38,8 ± 2.0 versus 60.1 ± 3.2 μg / ml, p < 0.05), 

lower levels of ω3-docosahexaenoic FA were detected. 

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). 

Persons with overweight / obesity compared with those with STEMI had three 

times higher levels of α-linolenic FA (11.30 ± 1.30 μg / ml versus 3.70 ± 0.50 μg / ml in 

STEMI patients, p < 0, 01), a 2.5 times higher level of eicosapentaenoic FA (12.70 ± 2.30 

μg / ml versus 5.30 ± 1.10 μg / ml; p = 0.03) and twice the total sum of ω3 PUFA (35 , 10 

± 2.40 μg / ml versus 17.30 ± 1.60 μg / ml, p = 0.02). The level of other PUFAs, including 

arachidonic acid, did not differ statistically. 

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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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. 

In both the patients with obesity and those with DM, the levels of TC, LDL 

cholesterol and triglycerides (TG) were found to significantly increase with the increase 

in BMI; in addition, in patients with obesity, the levels of high-density lipoprotein (HDL) 

cholesterol decreased over time. In men, the increase in BMI was associated with elevated 

levels of LDL cholesterol and AC indicators irrespective of age; in patients over 55 years 

of age, the increase in BMI was associated with reduced levels of HDL cholesterol. In 

women, there was a direct moderate correlation between BMI, the levels of TC, LDL 

cholesterol and AC indicator. After the comparison of the indicators of lipid profile of the 

patients with obesity and those with type 2 DM with target levels of TC and its fractions 

considering cardiovascular risk (CVR), there was prescribed rosuvastatin at a dose of 5, 

10 or 20 mg.  

Sixty-five per cent of the patients with obesity and seventy-one per cent of the 

patients with type 2 DM received the drug. Rosuvastatin at a dose of 5 mg was most 

commonly prescribed to the patients with obesity (62.50 % versus 30 % of the patients 

with type II DM); rosuvastatin at a dose of 10 mg was prescribed to the patients with type 

II DM twice as frequently (50 % versus 25 % of the patients with obesity);  rosuvastatin at 

a dose of 20 mg was most commonly prescribed to the patients with type II DM (12.50 % 

the patients with obesity and 20 % the patients with type II DM). 

On the background of receiving target doses of rosuvastatin, 75 % of the patients 

with obesity and 80 % of the patients with type II DM reached target level of LDL 

cholesterol in 6 weeks that indicated high efficiency of treatment.  

The impact of statins on the indicators of lipid profile as well as the level of fatty 

acids was assessed. After a 6-week course of statin therapy, the levels of plasma ω6 

PUFA reduced by 62% (1690.00 ± 112.40 mkg / ml before statin therapy and 1044.30 ± 
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89.70 mkg / ml after statin therapy) and the levels of plasma ω3 fatty acids reduced by 66 

% (135.50 ± 13.70 mkg / ml before statin therapy and 81.50 ± 10.30 mkg / ml after statin 

therapy). Thus, there was observed significant reduction in pro- and anti-inflammatory 

PUFA fractions on the background of statin therapy.  

The effect of rosuvastatin on the concentration of fatty acids in HDL cholesterol 

and LDL cholesterol was analyzed. After statin therapy, the level of ω3 PUFA in HDL 

cholesterol reduced by 4.50 %, and the level of ω6 PUFA reduced by 3.40 %.; the level of 

ω3 PUFA in LDL cholesterol reduced by 53.70 %, while the level of ω6 PUFA reduced 

by 37.40 %. 

Keywords: high-altitude residents, residents of lowland areas, trophological status, 

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

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації  

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Рішко МВ, Кедик АВ. Ожиріння та порушення жирнокислотного складу крові: 

дорога до інфаркту міокарда. Проблеми клінічної педіатрії. 2016;1-2(31-32):112-5.  

2. Kedyk AV, Kutsyn OO, Rishko MV. Screening for dyslipidemia and assess the 

expedience of statin therapy in dwellers of valley regions of Transcarpathia with overweight 

and obesity. International Journal of Medicine and Medical Research Journal. 2017;3(1):11-

4.  

3. Кедик АВ. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців різних 

висотних регіонів Закарпатської області. Вісник Ужгородського національного 

університету. Серія медицина. 2018;2(58):19-23.  

4. Кедик АВ, Рішко МВ. Гендерні та вікові особливості жирнокислотного спектру 

плазми крові у мешканців гірських населених пунктів закарпатської області. 

ScienceRise: Medical Science. 2018;6(26):16-9.  

5. Кедик АВ, Рішко МВ. Гендерні особливості жирнокислотного та ліпідного спектру 

плазми крові у мешканців рівнинних населених пунктів Закарпатської області з різним 

трофологічним статусом. Медична та клінічна хімія. 2018;4(77):153-8.  



16 

 

6. Кедик АВ, Колесник ПО. Оцінка впливу статинотерапії на ліпідний спектр крові у 

пацієнтів з надмірною вагою та ожирінням. Ліки України. 2015;1(186):42-8. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Кедик АВ, Філіп АІ. Аналіз клінічних та лабораторних даних при гострому 

інфаркті міокарду у мешканців різних висотних зон Закарпаття. Матеріали XІ 

науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених 

«Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього»; 2013 Квіт 17-19; 

Ужгород. Ужгород; 2013. с. 203-4.  

8. Кедик АВ, Плоскіна ВЮ. Особливості ліпідного спектру у хворих з метаболічним 

синдромом. Матеріали 68-ї підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького складу факультету післядипломної освіти УжНУ; 2017 Лют 24-25; 

Ужгород. Ужгород; 2014. с. 43-4.  

9. Кедик АВ, Колесник ПО, Плоскіна ВЮ. Оцінка якості життя пацієнтів із 

метаболічним синдромом за допомогою анкети EQ-5D. Матеріали 69-ї підсумкової 

наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету 

післядипломної освіти УжНУ; 2014 Лют 23-24; Ужгород. Ужгород; 2014. с. 34-5.  

10. Рішко МВ, Устич ОВ, Куцин ОО, Кедик АВ. Ефективність організації медичної 

допомоги та особливості перебігу гострого інфаркта міокарда у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, які проживають у гірській 

місцевості Українських карпат. Український кардіологічний журнал. 2016;3(Дод):146.  

11. Kedyk AV, Rishko MV. Indexes of fatty acid metabolism as a predictors of high risk of 

myocardial infarction for the transcarpathian region residents with overweight. ІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті 

академіка НАМН України Є.М. Нейка); 2016 Жовт 6; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ; 2016. с. 307.  

12. Кедик АВ, Рішко МВ. Доцільність статинотерапії у осіб з надмірною вагою та 

ожирінням та її вплив на жирнокислотний спектр плазми. Матеріали 70-ї підсумкової 



17 

 

наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ; 2016 Лют 22-23; 

Ужгород. Ужгород; 2016. с. 19-20.  

13. Кедик АВ, Рішко МВ, Куцин ОО. Вплив висоти проживання на стан 

жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців закарпатської області з 

надмірною вагою та ожирінням. Всеукраїнська науково-практична конференція. 

Актуальні питання сучасної медицини і  фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ); 

2018 Трав 17-18; Запоріжжя. Запоріжжя; 2018. с. 60-1.  

14. Рішко МВ, Кедик АВ. Надмірна вага та її вплив на ліпідний обмін. Сучасні 

аспекти збереження здоров’я людини. Матеріали IX міжнародної міждисциплінарної 

науково-практичної конференції; 2016 Квіт 22-23; Ужгород. Ужгород; 2015. с. 259-63.  

15. Рішко МВ, Кедик АВ, Куцин ОО. Стан ліпідного та жирнокислотного обміну у 

осіб з надмірною вагою. Український кардіологічний журнал. 2017;1(Дод):64-5.  

16. Кедик АВ, Рішко МВ. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців 

гірських населених пунктів Закарпатської області залежно від індексу маси тіла. 

Український кардіологічний журнал. 2018;1(Дод):47.  

17. Кедик АВ, Рішко МВ. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців 

рівнинних населених пунктів Закарпатської області залежно від індексу маси тіла. ІІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті 

академіка НАМН України Є.М. Нейка); 2018 Жовт 4; Івано-Франківськ.  Івано-

Франківськ; 2018. с. 101-3.  

18. Рішко МВ, Раточка ЯГ, Бичко МВ, Кедик АВ. Сучасний стан надання медичної 

допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Закарпатській області. 

Український кардіологічний журнал. 2018;3(Дод):97. 

  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

19. Колесник ПО, Кедик АВ, Куцин ОО. 6 кроків успішної статинотерапії. 

Інформаційний лист сімейному лікарю. 2014;7. 

  



18 

 

ЗМІСТ 

    Стор 

АНОТАЦІЯ .....................................................................................................................  2 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ .......................................... 15 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ....................................................................... 20 

ВСТУП ............................................................................................................................ 23 

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ВИСОТИ ПРОЖИВАННЯ НАД РІВНЕМ МОРЯ НА 

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ПЛАЗМИ 

КРОВІ В ОСІБ З РІЗНИМ ТРОФОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ)                

1.1  Поширеність ожиріння у світі та Україні .............................................................. 32 

1.2 Ожиріння як фактор ризику коморбідних захворювань ...................................... 34 

1.3 Ожиріння та коморбідні захворювання у жителів гірських населених пунктів .37 

1.4 Значення жирних кислот в організмі людини в нормі та при патології ............ .38 

1.5 Ліпідний профіль у гірських жителів та його асоціація  

з ожирінням та коморбідими захворюваннями ........................................................... 46 

1.6 Скринінг ожиріння та порушень ліпідного обміну.  

Можливості корекції дисліпідемій ............................................................................... 49 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Загальна характеристика обстежених пацієнтів та дизайн дослідження ............54 

2.2 Методи дослідження хворих ..................................................................................  58 

2.3 Методика відбору обстежених пацієнтів для корекції показників 

ліпідного обміну ............................................................................................................. 64 

2.4 Методи лікування обстежених хворих ………………………………………......  66 

2.5 Статистичні методи аналізу ..................................................................................... 66 

2.6 Зaбезпечення вимoг біoетики ..................................................................................  67 

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИСОТИ ПРОЖИВАННЯ НА СТАН 

ЖИРНОКИСЛОТНОГО ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ ПЛАЗМИ КРОВІ У 

МЕШКАНЦІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3.1 Особливості ліпідного та жирнокислотного обміну у мешканців 



19 

 

гірських населених пунктів Закарпатської області ……………................................. 69 

3.2 Особливості ліпідного та жирнокислотного обміну у мешканців  

рівнинних населених пунктів Закарпатської області ...................................................73 

3.3 Стан ліпідного та жирнокислотного спектру плазми крові  

у мешканців різних висотних регіонів Закарпатської області ....................................82 

РОЗДІЛ 4. ВИВЧЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЛАЗМИ КРОВІ 

ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ ТРОФОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ ТА ПАЦІЄНТІВ З 

ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА .................................................................... 94 

РОЗДІЛ 5. МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГУ ДИСЛІПІДЕМІЙ  ТА ВПЛИВ 

СТАТИНІВ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО 

СПЕКТРУ ПЛАЗМИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ ТА 

КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

5.1 Оцінка стану ліпідного обміну в осіб з ожирінням та коморбідною  

патологією та можливості її корекції ........................................................................  102 

5.2 Оцінка впливу розувастатину на показники жирнокислотного спектру 

в осіб з різним трофологічним статусом ...................................................................  109 

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................................... 116 

ВИСНОВКИ ................................................................................................................. 134 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .............................................................................  137 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............................................................  138 

ДОДАТКИ ...................................................................................................................  162 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ACC – American College of Cardiology  

AFFIRM – Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management 

AHA – American Heart Association 

ALA – альфа-ліноленова кислота 

ARA – арахідонова кислота  

ASCEND – A Study of Cardiovascular Events iN Diabetes 

DART – Diet and Reinfarction Trial 

DHA – докозагексаєнова кислота  

DPA – докозапентаєнова кислота  

EAS – European Atherosclerosis Society  

EPA – ейкозапентаєнова кислота  

ESC – European Society of Cardiology  

GISSI – Gruppo Italiano per la Sperimentazione della Streptochinasi nell’Infarto 

Miocardio Prevenzione 

GISSI-HF – Gruppo Italiano per la Sperimentazione della Streptochinasi 

nell’Infarto Miocardio Prevenzione-Heart Failure 

IDF – International Diabetes Federation 

JELIS – Japanese EPA Lipid Intervention Study 

LA – лінолева кислота 

Lt – лейкотрієни  

NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey 

NHLBI – National Heart, Lung, and Blood Institute 

Pc – простациклін 

Pg – простагландини  

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation 



21 

 

SDA – стеаридинова кислота 

STEMI – гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST 

Tx – тромбоксан 

USPSTF – Американська робоча група по розробці профілактичних програм 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АЗПСМ – амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансферази 

АТ – артеріальний тиск 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ВЖК – вільні жирні кислоти 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ГІМ – гострий інфаркт міокарда 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу 

 ДАТ –діастолічний артеріальний тиск 

ДВНЗ – державний вищий навчальний заклад 

ЕКГ - електрокардіограма 

ЄС – Європейський Союз 

ЖК – жирні кислоти 

ЗХС – загальний холестерин 

ІМТ – індекс маси тіла  

ІР - інсулінорезистентність 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КА – коефіцієнт атерогенності 

КФК - креатинфосфокіназа 

МНЖК – мононенасичені жирні кислоти 



22 

 

МС – метаболічний синдром 

НЖК – насичені жирні кислоти 

ОТ – обвід талії 

ОС – обвід стегон 

ПМСД – первинна медико-санітарна допомога 

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти 

РКД – рандомізоване клінічне дослідження 

РС – рівень смертності 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ССР – серцево-судинний ризик 

ТГ – тригліцериди 

ФП – фібриляція передсердь 

ФПОДП – факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїни високої щільності 

ХС ЛПДНЩ – холестерин ліпопротеїни дуже низької щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїни низької щільності  

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЦД – цукровий діабет 

ЦОГ – циклооксигеназа 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ВСТУП 

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 6,40 % 

до 14,90 % серед жінок [148]. До 2025 року прогнозується зростання поширеності 

ожиріння до 18 % серед чоловіків та до 21 % серед жінок [148, 176]. 

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 [5, 66, 118, 197]. Ожиріння є одним із факторів ризику розвитку низки 

серцево-судинних захворювань (ССЗ), метаболічного синдрому (МС), ЦД 2 типу, 

синдрому Піквіка і навіть деяких онкологічних нозологій [68, 163, 166, 172]. Відомо, 

що серцево-судинні захворювання щорічно забирають життя  понад чотирьох 

мільйонів жителів Європи, при цьому не менше 80% всіх випадків ССЗ потенційно 

можна попередити за рахунок модифікації способу життя [91, 134, 190, 193]. Поряд 

з палінням, ожиріння є однією з найважливіших причин смертності, які можна 

попередити [91, 177].  

Окрім класичних факторів ризику ССЗ (куріння, ожиріння, дисліпідемія, 

артеріальна гіпертензія, старший вік, спадкова схильність), існують і не класичні, до 

яких можна віднести і клімато-географічні фактори, зокрема, висоту проживання 

над рівнем моря. Нижчий рівень смертності у гірських популяціях беззаперечно 

привертає увагу багатьох дослідників, які намагаються знайти причину такого 

резонансу [89, 130]. 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 [57, 

65, 113, 153]. Одним із основних модифікованих факторів ризику ССЗ є атерогенна 
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дисліпідемія, проте, дані щодо впливу висотних умов на ліпідний спектр є 

неоднозначними. Кілька досліджень засвідчують широку розповсюдженість 

гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії та зниженого рівня ХС ЛПВЩ серед 

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

артеріальної гіпертензії [87, 140, 180]. Проте, частина дослідників доводить високий 

рівень ХС ЛПВЩ та низький рівень ЗХС та їх прямий зв'язок з рівнем смертності 

від ішемічної хвороби серця серед гірських мешканців [78, 140, 142].  

Говорячи про ліпідний обмін, неможливо випустити з поля зору вільні жирні 

кислоти (ВЖК), які 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 [67]. На даний час є обмежена 

кількість досліджень, які б вивчали зміни жирнокислотного спектру плазми крові 

залежно від висоти проживання. Грунтовних 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 [25]. Вивчення особливостей ліпідного та 

жирнокислотного профілю горян дозволять виявити імовірні причини, які можуть 

сприяти розвитку та прогресуванню ішемічної хвороби серця. Діагностичне 

значення ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ є вже давно відомим, вони входить до протоколів 

обстеження хворого на ішемічну хворобу серця, а от визначення ВЖК плазми крові 

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

оборотними, може стати ключем для ранньої діагностики та прогнозування перебігу 

ІХС, ЦД 2 типу, МС. 

Численні рандомізовані клінічні дослідження доводять, що профілактика та 

лікування дисліпідемії ведуть  до значного зменшення смертності від інфарктів та 

інсультів [58, 59, 127, 196]. Тому знання алгоритму відбору пацієнтів для 

статинотерапії, вибір адекватного препарату та контроль за його ефективністю, 
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оцінка досягнення цільових рівнів холестерину є першочерговими завданнями, які 

постають сьогодні перед сімейними лікарями та кардіологами.  

Порушення ліпідного обміну та його статинокорекція не повинні оцінюватися 

тільки через вміст ліпопротеїнів, адже в їхній основі лежить саме обмін жирних 

кислот, яким до сьогоднішнього часу не надано належної уваги. Відомим є факт 

покращення ліпідного профілю шляхом модифікації способу життя та призначення 

гіполіпідемічних препаратів, проте мало вивченим є питання зміни 

жирнокислотного спектру на фоні статинотерапії [119, 133, 162].  

Згідно сучасних даних, на фоні прийому аторвастатину, розувастатину та 

пітувастатину спостерігалося вірогідне зниження рівня ХС ЛПНЩ, який мав прямий 

кореляційний зв'язок із рівнями  ейкозапентаєнової та докозагексаєнової  ВЖК 

[162]. Існує думка, що прийом аторвастатину асоційований із вірогідним зростанням 

рівня арахідонової кислоти у пацієнтів з ІХС [119]. Можливо, 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 

Державного вищого навчального закладу (ДВНЗ) «Ужгородський національний 

університет». Здобувач є співвиконавцем цієї теми. 

Методи обстеження, клініко–лабораторних, інструментальних досліджень та 

лікування хворих відповідають вимогам норм біомедичної етики і схвалені комісією 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 1 від 4 жовтня 2018 

року). 

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 та у 

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 розувастатина на зміни показників жирнокислотного 

спектру в плазмі крові та ліпопротеїнах.  

Об‘єкт дослідження – ожиріння та надмірна маса тіла з урахуванням 

наявності ІХС, АГ, 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 обводу талії), визначення 

загального серцево-судинного ризику та визначення серцево-судинного ризику, 

використовуючи стандартну шкалу SCORE, вимірювання офісного артеріального 

тиску, реєстрація електрокардіограми, біохімічні методи (визначення показників 
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вуглеводного обміну, ліпідного та жирнокислотного обміну), аналітико-

статистичний аналіз.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі уперше 

досліджено ліпідний та жирнокислотний спектри пацієнтів з різним трофологічним 

статусом, що мешкають в гірських та рівнинних населених пунктах Закарпаття та 

визначено їх вікові, гендерні та трофологічні відмінності. У гірських жителів як в 

загальній групі, так і в підгрупах чоловіків, осіб старше 40 років та осіб з надмірною 

масою спостерігаються вірогідно вищі рівні насичених міристинової, стеаринової та 

пальмітолеїнової ЖК та трьох ω6 ПНЖК (ɣ-ліноленової, дигомо-ɣ- ліноленової та 

андренової). Рівень насиченої мiристинової ЖК серед рівнинних мешканців 

становив 29,80 ± 1,70 мкг / мл проти 55 ± 6,10 мкг / мл серед жителів гірських 

населених пунктів, пальмітинової к-ти – відповідно 723 ± 31,1 проти 898 ± 58 мкг / 

мл (р = 0,049) та стеаринової – відповідно 184 ± 5,50 проти 225,10 ± 12,50 мкг / мл (р 

= 0,02). Мешканці рівнинних населених пунктів мали нижчі рівні ω6 ПНЖК: γ-

ліноленової – 13,40 ± 0,70 мкг / мл проти 19,80 ± 1,70 мкг / мл (р < 0,01), ω6-дигомо-

γ-ліноленової – 35 ± 1,20 проти 48,50 ± 3,30 мкг / мл (р < 0,01),  ω6-андренової – 4,80 

± 0,10 проти 8,50 ± 0,50 мкг / мл (р < 0,01). Вищі рівні міристинової ЖК, ω6-

андренової та нижчі рівні ω3-докозагексаєнової  ЖК у горян з ожирінням є 

предикторами виникнення та прогресування таких коморбідних патологій як ІХС, 

АГ та ЦД. Мешканці гірського населеного пункту з ожирінням мали вищий рівень 

міристинової ЖК– 68,67 ± 12,96 проти 40,74 ± 8,35 мкг / мл (р = 0,04), вищий рівень 

ω6-андренової 8,37 ± 0,77 проти 5,93 ± 0,20 мкг / мл (р = 0,01) та нижчий рівень ω3- 

докозагексаєнової  ЖК – 42,56 ± 3,54 проти 62,50 ± 7,28 мкг / мл (р = 0,02).  Високі 

рівні ейкозапентаєнової ЖК виявляли у гірських мешканців молодше 40 років та в 

осіб з нормальним ІМТ. 

Доповнено наукові дані щодо частоти атерогенної дисліпідемії та її корекції в 

осіб з ожирінням та 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 
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високий коефіцієнт атерогенності. Незалежно від статі та віку пацієнтів, при 

зростанні ІМТ спостерігається зростання показників ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ. 

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

такий же високий рівень прозапальної арахідонової кислоти (223,0 ± 17,0 проти 

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

кількість протизапальних ПНЖК є вірогідно нижчою, ніж у пацієнтів з ожирінням 

та надмірною масою (45,8 ± 6,4 проти 137,1 ± 12,1 мкг / мл, р < 0,01). В осіб з 

надмірною масою та ожирінням  прогресивне зростання концентрації арахідонової 

кислоти на фоні зниження рівня ω3 ПНЖК є предиктором розвитку порушень 

коронарного кровотоку. 

Запропоновано та впроваджено в клінічну практику включення розувастатину 

до комплексної терапії пацієнтів з різним трофологічним статусом, що дозволяє 

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

сприяє підвищенню ефективності лікування цих хворих. Прийом розувастатину 

тривалістю 6 тижнів сприяє зниженню ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62 % та ω3-

жирних кислот на 66 %. Статинотерапія впливала в основному на жирнокислотний 

склад атерогенної фракції ліпопротеїнів, шляхом зниження в більшій мірі ω3 

ПНЖК. Після статинотерапії у даній групі пацієнтів 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 протизапальних ЖК зменшився на 

53,70 %, тоді як рівень прозапальних ПНЖК – на 37,40 %. Таким чином, 

статинотерапія впливала в основному на жирнокислотний склад атерогенної фракції 

ліпопротеїнів шляхом зниження обох груп ПНЖК, однак в більшій мірі знижувався 

рівень ω3 ПНЖК. 

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 
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особам слід звернути увагу на корекцію харчового раціону (збільшення вживання 

ω3 ЖК).  

Запропоновано використання розувастатину з метою корекції не лише 

дисліпдемії, а й для впливу на рівні ω6 та ω3 ПНЖК у плазмі крові, що слід  

враховувати при його призначенні пацієнтам з різним трофологічним статусом.  

Впровадження результатів дослідження. Результати диcертаційного 

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 «Нацiональний iнститут 

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

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

кафедр ДВНЗ «Ужгородский 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 масою тіла та ожирінням, у т.ч. оцінку трофологічного 

статусу, вимірювання АТ, оцінку загального серцево-судинного ризику, забір та 

відповідну обробку крові. Автор особисто провела літературний та патентний 

пошук, набір фактичного матеріалу, підготовку статей до друку. Дисертант 

самостійно створила електронну базу даних та виконала статистичний аналіз 

отриманих даних. Весь аналіз та узагальнення результатів досліджень виконані 

особисто автором. Текст дисертаційної роботи написаний особисто дисертантом. 

Разом з науковим керівником сформульовано мету, завдання, висновки та практичні 

рекомендації, забезпечено їхнє впровадження у наукових роботах. 
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Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

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, факультетської терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб з курсом валеології 

та основ медичних знань, нормальної та патологічної фізіології, біохімії, 

фармакології та фізичних методів лікування, соціальної медицини та гігієни 

медичного факультету та внутрішніх хвороб медичного факультету №2, терапії та 

сімейної медицини факультету післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки (ФПОДП) 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 результатів дослідження. 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 і структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою, викладена на 189 сторінках машинописного тексту, із них 114 сторінок 

основного тексту, складається із анотації, вступу, огляду наукової літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 
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узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (усього 198 найменувань, із них – 42 кирилицею, 156 

латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 28 таблицями і 12 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ ВИСОТИ ПРОЖИВАННЯ НАД РІВНЕМ МОРЯ НА ПОКАЗНИКИ 

ЛІПІДНОГО ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ПЛАЗМИ КРОВІ В ОСІБ 

З РІЗНИМ ТРОФОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Поширеність ожиріння у світі та Україні 

 

У 2016 році було опубліковано результати метааналізу щодо динаміки 

показників ІМТ у дорослих осіб за період з 1975 по 2014 рр. Проаналізовано дані 

1698 популяційних досліджень, які включали 19,20 млн. людей з 186 країн світу. 

Встановлено зростання середнього показника ІМТ з 21,70 ± 0,40 кг / м2 до 24,20 ± 

0,20 кг / м2 серед чоловіків та з 22,10 ± 0,40 кг / м2 до 24,40 ± 0,20 кг / м2 серед жінок 

[148]. Регіональні середні показники ІМТ у 2014 році коливаються від 21,40 кг / м2 

у центральній Африці та південній Азії до 29,20 ± 0,60 кг / м2 у Полінезії та 

Мікронезії серед чоловіків, та від 21,80 ± 0,40 кг / м2 у південній Азії до 32,20 ± 0,60 

кг / м2 у Полінезії та Мікронезії серед жінок. За 40 років стандартизований показник 

поширеності надмірної маси тіла знизився з 13,80 % до 8,80 % серед чоловіків та з 

14,60 % до 9,70 % серед жінок, в той час як поширеність ожиріння за цей період 

зросла з 3,20 % до 10,80 % серед чоловіків та 6,40 % до 14,90 % серед жінок. Частка 

осіб з важким ожирінням (ІМТ ≥ 35 кг / м2) становить 2,30 % серед чоловіків та 5 % 

серед жінок. До 2025 року прогнозується зростання поширеності ожиріння до 18 % 

серед чоловіків та до 21% серед жінок, а важке ожиріння буде виявлятася у 6% 

чоловіків та 9 % жінок.  

Найбільша частка осіб з ожирінням спостерігається у країнах близького 

Сходу (Катар, Кувейт), Сполучених Штатах Америки (США) та островах Полінезії 

та Мікронезії в Тихому океані [ 136].  

Найбільше популяційних досліджень щодо епідеміології ожиріння проведено 

в США [92]. Ці дослідження розпочато дослідницькою групою National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) в 1960 році. У період з 1988-1994 по 1999-
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2000 роки поширення надмірної маси тіла серед дорослих збільшилося з 55,90 % до 

64,50 %, а ожиріння з 22,90 % до 30,50 % [93]. Згідно даних за 2001-2002 рр., 

частота ожиріння серед мешканців США залежить від етнічної приналежності, 

причому варіація спостерігається лише серед жінок. Серед афроамериканок 

ожиріння спостерігалася у 41,50 % , серед білих жінок – 19,30 %, серед мексико-

американок – 26,20 % [108]. Серед дорослого населення Америки число осіб з 

ожирінням зростає на 8 % кожні 10 років. Згідно даних Американської асоціації 

серця та інсульту у 2007 році у США було 140 млн осіб з надмірною масою тіла і 66 

млн з ожирінням [148]. Лікування ожиріння та його наслідків є економічно 

витратними та досягають близько 120 млрд доларів на рік, що спонукає фахівців 

спрямовувати зусилля на профілактику та раннє виявлення надмірної маси [192]. 

Поширення ожиріння серед мешканців країн Європи дещо менше, ніж у 

США, проте також помітна тенденція до зростання кількості осіб з ожирінням. У 

Франції не менше 25 % жителів мають ожиріння, серед осіб похилого віку цей 

показник досягає  50 %. У Німеччині, Італії та Іспанії приріст осіб з ожирінням 

забезпечують молоді особи. Найнижчу частоту ожиріння серед населення країн 

Європейського Союзу (ЄС) зареєстровано у Фінляндії – 19 % серед чоловіків і 18 % 

серед жінок [169].  

У Австралії більше 50 % жителів континенту мають надмірну масу тіла, а в 

Японії частка таких осіб становить близько 16 %. Хоча у країнах Африки у цілому 

спостерігається низька частота ожиріння, проте серед жінок з низьким рівнем життя 

частота ожиріння є високою, як і в усьому світі [156].  

Інформація про епідеміологію ожиріння на пострадянському просторі є 

недостатньою та не цілком достовірною через обмежену кількість досліджень та 

відсутність стандартизації. Частка чоловіків з ожирінням в Україні зросла з 10,70 % 

у 1980 році до 14,60 % у 2013 р., а серед жінок – з 21,80 % до 25,20 % [115]. 

Що стосується різних вікових груп, то найбільше осіб жіночої статі з 

ожирінням (близько 40 %) виявляють у віці від 60 до 75 років, тоді як у віці від 20 

до 30 років та старше 80 років ожиріння мають близько 20% жінок. У віці від 50-70 
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років близько 20 % чоловіків мають ожиріння, тоді як у віці від 20-30 рр. ця частка 

становить менше 10 % [115].  

У 2011 році державна служба статистики України визначила, що люди з ІМТ 

понад 30 кг / м2 проживають у Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та 

Миколаївській областях [21, 30]. Як показали результати незалежного 

скринінгового анкетування населення Закарпатської області, проведеного у 2010-

2011 роках, актуальність проблеми у краї відповідає світовим тенденціям, адже 

близько 50 % її мешканців середнього і похилого віку має надмірну вагу або 

ожиріння [24]. 

 

1.2  Ожиріння як фактор ризику коморбідних захворювань 

 

Згідно результатів Фремінгемського дослідження, на кожні 4,50 кг надмірної 

маси тіла систолічний артеріальний тиск підвищується на 4,40 мм рт. ст. у чоловіків 

та на 4,20 мм рт. ст. у жінок. В осіб з 1 ступенем ожиріння ризик розвитку 

цукрового діабету 2 типу зростає у 3 рази, з 2 ступенем – у 5 разів та 3 ступенем – у 

10 разів [82, 83, 143].  

Дослідження засвідчують, що ожиріння збільшує витрати на медичну 

допомогу та погіршує якість життя людей [197]. Ожиріння викликає низку 

несприятливих наслідків для здоров’я, з ним пов’язані соціальні, психологічні та 

економічні проблеми, які впливають як на людину зокрема, так і на суспільство в 

цілому [91, 95]. 

У 2013 році опубліковано результати метааналізу 97 проспективних 

досліджень, у яких показано що ризик розвитку ІХС в осіб з надмірною масою та 

ожирінням вищий на 44 %; ризик розвитку гострого порушення мозкового 

кровообігу (ГПМК) за ішемічним типом вищий на 58 % у пацієнтів з надмірною 

масою та на 69 % – з ожирінням [81, 172]. Згідно даних ВООЗ, ожиріння сприяє 

розвитку різних форм раку, ризик збільшується від 7 до 41 % [68]. 

Згідно результатів досліджень, ІМТ не є істинним показником анатомічної 

маси жирової тканини в організмі та не дозволяє диференціювати співвідношення 
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жирової, м’язевої та кісткової тканин. У 2006 році було опубліковано результати 

великого проспективного дослідження, в якому ризик серцево-судинної смерті у 

некурців старше 75 років розглядався залежно від ІМТ та обводу талії. Gill M. Price 

та співавтори прийшли до висновку, що ІМТ без урахування обводу талії не може 

бути критерієм фактору ризика серцево-судинної смерті у пацієнтів похилого віку 

[89]. 

У 2013 році T. Coutinho, K. Goel та співавтори опублікували результати ще 

одного великого дослідження (15547 пацієнтів з ІХС). Найбільший ризик смерті 

мали пацієнти з нормальним ІМТ та абдомінальним ожирінням (індекс обвід 

талії/обвід стегон 0,98), ризик смерті серед цих пацієнтів був вищим, ніж у 

пацієнтів з нормальним ІМТ та індексом талія/стегно 0,89 [80, 81]. 

На противагу даним, які засвідчують негативні впливи надмірної маси тіла та 

ожиріння, існує безліч тверджень, які частково спростовують шкідливість надмірної 

кількості жирової тканини [39, 40, 86]. У метааналізі (97 досліджень, 2,88 млн осіб) 

K. M. Flegal та співавтори встановили, що віддалена виживаність серед пацієнтів з 

надлишковою масою тіла та ожирінням 1 ступеня краща, ніж серед пацієнтів з 

нормальним ІМТ, у той час як серед пацієнтів з 2 та 3 ступенями ожиріння ризик 

передчасної смерті підвищувався майже на 30 % [91].  

Не дивлячись на те, що ожиріння асоціюється з підвищеним ризиком 

розвитку фібриляції передсердь (ФП), у дослідженні Atrial Fibrillation Follow-up 

Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) виявлено, що загальна смертність та 

смертність від серцево-судинних захворювань були нижчими серед пацієнтів з 

надлишковою масою тіла та ожирінням, ніж серед пацієнтів з нормальною масою 

тіла [55].   

Попри те, що ожиріння є фактором ризику ЦД 2 типу, а їх комбінація 

асоційована з підвищеним ризиком ССЗ та смертності, в 2012 році M. R. Carnethon 

та співавтори опублікували результати дослідження, які свідчать про більш високий 

ризик смертності серед хворих з ЦД 2 типу та нормальною масою порівняно з 

пацієнтами з надмірною масою тіла та ожирінням [73, 190]. У великому 

проспективному когортному дослідженні The Adventist Health Study 2 (пацієнти – 
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адвентисти, які згідно канонів віри не вживали м'ясо, алкоголь та не палили) не 

виявлено збільшення ризику смертності при надмірній масі тіла, але ризик 

передчасної смерті був вищим серед осіб з ожирінням [95] . 

Низка публікацій на основі адміністративної бази даних Данії (більше 35 тис. 

осіб) засвідчують, що надлишкова маса тіла та ожиріння асоціюються з меншою 

імовірністю повторного ішемічного інсульту порівняно з пацієнтами з нормальним 

ІМТ, крім того, у пацієнтів з надмірною масою тіла менший ризик геморагічної 

трансформації ішемічного інсульту порівняно з пацієнтами з нормальним ІМТ 

(враховано демографічні, клінічні фактори та особливості терапії) [50, 123].   

На даний час немає доказів, що зниження  маси тіла призводить до зниження 

смертності серед осіб з надлишковою масою та ожирінням. Саме такий висновок 

зроблено на основі 3-х метааналізів, які провели S. Z. Yanovski та ін., R. S. Padwal та 

ін., S. L. Norris та ін. [149, 151, 183, 195].  

До цього часу немає переконливих даних, які б пояснили причини парадоксу 

ожиріння, багато спеціалістів вважають, що отримані дані досліджень та 

метааналізів є результатом методологічних помилок (випадкових, систематичних, 

публікаційних), проте інші дослідники  приймають даний парадокс як факт та 

намагаються знайти його причину [27, 28]. 

Нещодавно було опубліковано результати метааналізу який включав 230 

проспективних досліджень з середньою тривалістю 13,70 р. (10625411 жителів Азії, 

Австралії, Нової Зеландії, Європи та Північної Америки); 3951455 осіб у 189 

дослідженнях ніколи не палили та не мали хронічних захворювань на момент 

включення до дослідження, з них за період дослідження померло 385879 осіб. 

Проводився аналіз цих смертей, їх зв'язок з віком, статтю, рівнем смертності (РС) 

через зв'язок з ІМТ [54]. 

Мінімальний рівень смертності був 1,00 ± 0,02 в осіб з ІМТ від 20-25 кг / м2; 

цей рівень значимо зростав при ІМТ 18,50-20 кг / м2 до 1,13 ± 0,04 та при ІМТ 

15,00-18,50 кг / м2 до 1,51 ± 0,08. Рівень смертності був вищим і при зростанні ІМТ 

більше 25 кг / м2: при ІМТ 25,00-27,50 кг / м2 цей показник коливася від 1,07 до 

1,08, а при ІМТ 27,50-30 кг / м2 він був 1,20 ± 0,02. Для ожиріння І ступеня РС 
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становив 1,45 ± 0,03, для ІІ ступеня – 1,94 ± 0,07, для ІІІ ступеня – 2,76 ± 0,16. При 

ІМТ понад 25 кг / м2 РС зростав майже лінійно зі зростанням ІМТ. Рівень 

смертності на кожні 5 кг / м2 у Європі зростав на 1,39 ± 0,04, у Північнй Америці на 

1,29 ± 0,03, у Східній Азії на 1,39 ± 0,05, у Австралії та Новій Зеландії – на 1,31 ± 

0,04. РС при ІМТ понад 25 кг / м2 був вищим серед молодих осіб порівняно з 

особами старшого віку, та серед чоловіків порівняно з жінками. Таким чином, на 4 

континентах було доведено, що  зростання ІМТ вище 25 кг / м2, особливо у 

чоловіків молодого віку, асоціюється зі зростанням рівня смертності. Крім того, в 

осіб з ІМТ понад 25 кг / м2 було виявлено позитивний сильний кореляційний зв'язок 

ІМТ зі смертністю від ІХС, інсульту та хвороб дихальної системи та позитивна 

кореляція середньої сили між ІМТ та смертністю від раку, що спостерігалося в 

Європі, Північній Америці та Східній Азії [104, 132, 181]. Даний метааналіз змінив 

думку про те, що надмірна маса тіла та ожиріння І ступеня не асоціюються з 

вищими рівнями смертності та припинив спекуляції щодо гіпотетичних 

протективних метаболічних ефектів надмірної маси тіла [86, 123, 181]. 

  

1.3 Ожиріння та коморбідні захворювання у жителів гірських населених 

пунктів 

 

У дослідженні, де оцінювали вплив висоти проживання на ІМТ та обвід талії 

у жителів Тибету у Непалі (висота проживання 1200, 2900 та 3700 м над рівнем 

моря), встановлено, що зі збільшенням висоти показники ІМТ та ОТ знижувалися 

[61]. Встановлено, що після стандартизації за всіма показниками, збільшення 

висоти проживання на 1 км веде до зниження ІМТ на 1,43 кг / м2, а обводу талії – на 

1,12 см [102]. Дослідники вважають, що ймовірними причинами такого ефекту 

висоти на вагові показники є катаболічний ефект низької температури та низького 

рівню кисню на висоті [77], знижений апетит та втрата маси тіла під впливом 

гіпоксичних умов [189], підвищений рівень лептину крові [184].  

Дослідження, проведене серед племені аймара (обстежено 196 осіб, висота 

проживання 2000 м над рівнем моря), доводить, що поширеність ожиріння 
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становила 23,50 %, що свідчить про проблему ожиріння в бідних популяціях навіть 

у високогір’ї [167].  

Не дивлячись на високу поширеність діабету та АГ у популяціях, що живуть 

на помірних висотах, смертність у цих популяціях нижча, ніж у низинних 

популяціях [100]. Для вивчення, чи є метаболічні та гемодинамічні відмінності, які 

можуть пояснити цей парадокс, було проведено одномоментне поглиблене 

дослідження популяції, відібраної на Канарських островах в Іспанії чисельністю 

6729. Було встановлено, що сироватковий рівень лептину знижується при зростанні 

висоти і ця асоціація може пояснити нижчий рівень серцево-судинної смертності на 

висоті. Однак, зважаючи, що в осіб з ожирінням є прямий зв’язок між лептином і 

ХС ЛПВЩ та обернений з атерогенними ліпідними фракціями, висунуто гіпотезу 

різного значення зв’язаного і вільного лептину, коли тільки вільний лептин є 

фактором серцево-судинного захисту в осіб з ожирінням [72]. 

 

1.4  Значення жирних кислот в організмі людини в нормі та при патології 

 

Загальні відомості про біохімію жирних кислот. Жирні кислоти (ЖК) плазми 

можуть бути у вільному стані (не етерифіковані) або зв’язані з альбуміном 

(етерифіковані). Діапазон концентрації ЖК у плазмі становить від 100 мкмоль/л до 

1 ммоль/л. Вільні жирні кислоти утворюються внаслідок гідролізу ТГ в адипоцитах. 

Після вживання їжі рівень ВЖК у плазмі крові падає, так як інсулін пригнічує 

ліполіз адипоцитів, а більшість клітин організму отримує енергію переважно з 

глюкози, а коли рівень інсуліну крові знижується, клітини переключаються на бета-

окиснення ВЖК. Тільки для міокарда ВЖК є основним метаболічним ресурсом, їх 

окиснення забезпечує 65-70 % аденозинтрифосфата (АТФ). Проте бета-окиснення 

ЖК потребує великої кількості кисню [161].  

Насичені жирні кислоти це, в основному, ліпіди тваринного походження, які 

переважно містяться в м'ясі, молоці і всіх молочних продуктах. Ресинтез НЖК 

проходить у клітинах печінки, стінці кишечника, легеневій та жировій тканині, 



39 

 

проте організм людини не здатний синтезувати ПНЖК [124], тому вони є 

незамінними та повинні потрапляти в організм з їжею [38].  

Залежно від місця розташування першого подвійного зв’язку, якщо рахувати 

не від карбоксильного, а від метильного кінця молекули, ПНЖК діляться на омега-

3, -6, -7, -9 [38]. Попередниками всіх ПНЖК сімейства омега-6 є лінолева ЖК (18:2) 

а родини омега-3 - альфа-ліноленова (18:3).  Основною кислотою родини омега-9 є 

олеїнова кислота (18:1). Перетворення лінолевої та альфа-ліноленової кислот 

проходить за допомогою ферментів десатураз та елонгаз, які є спільними сімейств 

омега-6 та омега-3. 

ПНЖК беруть участь у побудові клітинної стінки, входячи до складу 

фосфоліпідів мембран. Під впливом фосфоліпаз фосфоліпіди гідролізуються знову 

до жирних кислот. Під дією циклооксигенази (ЦОГ) з ПНЖК утворюються 

простаноїди (простагландини (Pg), простацикліни (Pc), тромбоксани (Tx)), під дією 

ліпооксигенази –лейкотрієни (Lt). Якщо цей каскад перетворень проходять омега-6 

ПНЖК, то утворюються похідні з прозапальними властивостями, похідні омега-3 

ПНЖК мають слабші прозапальні ефекти а іноді і протизапальні. Наприклад, з 

арахідонової кислоти утворюється TxА2, який є потужним вазоконстриктором, 

сприяє агрегації тромбоцитів, тоді як TxА3, який утворюється з ейкозапентаєнової 

кислоти, має ті ж властивості, тільки набагато меншої сили, а LtВ5 та PcІ3 – 

метаболіти ейкозапентаєнової кислоти, протидіють агрегаційним властивостям 

LtВ4 з арахідонової кислоти [99]. Омега-3 ПНЖК певним чином конкурують з 

омега-6: по-перше, за місце у клітинній стінці, по-друге, за ферменти – чим більше 

ліпооксигенази чи циклооксигенази використають омега-3 ПНЖК, тим менше 

перетвореннь будуть проходити омега-6 ПНЖК [171].     

Вплив продуктів харчування на рівні вільних жирних кислот плазми крові. 

Основними джерелами омега-6 ПНЖК є переважно рослинні масла (лляна, соєва, 

соняшникова, кукурудзяна олії), а омега-3 присутні у рибі, морепродуктах та 

яєчному жовтку [26]. Вміст життєво важливих ненасичених жирних кислот у 

продуктах тваринного походження, як правило, дуже низький, навіть у молоці, та 

не забезпечує їх оптимального рівня [26].  
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Більшість ПНЖК, які потрапляють до організму з їжею, за своєю 

конфігурацією є цис-ізомерами, в яких атоми водню, приєднані до вуглецю з 

подвійними зв’язками, знаходяться по один бік вуглецевого ланцюга, тоді як у 

транс-ізомерів – по різні боки. Не дивлячись на повну ідентичність складу, ці 

ізомери мають значні розходження у властивостях. Транс-ізомери ПНЖК, що 

вживаються у складі тригліцеридів, збільшують вміст у крові ХС ЛПНЩ, 

збільшується ризик виникнення злоякісних пухлин, хвороби Альцгеймера та 

цукрового діабету [70, 101, 150]. Як вже було вказано, більшість поліненасичених 

жирних кислот потрапляють в організм із їжею у вигляді цис-ізомерів. Появі транс-

ізомерів у жирах та оліях особливо сприяє дія технологічної обробки 

(температурний вплив). У звичайних умовах вміст транс-ізомерів у натуральних 

продуктах досить низький, проте, найбільш високий вміст транс-ізомерів має місце 

в організмі жуйних тварин.  

Рівні жирних кислот при ожирінні та коморбідних захворюваннях. Важко 

переоцінити роль жирних кислот у метаболічних процесах, адже в організмі 

людини близько половини всієї енергії утворюється шляхом їх окиснення [135]. 

Окиснення жирних кислот та їх рівень в плазмі крові не є постійним і коливаються 

навіть залежно від часу доби: тканини організму вдень переважно утилізують 

глюкозу, а вночі споживають ЖК [52]. Зміна кількісного та якісного складу жирних 

кислот спостерігається при будь-яких патологічних процесах, не винятком є й 

ожиріння.  

При збільшенні кількості адипоцитів активується їх руйнування. Жирні 

кислоти, які вивільняються внаслідок ліполізу, надходять через ворітну вену до 

печінки [126], де утилізуються шляхом глюконеогенезу, що спричиняє збільшення 

продукції глюкози і розвиток гіперглікемії. Потрапляючи до кровотоку, ЖК також 

порушують функцію інсулінових рецепторів і посилюють/викликають 

інсулінорезистентність. У нормі інсулін пригнічує утворення ЖК, проте, при 

розвитку інсулінорезистентності, ця його дія порушується. Дані зміни виникають 

поступово, а при збільшенні рівня ЖК у крові спочатку активуються компенсаторні 

можливості організму, а вже потім запускається каскад патологічних реакцій. 



41 

 

Тривала дія високого рівня ЖК призводить до дестабілізації бета-клітин 

підшлункової залози, їх загибелі, в результаті чого пригнічується секреція інсуліну 

[139]. Наслідком є розвиток гіперглікемії, інсулінорезистентності, що веде до 

виникнення ЦД 2 типу [147]. Доведено, що низький рівень циркулюючого інсуліну 

призводить до зниження експресії ацетил-коензим-карбоксилази, що веде до 

зниження рівня малоніл Ко-А, необхідного для синтезу ЖК de novo [120].  

Незважаючи на такий описаний біохімічний каскад розвитку периферійної 

інсулінорезистентності та пригнічення виробництва/вивільнення інсуліну з бета-

клітин підшлункової залози високими рівнями ЖК крові, існує інша думка [120]. 

Згідно метааналізу, який включав 43 оригінальні статті (1410 осіб 

ожирінням/надмірною масою тіла та 953 особи контролю), виявлено тільки 

незначний середній приріс ВЖК (0,07 ммоль/л), що не було пов'язано з жировою 

масою [53]. Інше проспективне дослідження у Парижі (5 790 осіб) також не 

засвідчило зв'язку між рівнями ВЖК в плазмі натщесерце та ІМТ [76]. Нарешті, 

рівні ВЖК були зіставлені у вибірці даних Оксфорд-біобанк, отриманих від 1591 

здорових суб'єктів у віці від 30 до 50 років [178]. Використавши ІМТ або жирову 

масу в якості незалежних факторів регресійного аналізу, дослідники не 

спостерігали кореляції з рівнем ВЖК натще у чоловіків і лише мінімальну 

кореляцію у жінок. Крім того, не було клінічно значимого зв'язку між рівнем ВЖК 

та чутливістю до інсуліну [120]. 

Згідно результатів іншого дослідження, яке включало 3888 осіб, виявлена 

лінійна пряма залежність між ІМТ, загальною масою жиру чи обводом талії і рівнем 

ВЖК сироватки (r = 0,30, 0,33 і 0,31, у всіх р < 0,01). Встановлено, що пацієнти з 

ожирінням та інсулінорезистентністю чи цукровим діабетом 2 типу мають 

достовірно вищі рівні плазмових ВЖК порівняно з особами з ожирінням без 

інсулінорезистентності чи ЦД 2 типу [29, 49]. 

У центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) у м. Пієксямякі 

(Фінляндія) 1294 особи було запрошено для оцінки стану здоров’я двічі з 

інтервалом 6,40 роки. Дворазовий огляд пройшли тільки 665 осіб [187]. Після 

стандартизації за статтю, віком, початковим ІМТ встановлено, що частота 
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виявлення МС під час обох оглядів була обернено пропорційна відносній частці 

омега-6 ПНЖК у плазмі крові. Стандартизація за прийомом ліпідознижувальних 

препаратів, курінням, вживанням алкоголю, фізичною активністю дала аналогічні 

результати, тоді як дослідники не знайшли зв’язку між рівнем омега-3 ПНЖК та 

частотою МС. Отже, згідно даного дослідження, відносна частка омега-6 ПНЖК у 

спектрі ліпідів плазми обернено пропорційна частоті розвитку МС. 

Після стандартизації за віком, статтю, ІМТ було встановлено, що омега-3 

ПНЖК позитивно корелювали з рівнем ХС ЛПВЩ (r = 0,11; р = 0,01) та невиявлено 

кореляції з рівнем ТГ. У той же час, рівні омега-6 ПНЖК позитивно корелювали з 

ХС ЛПВЩ (r = 0,21; р < 0,01) і обернено – з рівнем ТГ (r = -0,57; р < 0,01). Не було 

виявлено зв’язків омега-3 або омега-6 ПНЖК з рівнями ЗХС, глюкози натще, 

обводом талії, систолічним чи діастолічним артеріальним тиском (САТ, ДАТ) як 

під час базового візиту, так і повторного. 

У серцевому м’язі ЖК метаболізуються за рахунок бета-окиснення і 

постачають близько 65-70 % АТФ, а решту  міокард отримує за рахунок гліколізу 

[4]. Однак окиснення ЖК – процес, який потребує набагато більшої кількості 

кисню, ніж окиснення глюкози. За нормальних умов такі потреби міокарда в кисні 

повністю задовольняються, але при виникненні навіть незначної ішемії, яка може 

клінічно не проявлятися, бета-окиснення ЖК значно знижується, а отже, 

збільшується їх кількість в плазмі крові [3, 186].  

Схожі зміни показників жирнокислотного спектру крові відбуваються і у 

хворих на АГ. У багатьох дослідженнях було виявлено збільшення вмісту ЖК у 

крові хворих на АГ у поєднанні з ожирінням. У цих осіб внаслідок ліполізу 

збільшується кількість омега-6 поліненасичених жирних кислот: метаболіти-

ейкозаноїди  омега-6 ПНЖК вважають відповідними як за вазоконстрикторні 

ефекти,  так і за блокування вивільнення NO, який є потужним вазодилятатором 

[111, 129, 146].   

Встановлено, що підвищення рівня ЖК викликає в мітохондріях клітин 

ендотелію надмірний синтез активних форм кисню, що призводить до окиснення 

ліпопротеїнів низької щільності і до модифікації ліпопротеїнів високої щільності, а 
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це, в своєю чергою, індукує запальний процес у стінках судин, ендотеліальну 

дисфункцію і призводить до утворення холестеринових бляшок [112, 152].  

Згідно наукових даних, жирнокислотний склад фосфоліпідів еритроцитів 

виступає незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань. 

Встановлено, що при інфаркті міокарда у фосфоліпідах значно зростає рівень 

насичених жирних кислот та знижується рівень деяких ПНЖК, а саме α-

ліноленової, ейкозапентаєнової та арахідонової кислот [61, 78].  

У 2004 році Harris and Von Schacky представили новий фактор ризику смерті 

від ІХС, а саме омега-3 індекс, який визначається відсотком суми 

ейкозапентаєнової (EPA 20:5) та докозагексаєнової кислот (DHA 22:6) по 

відношенню до загальної кількості ВЖК [106]. Омега-3 індекс менше 4 % 

асоціюється з низькою кардіопротекцією, індекс вище 8% - високою [105]. 

Доведено, що склад ЖК цільної крові та фосфоліпідів еритроцитів відображають 

вміст ЖК у фосфоліпідах кардіоміоцитів [44]. Низка досліджень підтверджують, що 

низький омега-3 індекс збільшує ризик фібриляції шлуночків у гострій фазі ІМ та 

РСС [44, 45, 96]. Середній омега-3 індекс у Західних країнах становить близько 5 %, 

а частота РСС близько 150 випадків на 100 тис. осіб в рік. В Японії, країні із 

значним споживанням риби, омега-3 індекс вище 9 % та частота РСС складає 7,8 

випадків на 100 тис. осіб в рік [194]. 

Згідно результатів метааналізу шести проспективних когортних досліджень 

(31096 осіб з періодом спостережень від 5,9 до 17,7 років) підвищені рівні EPA 20:5 

та DHA 22:6 асоціювалися зі зниженим ризиком серцево-судинних подій. На 

противагу цьому, рівні альфа-ліноленової кислоти (ALA 18:3) у крові не 

асоціювалися із зниженим ризиком ССЗ [109, 144].  

Хибне коло впливу високих рівнів жирних кислот. Доведено, що більшість 

пацієнтів, які мають ЦД 2 типу, ожиріння, МС, мають підвищені рівні ВЖК плазми 

крові [63, 84, 114, 137]. 

При ожирінні в кровотік потрапляє надлишок ВЖК, які поступово 

накопичуються у тканинах, не призначених для їх депонування. Так, накопичення 
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ВЖК у мязевій тканині веде до інсулінорезистентності, у печінці – до дисліпідемії 

[20, 51].  

Шляхи, які ведуть до ІР: 

1. Хронічно високі рівні ВЖК у плазмі мають ліпотоксичний ефект на бета-клітини 

підшлункової залози, що пригнічує синтез інсуліну,  а підвищений потік ВЖК до 

печінки, стимулює ендогенний синтез глюкози, що на фоні дисфункції бета-

клітин ще більше підвищує рівень глікемії в крові [103, 185]. 

2. Надлишок ВЖК у скелетних м’язах веде до посиленого їх окиснення та 

накопичення у міоцитах таких метаболітів, як церамід, діагліцерол, ацилКоА, які 

порушуть передачу інсулінового сигналу і транспорт глюкози [198]. В осіб з 

ожирінням та ІР рівень цераміда у скелетних м’язах підвищений у 2 рази [46, 

154]. У дослідах на тваринах доведено, що пригнічення синтезу цераміда 

покращує гомеостаз глюкози [110, 173]. 

3. Велика кількість адипоцитів при ожирінні веде до надмірного синтезу 

прозапальних цитокінів, що активує хронічне запалення та погіршує передачу 

інсулінового сигналу [112]. 

У проспективному дослідженні тривалістю 5 років спостерігали за 3671 

особами з нормальною толерантністю до глюкози. За час спостереження у 418 осіб  

розвинулося порушення толерантності до глюкози. Виявлено, що порушення 

толерантності до глюкози пов’язане з високими рівнями ВЖК плазми натще, тому 

було  зроблено висновок, що підвищені рівні ВЖК – предиктори розвитку 

порушення толерантності до глюкози, незалежний від ІР та порушення секреції 

глюкози [75]. 

У проспективному дослідженні тривалістю 9 років спостерігали за 580 

особами з ЦД 2 типу та 556 особами контрольної групи. Виявлено, що рівні ВЖК 

прямо пропорційно пов’язані з ІМТ, обводом талії, частотою серцевих скорочень 

(ЧСС), рівнем ТГ, маркерами запалення, наявністю ЦД 2 типу [152]. 

Незалежно від наявності ожиріння ВЖК поступають у кровотік внаслідок 

ліполізу. Доведено, що інсулінорезистентні адипоцити більш інтенсивно 

розщеплюють ТГ які в них містяться, і звільняють велику кількість ВЖК [51].  
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Підвищені рівні ВЖК індукують атерогенез шляхом зниження рівня ХС 

ЛПВЩ та підвищення рівнів ХС ЛПНЩ та ТГ за рахунок стимуляції синтезу ХС 

ЛПДНЩ у печінці із ВЖК [47]. При високому рівні ХС ЛПДНЩ та нормальному 

рівні білка транспортеру ефіру ХС (cholesteryl ester transfer protein  — CETP) 

тригліцериди із ХС ЛПДНЩ переходять у ХС ЛПВЩ, а холестерин із ХС ЛПВЩ 

переходить у холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ). 

Таким чином, утворюються багаті на холестерин ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПВЩ, багаті 

на тригліцериди [78, 126].   

Роль ВЖК у профілактиці захворювань. Зацікавленість у вивченні користі 

ПНЖК виникла в 1970 році, коли епідеміологічне дослідження інуїтської популяції 

Гренландії виявило, що вона має нижчий рівень інфарктів міокарда порівняно з 

жителями Західних країн [116, 128]. Встановлено, що цей ефект пов'язаний із 

високим рівнем омега-3 ПНЖК та низьким рівнем ТГ [60, 71, 88]. Ефект омега-3 

ПНЖК стимулював дослідницький інтерес, в результаті чого в більш ніж 500 

клінічних випробувань були вивчені ефекти омега-3 ПНЖК. Більше 250 клінічних 

досліджень вивчали вплив омега-3 ПНЖК на ССЗ або фактори ризику пов'язаних з 

серцево-судинними захворюваннями, таких як метаболічний синдром, цукровий 

діабет, ожиріння, дисліпідемії та гіпертонії (додаток В).  

Альфа-ліноленова (ALA 18:3), лінолева (LA 18:2), докозагексаєнова кислота 

(DHA 22:6) та арахідонова (ARA, 20:4) кислоти  відіграють структурну роль у 

клітинах і є субстратом для бета-окиснення і продукції енергії.  Рекомендовано 

споживати 500 мг/день ЕРА 20:5 і докозапентаєнової кислот (DPA 22:5) для 

зниження серцево-судинного ризику (ССР). Якщо ССЗ наявне, то споживання 

омега-3 ПНЖК повинно бути збільшене до 1 г/добу [107, 168]. 

Тригліцериди є найбільш чутливі до змін у крові і тканинах рівнів омега- 3 

ПНЖК. Риб'ячий жир мало впливає на рівень загального холестерину крові, але має 

вплив на рівні ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПВЩ, ці ефекти залежали від дози 

та досліджуваної популяції [79, 145].  Їжа, насичена DHA 22:6, підвищувала рівні 

ХС ЛПВЩ та дрібних часток ХС ЛПНЩ, у той час як EPA 20:5 знижувала рівень 

ХС ЛПВЩ [117].   
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Численні клінічні дослідження доводять, що вживання омега-3 ПНЖК веде до 

профілактики РСС [128], запобігання шлуночкової аритмії у пацієнтів з 

імплантованими кардиовертерами [141], зниження частоти шлуночкових порушень 

ритму [69], зниження ЧСС, попередження фібриляції передсердь [62, 160].  

На даний час є багато даних щодо користі від вживання омега-3 ПНЖК з 

метою вторинної профілактики серцево-судинних подій [65, 71, 94, 97, 98, 116, 125, 

131, 157]. 

 

1.5 Ліпідний профіль гірських жителів та його асоціація з ожирінням та 

коморбідними захворюваннями 

 

Було проведено дослідження, у яке включено 219 чоловіків та 318 жінок 

віком від 30 до 70 років, мешканців тибетського міста Лхаса (висота 3660 м) для 

визначенню ліпідного профілю та його асоціації з факторами ризику ІХС [142]. 

Поширеність гіпертригліцеридемії була вищою серед чоловіків (18,80 %), ніж серед 

жінок (8,30 %), а гіперхолестеринемія виявлялася однаково часто (31,00 % чоловіків 

та 32,30% жінок). Знижений рівень ХС ЛПВЩ виявляли у 24,30 % обстежених, 

частіше серед жінок. Середнє значення ЗХС та ХС ЛПНЩ зростало з віком, рівень 

ТГ був вищим серед чоловіків та асоціювався з підвищенням рівня гемоглобіну. 

Після стандартизації за віком, статтю, курінням, вживанням алкоголю, фізичною 

активністю, харчуванням, рівнем гемоглобіну, систолічним та діастолічним АТ 

виявилося, що зростання співвідношення обвід талії/обвід стегон (ОС) на 1 

одиницю асоціювалося зі статистично значимими підвищеннями рівнів ТГ на 2,55 

ммоль / л, ЗХС на 2,37 ммоль / л, ХСЛПНЩ на 1,85 ммоль / л. Рівень ХС ЛПВЩ у 

жінок був вищим на 0,18 ммоль / л порівняно з чоловіками. Поширеність 

середнього та високого 10-річного ризику виникнення ІХС (за Фремінгемською 

шкалою ризику) для чоловіків становила 16,30 %, для жінок – 0,60 %. Це 

дослідження продемонструвало високу поширеність гіпертригліцеридемії серед 

чоловіків, низького рівня ХС ЛПВЩ серед жінок, та високу поширеність 
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гіперхолестеринемії серед осіб обох статей. Середні рівні ТГ, ЗХС та ХС ЛПНЩ 

були вищими в осіб з вищим співвідношенням ОТ / ОС.  

Високу розповсюдженість гіперхолестеринемії та низького рівня ХС ЛПВЩ 

підтверджують 2 інших дослідження. Поширеність гіперхолестеринемії серед 

гірських жителів Перу (4100 м) склала 34,30 %, а низького рівня ХС ЛПВЩ – 30,40 

% [167]. У гірських мешканців Північного Чілі (від 2000 дo 4500 м) поширеність 

гіперхолестеринемії серед чоловіків була 36,80 %, серед жінок – 37,40 %, а частота 

низького рівня ХС ЛПВЩ 26,30 % та 24,40 % відповідно. Проте, поширеність 

гіпертригліцеридемії у Перу виявилася значно вищою, ніж у Тибеті – 53,90 % [167]. 

Висока поширеність надмірної маси тіла/ожиріння (74,20 %) та надмірного обводу 

талії (у 77,40 %) серед перуанців може пояснювати високу поширеність 

гіпертригліцеридемії.  

 Вміст ХС ЛПВЩ та інші ліпіди крові досліджувалися у чоловіків віком 40-59 

років – корінного населення гір Киргізії [188]. Концентрація ХС ЛПВЩ та його 

відношення до ЗХС серед горців були вищими, якщо порівнювати жителями 

підніжжя гір. У той же час, ЗХС, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ, ТГ та КА були 

нижчими серед жителів гір порівняно з мешканцями підніжжя. Гіпоксія, 

екстремальні кліматичні умови та особливості харчування відповідають за зміни, 

які спостерігаються у ліпідному складі крові. 

 Щоб визначити взаємозв’язок між висотою, атерогенними та 

антиатерогенними фракціями ліпопротеїнів (ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ), було 

обстежено 136 та 94 венесуельських метисів, що жили на висотах у 1000 та 3500 м 

[90], які не відрізнялися за такими показниками, як зріст, маса тіла, етнічна група, 

соціальний та економічний статус, спосіб харчування, вік та освіта. Чоловіки та 

жінки, що жили на більшій висоті мали значно нижчий рівень ЗХС та ХС ЛПНЩ та 

дещо нижчий рівень ХС ЛПВЩ, ніж жителі нижчої висоти. Це наштовхує на думку, 

що зниження рівня захворюваності на ІХС в гірських умовах може бути пов’язано з 

нижчими рівнями атерогенних ЗХС та ХС ЛПНЩ. 

Киргізи, казахи та уйгури проживають у Памірських та Тянь-Шанських горах 

впродовж останніх 4-5 століть. Вони антропологічно об’єднані у турко-монголоїдну 
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популяцію та мають багато спільних генетичних характеристик. Саме тому в одне з 

досліджень було залучено 374 особи чоловічої статі віком від 18 до 66 років: 72 

уйгурів з Пенджема (висота проживання 600 м), 91 киргизець з Таласа (900 м), що 

віднесені до жителів низьких висот, 117 казахів з Тянь-Шанських гір (2100 м, 

середні висоти) та 94 киргіза з Сари Таж на Памірі (3200 м, високогір’я) [90]. 

Встановлено, що маса тіла та ІМТ були нижчими у високогірній популяції, 

порівняно з жителями середніх та низьких висот. Рівні ЗХС та тригліцеридів були 

подібними у всіх трьох групах. Не встановлено статистично значимої кореляції між 

віком, масою тіла, ІМТ, ЗХС, ТГ, співвідношення ОТ / ОС з висотою проживання. 

Виявлено прямий кореляційний зв'язок  між віком та рівнем ЗХС, проте не має 

кореляції між віком та рівнем ТГ. Крім того, не було знайдено достовірної різниці 

між рівнями ЗХС та ТГ у курців та не курців. 

Кілька описових досліджень корінного населення високогір’я  встановили 

корисні ефекти висоти на концентрацію ліпідів сироватки, не дивлячися на 

харчування з високим вмістом насичених жирів [90, 140, 188].  

Показники ліпідного спектру оцінювалися у мешканців рівнинного 

м.Медісон, штат Вісконсін (висота 264 м) та гірського міста Ледвіль, штат 

Колорадо (вистота 3105 м) [87]. Cередній рівень ЗХС (190 мг / дл проти 177 мг / дл; 

p < 0,01), більше того суттєво більша кількість пацієнтів мали рівень ЗХС вище 240 

мг / дл (19 гірських проти 7 рівнинних мешканців, р ˂ 0,01). Середній рівень ТГ 

майже на 25 % був вищий у гірських мешканців (172 мг / дл проти 138 мг / дл, р ˂ 

0,01), середній рівень ТГ був підвищеним у ~25% горців. Рівні ХС ЛПНЩ та ХС 

ЛПВЩ статистично не відрізнялися, проте співвідношення  ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ 

було значимо вищим серед мешканців Ледвіля (2,80 проти 2,27; p = 0,04). 

Острів Ель Гієрро, який відноситься до Канарського архіпелагу, є одним з 

небагатьох островів з найбільшим градієнтом висот – від 351 м до 1501 м над 

рівнем моря [138]. Серед мешканців цього острова віком від 30-64 років, було 

проведено одномоментне визначення стану ліпідного спектру, показників ІМТ, 

поширеності куріння, вживання алкоголю, рівня фізичної активності, особливостей 

харчування, ЦД. До дослідження залучили 594 особи, які були поділені на 3 групи: 
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прибережна (висота проживання до 351 м над рівнем моря), проміжна (351–799 м), 

гірська (800–1050 м). Середній рівень ХС ЛПВЩ у мешканців прибережної зони 

становив 1,32 ± 0,05 ммоль / л та був нижчим за показники ХС ЛПВЩ у проміжній 

групі (1,43 ± 0,05 ммоль / л, р < 0,01) та серед гірських мешканців – 1,48 ± 0,07 

ммоль / л (р < 0,01). ХС ЛПВЩ мав позитивну кореляцію з висотою проживання (r 

= 0,14, р < 0,01) та негативну з ІМТ (r = -0,19, р < 0,01). Рівень ХС ЛПВЩ становив 

1,33 ± 0,36 ммоль / л, серед некурців 1,42 ± 0,38 ммоль / л (р < 0,05). Чоловіки з 

помірним вживанням алкоголю мали кращі показники ХС ЛПВЩ порівняно з 

чоловіками, які надмірно вживали алкоголь або не вживали його взагалі (1,49 ± 0,4 

ммоль / л проти 1,38 ± 0,44 ммоль / л та 1,25 ± 0,32 ммоль / л відповідно, р < 0,01). У 

пацієнтів з ЦД та без нього статистично значимих відмінностей між рівнями ХС 

ЛПВЩ не виявлено (хоча, як правило, діабетики мають нижчі рівні ХС ЛПВЩ), як 

не виявлено їх і серед жінок фертильного віку та жінок у менопаузі, хоча існують 

дані, що рівні ХС ЛПВЩ  мають тенденцію до зниження у жінок клімактеричного 

віку. ХС ЛПНЩ мали позитивну кореляцію з висотою (r = 0,09, р < 0,05), проте 

кореляція не підтвердилася після стандартизації показників.     

Одним із пояснень вищого рівня ХС ЛПВЩ серед осіб гірської групи може 

бути зниження рівнів ліпопротеїнів, багатих на тригліцериди, через активацію 

ліполізу тригліцеридів плазми у відповідь на гіпоксію.  

 

1.6 Скринінг ожиріння та порушень ліпідного обміну. Можливості корекції 

дисліпідемій 

 

Доведено, що в системі медичної допомоги населенню у зменшенні 

смертності від патологічних станів, які можна попередити, ключовою фігурою є 

сімейний лікар. До першочергових завдань сімейного лікаря входить проведення 

скринінгу з метою раннього виявлення  найчастіших факторів ризику і субклінічних 

захворювань та попередження їх розвитку. Звичайно, робота з пацієнтами, що 

мають ожиріння, і профілактичні заходи по усуненню наслідків, пов’язаних з даною 

проблемою, має стати  одним з першочергових завдань лікаря первинної ланки. 
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Американською робочою групою по розробці профілактичних програм США 

(USPSTF) визначено обсяги і періодичність скринінгових заходів, розроблених на 

основі доказовості. Так, згідно USPSTF  2012 перегляду, скринінг ожиріння має 

обов’язково проводитися у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим 

діабетом (рівень доказовості А). При виявленні ожиріння сімейний лікар повинен 

проводити консультування з метою корекції даного фактора ризику (рівень 

доказовості В), а показники ліпідограми необхідно контролювати всім чоловікам, 

починаючи з 35 років і жінкам з 40 років за наявності ризику серцево-судинних 

захворювань (рівень доказовості А) [23].  

Як свідчать результати останніх наукових досліджень, 65% пацієнтів з 

ожирінням страждають на артеріальну гіпертензію і можуть мати метаболічні 

зрушення, у вигляді інсулінорезистентності та атерогенної дисліпідемії [6, 7, 41]. 

Найчастіше у пацієнтів з ожирінням спостерігаються такі ліпідні порушення, як 

підвищення рівня дрібних часток ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) у плазмі 

крові, що нерідко асоціюється з підвищенням рівня тригліцеридів (ТГ) та 

зниженням рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) [42, 64, 

165]. Також отримано дані, що у пацієнтів з високим рівнем дрібних часток ХС 

ЛПНЩ спостерігається підвищення ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) 

у 3-7 разів незалежно від загального рівня ЗХС [85]. Дрібні частки ХС ЛПНЩ 

також є маркером визначення важкості перебігу метаболічного синдрому [179], 

проте, незважаючи на клінічну значимість даного показника, можливість його 

визначення на рівні первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) є вкрай 

обмеженою.  

Порушення ліпідного обміну є важливим елементом патогенетичного хибного 

кола при ожирінні та МС [20]. Покращення ліпідного профілю можна досягти 

модифікацією способу життя та призначенням гіполіпідемічних препаратів [1]. 

Можливості немедикаментозних заходів корекції ліпідного профілю великі, 

але не безмежні: навіть строге дотримання дієтичного режиму та режиму фізичної 

активності, які безумовно є необхідними, дозволяють знизити рівень ЗХС не більше 

ніж на 10 % [164]. Все ж варто пам’ятати, що навіть зниження маси тіла на один 
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кілограм позитивно  впливає на ліпідограму: рівень ЗХС знижується на 0,05 

ммоль/л, ХС ЛПНЩ – на 0,02 ммоль / л, ТГ – на 0,015 ммоль / л, а рівень ХС 

ЛПВЩ підвищується на 0,009 ммоль / л [170]. На перший погляд, ці цифри 

здаються незначними, проте коли мова йде про десятки кілограм зниженої маси 

тіла, то такий вплив на ліпідемію здатний знизити дозу статина, а в певних 

випадках навіть замінити.  

Унікальність ефекту статинів зумовлена, крім прямої гіполіпідемічної дії, ще 

й віддаленими плейотропними метаболічними ефектами [56]. Статини визнані  

золотим стандартом лікування атерогенної дисліпідемії [159]. Серед низки статинів 

різних поколінь найбільш вираженою дією щодо покращення ліпідного спектру 

володіє розувастатин, ефективність якого була доведена у дослідженнях 

MERCURY I, JUPITER, Comets, Lunar  та ін. [162, 155, 174, 175]. На даний час, 

розувастатин  є єдиним препаратом із групи статинів, який має доказову базу щодо 

регресу атеросклеротичних бляшок [174].  

Незважаючи на доведену значну ефективність  статинів, використання цієї 

групи лікарських засобів в Україні вкрай низьке, та не відповідає рівню 

захворюваності населення серцево-судинними хворобами. Згідно статистичних 

даних, щонайменше 12 млн пацієнтів в Україні потребують прийому статинів, тоді 

як лише 1 % (0,12 млн) осіб щодня приймає рекомендовану дозу [2]. Очевидним є 

нерозуміння пацієнтом значення статинотерапії, що призводить здебільшого до 

ігнорування прийому цих медикаментів, навіть якщо вони були прописані лікарем. 

Слід відмітити той факт, що часто відсутність симптоматики у пацієнтів  з 

дисліпідемією створює у них ілюзію власного здоров’я, що знижує  прихильність 

до лікування.  

У рекомендаціях American College of Cardiology  (ACC)/American Heart 

Association (AHA) 2013 року виділено 4 групи хворих, яким необхідно призначати 

статини [74]: 1. особи з клінічними проявами атеросклерозу; 2. особи з первинним 

підвищенням рівня ХС ЛПНЩ вище 4,90 ммоль / л; 3. пацієнти, які мають ЦД, 

віком 40-75 років, з рівнем ХС ЛПНЩ 1,80–4,90 ммоль/л без клінічних проявів 

атеросклерозу; 4. особи без клінічних проявів атеросклерозу чи ЦД з рівнем ХС 
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ЛПНЩ 1,80-4,90 ммоль / л та ризиком розвитку клінічних проявів атеросклерозу 

впродовж 10 років ≥ 7,5 %. 

Статинотерапія рекомендована для первинної профілактики у пацієнтів з 

ризиком серцево-судинних ускладнень атеросклерозу у 7,50 %, незалежно від рівня 

ХС ЛПНЩ, що відповідає 2,50 % ризику смерті від серцево-судинних причин 

протягом 10 років у відповідності до шкали Systematic Coronary Risk Evaluation 

(SCORE). Така стратегія ACC / AHA проявить себе у вигляді дуже великої кількості 

пацієнтів, яким буде призначено пожиттєве лікування статинами у віці 40 років та 

старше. Лікування у різних групах ризику за рекомендаціями ACC / AHA 

проводиться за двома варіантами: висока чи помірна інтенсивність терапії 

статинами, причому кінцевий вибір визначається лікарем. Цільового рівня ХС 

ЛПНЩ у ммоль / л не пропонується, хоча можливість встановлення такого рівня не 

заперечується. 

У плані контролю терапії статинами у рекомендаціях ACC / AHA вказано, що 

очікуване зниження рівня ХС ЛПНЩ на 50 % при інтенсивній терапії статинами 

слід використовувати у якості контролю прихильності до лікування, тоді як у 

пацієнтів високого ризику це може бути підґрунтям для збільшення дози чи 

призначення додаткової терапії, знову ж таки це залишається на розсуд лікуючого 

лікаря. У рекомендаціях European Atherosclerosis Society (EAS) / European Society of 

Cardiology (ESC) 2016 року стратифікація ризику представлена поділом на чотири 

групи залежно від загального рівня серцево-судинного ризику: дуже високий, 

високий, помірний та низький ризик. Пропонується розглядати медикаментозне 

зниження ХС ЛПНЩ з метою первинної профілактики у випадках, коли загальний 

ССР високий чи дуже високий та/чи у пацієнтів з помірним ризиком, якщо рівень 

ХС ЛПНЩ залишається більшим за 2,50 ммоль/л, обовязковим є також надання 

рекомендації пацієнтам щодо модифікації способу життя [158]. У рекомендаціях 

EAS / ESC зниження ХС ЛПНЩ < 1,80 ммоль/л пропонується у якості цільового, 

для пацієнтів з дуже високим ССР або зниження на 50 % від початкового рівня при 

значеннях у межах 1,80-3,50 ммоль/л; для пацієнтів з високим ССР рекомендований 

рівень ХС ЛПНЩ < 2,60 ммоль/л або зниження на 50 % від початкового рівня при 
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вихідному рівні 2,60-5,20 ммоль/л. У рекомендаціях EAS / ESC детально 

обговорюються специфічні групи пацієнтів, такі як особи з сімейною 

гіперхолестеринемією, зі сполученням гіперліпідемії та цукрового діабету, а також 

пацієнти, що перенесли інсульт. Рекомендації EAS / ESC включають у себе 

поглиблене обговорення варіантів медикаментозного лікування іншими групами 

препаратів, а не лише статинами. 

Європейські та американські рекомендації щодо корекції ліпідного обміну 

відрізняються своїм підходом до зниження холестерину, проте вони все ж роблять 

акцент на важливості зниження ХС ЛПНЩ з метою профілактики ССЗ. 

Отже, численні дослідження присвячені вивченню ліпідного обміну, але 

наявна обмежена кількість робіт, які б вивчали зміни жирнокислотного спектру 

плазми крові залежно від висоти проживання. Крім того, дослідження ліпідного та 

жирнокислотного спектру мешканців Українських Карпат до цього часу не було 

проведено. Вивчення особливостей ліпідного та жирнокислотного профілю горян 

дозволять виявити імовірні причини розвитку та прогресування ішемічної хвороби 

серця. Порушення ліпідного обміну та його статинокорекція не повинні 

оцінюватися тільки через вміст ліпопротеїнів, адже в їхній основі лежить саме обмін 

жирних кислот, яким до сьогоднішнього часу не надано належної уваги. Відомим є 

факт покращення ліпідного профілю шляхом модифікації способу життя та 

призначення гіполіпідемічних препаратів, проте мало вивченим є питання зміни 

жирнокислотного спектру на фоні статинотерапії. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 1, опубліковані в статті 

[15]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

             Це прoспективне відкрите когортне рандомізоване дoслідження прoведено 

нa кaфедрі госпітальної терaпії, в умoвax стaціoнaру (Закарпатський обласний 

клінічний кардіологічний диспансер, м. Ужгород), амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини м. Ужгoрoд та с. Видричка Рахівського району зa періoд 2015-

2018 рр. Усі дoслідження викoнaні зa згoдoю xвoриx, a метoдикa їx прoведення 

відпoвідaлa Гельсінській деклaрaції 1975 р. і її перегляду 1983 р. Дoслідження 

сxвaлені лoкaльнoю етичнoю кoмісією, усі учaсники йoгo oзнaйoмилися тa 

підписaли пoгoджувaльний лист, структурa якoгo відпoвідaлa oфіційнo прийнятій.  

 

            2.1 Загальна характеристика обстежених пацієнтів та дизайн дослідження 

 

Всього у дослідження було залучено 296 осіб (табл. 2.1). Для виконання 

поставленої мети дослідження нами було обстежено 54 особи, які проживали у 

гірських населених пунктах та 242 жителі рівнинних населених пунктів (з них 152 

особи з різним трофологічним статусом та коморбідними захворюваннями (АГ, ІХС, 

ЦД 2 типу), 39 пацієнтів зі STEMI та 51 практично здорова особа).      

Таблиця 2.1 – Структура дисертаційного дослідження 

Розділ 

дисертації 

Завдання  Групи пацієнтів 

(кількість осіб) 

Характеристика 

груп 

РОЗДІЛ 3 1. Дослідити 

ліпідний та 

жирнокислотний 

спектр плазми крові 

у пацієнтів з різним 

трофологічним 

статусом, що 

мешкають в гірських 

та рівнинних 

населених пунктах 

Закарпаття 

(підрозділ 3.1 та 3.2) 

54 жителів гірських 

населених пунктів  

 

Чоловіків 66,7 % 

Жінок 33,3 %  

ІМТ 27,22 ± 0,91 кг 

/ м2 

Вік 41,93 ± 1,43 р. 

107 осіб рівнинних 

населених пунктів 

 

Чоловіків 30,9 % 

Жінок 69,1 %  

ІМТ 27,50 ± 0,40 кг 

/ м2 

Вік 52,40 ± 1,00 р. 
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Продовження табл. 2.1 

 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 

(підрозділ 3.3) 

54 гірських жителів 

 

Див. вище 

62 рівнинні жителі  Відібрані із 107 

рівнинних жителів 

статистично 

однорідних з 

горянами за віком, 

статтю та ІМТ 

РОЗДІЛ 4 Порівняти 

досліджувані 

показники пацієнтів 

з різним 

трофологічним 

статусом, стабільною 

ІХС (стенокардією 

напруження) та 

інфарктом міокарда з 

елевацією сегмента 

ST  

Група 1 – 32 пацієнти 

з надмірною масою / 

ожирінням 

Вік 59,70 ± 1,10 р., 

ІМТ 35,90 ± 1,17 кг 

/ м2 (відібрані із 

107 рівнинних 

жителів) 

Група 2 – 39 пацієнтів 

зі STEMI 

Вік 56,80 ± 1,20 р., 

ІМТ 27,50 ± 0,60 

кг/м2 

Група 3 – 27 пацієнтів 

зі стабільною ІХС 

(пацієнти зі 

стенокардією 

напруження) 

Вік 57,50 ± 1,40 р., 

ІМТ 26,80 ± 0,70 

кг/м2 

Контрольна група - 27 

чоловіків та жінок 

старше 40 років з 

нормальними 

показниками 

ліпідного спектру та 

індексом маси тіла 

(далі практично 

здорові) 

Вік 43,40 ± 1,20 р. 

ІМТ 22,90 ± 0,03 кг 

/ м2 

РОЗДІЛ 5 1. Виявити частоту 

атерогенної дисліпід-

емії та потребу у 

статинокорекції у 

пацієнтів з ожирін-

ням та коморбідними 

захворюваннями  

Група 1 - 16 осіб з 

ожирінням 

 

Вік 56,50 ± 1,20 р. 

ІМТ 33,80 ± 0,55 кг 

/ м2 

(відібрані із 107 

рівнинних жителів) 
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Продовження табл. 2.1 

 Дослідити вплив 

розувастатину на 

жирнокислотний 

спектр плазми крові 

та ліпопротеїнів 

(підрозділ 5.1 

та 5.2) 

Група 2 – 18 осіб з 

ЦД 2 типу 

 

Вік 55,60 ± 1,50 р. 

ІМТ 32,90 ± 0,68 кг 

/ м2  

Група 3 – 12 осіб 

практично здорові 

Вік 52,00 ± 1,60 р. 

ІМТ 23,80 ± 0,20 кг 

/ м2  

            

У всіх хворих оцінювали наступні показники: стать, вік, масу тіла, зріст, обвід 

талії, рівень артеріального тиску, наявність артеріальної гіпертензії, ішемічної 

хвороби серця, цукрового діабету 2 типу та їх тривалість; наявність супутніх 

захворювань некоморбідних з ожирінням; куріння (активне щоденне, активне не 

щоденне, пасивне), обтяжена спадковість; визначали загальний серцево-судинний 

ризик та ризик за стандартною шкалою SCORE. 

           Усім хворим проведено забір венозної крові системою Vacutainer Li-Heparin 

на 4 мл, Ayset, 2 пробірки, одну з яких  одразу відправляли у лабораторію для 

визначення показників ліпідного обміну (рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ). 

Після відповідної обробки з другої пробірки  отримували плазму, яку заморожували 

та зберігали при температурі   -300 С. Зразки плазми транспортували до 

лабораторного відділу Державного наукового центру прикладної мікробіології та 

біотехнології (м. Оболенськ) з дотриманням холодового ланцюжка, де проводилося 

визначення показників жирнокислотного обміну. Забір крові проводився натще (не 

менше 10 годин від останнього прийому їжі), у пацієнтів з STEMI – відразу після 

госпіталізації в реанімаційне відділення до початку госпітального етапу лікування. 

Крім того, пацієнтам, які були відібрані для статинотерапії, додатково 

проводили забір венозної крові для визначення печінкових показників 

аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) та загальної 

креатинфосфокіназу (КФК) дворазово (згідно рекомендацій ESC 2011 щодо 

лабораторного контролю статинотерапії [74]): перед початком статинотерапії та 

через 6 тижнів від початку лікування. Забір матеріалу та клінічне обстеження 

хворих виконувалося під керівництвом наукового керівника, завдувача кафедри 
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госпітальної терапії Ужгородського національного університету професора Рішка 

М. В. 

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

«Про статус гірських населених пунктів України» та постанови Кабінету Міністрів 

України № 647 від 11.08.1995 з змінами протягом 1995-2013 рр. [31, 32]. 

Набір пацієнтів, мешканців рівнинних населених пунктів, проводили на базі 

амбулаторій м. Ужгород та поліклінічного відділення Закарпатського обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру. Набір пацієнтів жителів гірських населених 

пунктів, проводили на базі АЗПСМ с. Видричка Рахівського району серед корінних 

мешканців цього населеного пункту. 

Критеріями включення до дослідження були бажання приймати участь у 

дослідженні та підписання інформованої згоди, вік старше 18 років, статинотерапія 

не застосовувалася протягом останнього місяця перед скринінгом або 

статинотерапія не застосовувалася взагалі, дотримання звичного харчового раціону. 

Критерії виключення з дослідження: вагітність / годування грудьми, фаза 

загострення чи декомпенсований стан хронічного захворювання, гостре вірусне / 

бактеріальне захворювання на момент скринінгу, захворювання щитовидної залози з 

гіпер- чи гіпотиреозом, інфаркт міокарда в анамнезі (вийняток становлять пацієнти з 

STEMI), постійний прийом глюкокортикоїдів, прийом статинів місяць до скринінгу, 

прийом препаратів, які мають вплив на ліпідний обмін (метформін, омега-3 ПНЖК, 

фібрати, езетиміб), дотримання спеціальних дієт, трудова міграція, участь у інших 

РДК.  

Обстеження і лікування хворих з STEMI (ІМ 1 типу за класифікацією ESC / 

ACC / AHA / WHF 2018 р.) проводилося на базі реанімаційного відділення ЗОККД у 

період з 2015 по 2018 рр. 

У дослідження залучали пацієнтів з STEMI за даними скарг, анамнезу 

захворювання, клінічного обстеження, ЕКГ, рівня маркерів ураження міокарда. 

Діагноз STEMI встановлювався пацієнтам з тривалим дискомфортом у грудній 

клітці та персистуючою елевацією сегмента ST (або вперше виниклою блокадою 

лівої ніжки пучка Гіса).  
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Діагноз гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST встановлювали 

при наявності типового больового синдрому, підвищення сегмента ST (у точці J) > 

0,20 мВ у ≥ 2 суміжних прекордіальних відведеннях і > 0,10 мВ в ≥ 1 дистантних 

відведеннях. Також до ознак STEMI можна віднести блокаду лівої ніжки пучка Гіса 

на ЕКГ, якщо вона виникла вперше. Діагноз обов'язково підтверджувався 

маркерною діагностикою, а саме визначення рівнів КФК, КФК МВ та якісний 

тропоніновий тест. 

 

2.2 Методи дослідження хворих 

 

Відповідно до мети та поставлених завдань, комплексне обстеження хворих 

включало загальноклінічні, інструментальні та лабораторні методи дослідження. 

Клінічне обстеження хворих передбачало аналіз скарг, анамнезу захворювання (при 

наявності у пацієнта ІХС, АГ чи ЦД 2 типу), анамнезу життя (виявлення наявного в 

анамнезі порушення мозкового кровообігу чи іншої супутньої патології), вивчення 

алергологічного та сімейного анамнезу, об’єктивних даних, фізикальне обстеження. 

Стандартне фізикальне обстеження проводили з вивченням антропометричних 

показників: маса тіла (кг), зріст (м) за допомогою медичних ваг та ростоміру.  

Індекс маси тіла розраховували за формулою Кетле: індекс маси тіла = маса 

тіла / зріст у м2, (кг / м2). Інтерпретацію результатів проводили згідно рекомендацій 

ВООЗ (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Класифікація індексу маси тіла (ВООЗ, 2004 р.) 

 ІМТ, кг / м2 

Недостатня маса тіла 17 – 18,49 

Нормальне значення 18,50 – 24,99 

Надлишкова маса тіла 25,00 – 29,99 

Ожиріння 

1 ступінь 

2 ступінь 

3 ступінь 

 

30 – 34,99 

35 – 39,99 

≥ 40 
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Крім того, у пацієнтів визначали стадію ожиріння згідно рекомендацій 

Американської асоціації ендокринологів 2014 року (AACE / ACE, табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Стадії ожиріння згідно рекомендацій AACE / ACE 2014 року 

Надмірна маса тіла ІМТ 25-29,90 кг / м2 (23-

25 кг / м2 зі збільшеною 

ОТ для деяких етнічних 

груп) 

Немає пов’язаних з 

ожирінням станів чи 

захворювань* 

Ожиріння 0 стд. ІМТ ≥ 30 кг / м2 

Ожиріння І стд. ІМТ ≥ 25 кг / м2 Наявне 1 чи декілька 

станів чи захворювань 

середньої вираженості 

Ожиріння ІІ стд. Важка ступінь 

вираженості 

захворювань повязаних 

з ожирінням 

Примітка. *Захворювання та стани, пов’язані з ожирінням, включають 

метаболічний синдром, переддіабет, ЦД 2 типу, дисліпідемію, АГ, стеатогепатоз, 

синдром полікістозних яєчників, апное у сні, остеоартроз, гастроезофагальну 

рефлюксну хворобу (ГЕРХ), стресове нетримання сечі, затруднену ходьбу. 

 

Вимірювання обводу талії проводили за допомогою сантиметрової стрічки 

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

ESC та International Diabetes Federation  (IDF, 2018). IDF рекомендує наступні 

критерії абдомінального ожиріння: для жінок обвід талії ≥ 80 см, а у чоловіків ≥ 94 

см, причому дані показники визначені тільки для європеоїдів і кожна етнічна група 

має свої межі даного показника. Згідно рекомендацій AHA / National Heart, Lung, 

and Blood Institute (NHLBI) пограничні значення обводу талії на 8 см більші, а саме 

для жінок – 88 см, для чоловіків – 102 см.  

ВООЗ у європеоїдів визначає два рівні абдомінального ожиріння відносно 

ризику розвитку метаболічних ускладнень: підвищений ризик при ОТ ≥ 94 см у 

чоловіків та ≥ 80 см у жінок; високий ризик при ОТ ≥ 102 см та ≥ 88 см відповідно. 
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Всім пацієнтам проводилося визначення загального серцево-судинного ризику 

та визначення серцево-судинного ризику використовуючи стандартну шкалу 

SCORE [191]. 

Шкала SCORE оцінює ризик фатальних серцево-судинних подій протягом 10 

років. Використовували шкалу SCORE для країн з високим ризиком серцево-

судинних захворювань. Стандартна шкала SCORE включає рівні загального 

холестерину, систолічного артеріального тиску, вік, стать та наявність паління. 

Залежно від показника серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, пацієнтів 

розподіляли до однієї з чотирьох груп ризику – низького, помірного, високого чи 

дуже високого.  

Групі низького серцево-судинного ризику відповідав 10-річний ризик 

настання фатальної події < 1 %, в групі помірного ризику – 1 % ≤ SCORE  < 5 %, в 

групі високого ризику показник становив 5 % ≤ SCORE  < 10 %, в групі дуже 

високого серцево-судинного ризику показник становив ≥ 10 % [191]. 

Стратифікація загального серцево-судинного ризику згідно рекомендацій 

Європейського товариства з вивчення гіпертензії ESH (2018) та Європейського 

товариства кардіологів ESC (2018) на категорії низького, помірного, високого і дуже 

високого ризику, залежно від САТ, ДАТ, наявності факторів ризику та супутнього 

ураження органів-мішеней чи клінічно маніфестних серцево-судинних захворювань 

[191].  

Методи інструментальних досліджень включали вимірювання офісного 

артеріального тиску (САТ і ДАТ у мм рт. ст.) проводили за допомогою механічного 

тонометра BP AG1-30 (Microlife, Швеція) згідно стандартного протоколу за методом 

Короткова тричі з двохвилинним інтервалом і подальшим обчисленням середнього 

показника. Оцінка рівнів артеріального тиску та постановка діагнозу артеріальної 

гіпертензії проводилися згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів 

/ Європейського товариства гіпертензії з лікування артеріальної гіпертензії 2018 р. 

(табл. 2.4) [191].  
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Таблиця 2.4 – Класифікація рівнів артеріального тиску 

Категорія САТ, мм рт. ст. ДАТ, мм рт. ст. 

Оптимальний ˂ 120 ˂ 80 

Нормальний ˂ 130 ˂ 85 

Високий нормальний 130 – 139 85 – 89 

Гіпертензія 

1 ступінь 140 – 159 90 – 99 

2 ступінь 160 – 179 100 – 109 

3 ступінь ˃ 180 ˃ 110 

Ізольована систолічна 

гіпертензія 
≥ 140 ˂ 90 

Примітки: САТ – систолічний артеріальний тиск; ДАТ – діастолічний    

артеріальний тиск. 

 

Згідно з рекомендаціями ESC / ESH, артеріальною гіпертензією є підвищення 

CAT – 140 мм рт. ст. і вище або ДАТ – 90 мм рт. ст. і вище, якщо таке підвищення є 

стабільним, тобто підтверджується при повторних вимірюваннях АТ (не менш ніж 

2-3 рази у різні дні протягом 4 тижнів). Діагноз артеріальної гіпертензії ставиться у 

разі одноразової реєстрації АТ вище 180 / 110 мм рт. ст. [191].  

Реєстрацію ЕКГ проводили у 12 відведеннях зі швидкістю 25 мм / с у 

горизонтальному положенні пацієнта у стані спокою після 10 хвилин відпочинку 

(електрокардіограф Юкард, Україна). За показниками ЕКГ визначали поздовжні та 

AV-порушення провідності, девіацію сегмента ST, інверсію зубця Т, порушення 

серцевого ритму, біоелектричну активність, ширину комплексу QRS, інтервали QT 

та QTс, постінфарктні зміни за Мінесотським кодом – наявність шраму (Q, QS), ЕКГ 

критерії гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST згідно 

рекомендацій ESC 2018 (STEMI). 

До лабораторних методів дослідження входило вивчення показників ліпідного 

та жирнокислотного обмінів.  
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  Дослідження ліпідного обміну включало визначення в сироватці венозної 

крові вмісту ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ. 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 з ГКС проводили в 

акредитованій лабораторії Закарпатського обласного клінічного кардіологічного 

диспансеру на автоматичному аналізаторі фірми “BioSystem”, Іспанія. Фракції ХС 

ЛПНЩ розраховували за формулою Friedwald:  

ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – (0,45 х ТГ), (ммоль / л) 

Інтерпретація результатів ліпідограм проводилися згідно з рекомендаціями 

Європейського товариства кардіологів (ESC) 2011 р. з діагностики, профілактики та 

лікування дисліпідемій (табл. 2.5) [48]. 

 

Таблиця 2.5 – Цільові рівні показників ліпідограми у пацієнтів з різним 

ССР 

 Загальна популяція та пацієнти з 

помірним ССР, SCORE < 5 % 

      Пацієнти з 

високим ССР, SCORE  

≥ 5 до < 10 % 

Пацієнти з дуже 

високим ССР, 

SCORE ≥ 10 % 

ЗХС < 5 ммоль/л < 4,50 ммоль/л < 4,00 ммоль/л 

ХС ЛПНЩ < 3 ммоль/л < 2,50 ммоль/л < 1,80 ммоль/л 

ХС ЛПВЩ > 1 ммоль/л  для чоловіків і > 1,30 ммоль/л для жінок 

ТГ < 2,70 ммоль/л < 2,30 ммоль/л < 1,70 ммоль/л 

 

Визначення показників жирнокислотного складу плазми проводилося методом 

газової хроматографії на базі  Державного наукового центру прикладної 

мікробіології та біотехнології (м. Оболенськ), згідно угоди про співпрацю між 

Науково-тренінговим консультативно-діагностичним Центром сімейної медицини 

та долікарської допомоги, м. Ужгород та Державним науковим центром прикладної 

мікробіології та біотехнології, м. Оболенськ від 2014 року (додаток Д). Для 
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вивчення жирнокислотного складу плазми та ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ 

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 оцінці рівнів наступних жирних кислот: 

рівні  насичених ЖК (мiристинової (14:0), пентадеканової (15:0), стеаринової (18:0), 

пальмітинової (16:0)), мононенасичених ЖК (пальмітолеїнової (16:1), олеїнової 

(18:1)), поліненасичених ЖК, зокрема, ω6 ПНЖК (лінолевої (18:2), γ-ліноленової (γ-

18:3), дигомо-γ-ліноленової (ɣ-20:3), андренової (22:4), докозапентаєнової (22:5), 

арахідонової (20:4)) та ω3 ПНЖК (α-ліноленової (α-18:3), ейкозапентаєнової (20:5), 

та докозагексаєнової (22:6)). 

Для позначення жирних кислот використовувли декілька класифікацій. 

Відповідно до номенклатури, кількість і порядок подвійних зв’язків в жирних 

кислотах позначають цифрами: наприклад 20:4 – арахідонова кислота – де перша 

цифра, означає число атомів вуглецю, а друга – число подвійних зв’язків. 

Відповідно до іншої класифікації у назву кислоти обов’язково додається номер 

місця віддалення першого подвійного зв’язку, якщо рахувати не від карбоксильного, 

а від метильного кінця молекули. Згідно цієї номенклатури виділено омега-3, омега-

6 та омега-9 жирні кислоти. Також  ЖК поділяються на насичені та ненасичені, а 

останні, в свою чергу, за наявності ізомерів, поділяються на МНЖК, ПНЖК. 

Пацієнтам зі STEMI також проводили визначення маркерів некрозу міокарда, а 

саме КФК загальний та фракцію МВ, якісний тропоніновий тест в акредитованій 

лабораторії Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. 

Пацієнти зі стенокардією напруження, яких становили групу порівняння з 

пацієнтами зі STEMI, мали верифікований за допомогою тесту з дозованим 

фізичним навантаженням діагноз. Кожному з них проводилося велоергометричне 

обстеження з метою підтвердження діагнозу та визначення функціонального класу 

стенокардії.  

Пацієнтам з ожирінням проводили визначення рівня глюкози капілярної крові 

натще та тест толерантності до глюкози (табл. 2.6) [31]. 
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Таблиця 2.6 – Інтерпретація результатів тесту толерантності до глюкози 

Тест Результат Діагноз 

Пероральний 

глюкозо-толерантний 

тест (через 2 години 

після прийому 75 г 

глюкози) 

 

< 7,80 ммоль / л Норма 

≥ 7,80 ммоль / л - < 11,10 ммоль / л Порушення толерантності 

до глюкози (предіабет) 

≥ 11,10 ммоль / л ЦД, який потребує 

підтвердження повторним 

тестом в інший день 

 

2.3 Методика відбору обстежених пацієнтів, які потребують корекції показників 

ліпідного обміну 

 

Всім пацієнтам визначали загальний серцево-судинний ризик та ризик 

фатальних кардіоваскулярних ускладнень за шкалою SCORE (згідно рекомендацій 

ESC / EAS 2018).  Залежно від встановленого ризику фатальних серцево-судинних 

подій за SCORE та початкового рівня  ХС ЛПНЩ встановлювали шлях корекції 

ліпідних порушень (згідно рекомендацій ESC / EAS 2011, рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Вибір напрямку терапії (корекція способу життя ± статини 

залежно від ССР     та вихідних показників ХС ЛПНЩ) 
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Якщо пацієнт потребував корекції ліпідемії, то ми визначали цільові 

показники ліпідограми (відповідно до загального серцево-судинного ризику 

пацієнта чи ризику за SCОRE), яких потрібно досягти (згідно рекомендацій ESC / 

EAS 2011 р., табл. 2.6). 

Для того, щоб досягти цільового рівня перш за все ми визначали відсоток 

зниження початкового рівня ХС ЛПНЩ (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 – Відсоток зниження початкового рівня ХС ЛПНЩ для 

досягнення цільових рівнів 

Початковий 

рівень 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Цільові рівні ХС ЛПНЩ 

< 1,8 ммоль/л, для 

пацієнтів з дуже високим 

загальним ССР (SCORE ≥ 

10 %) 

< 2,5 ммоль/л, для 

пацієнтів з 

високим загальним ССР 

(SCORE ≥ 5 до < 10 %) 

< 3 ммоль/л, для 

пацієнтів з 

помірним загальним 

ССР (SCORE до < 5 %) 

> 6,2 > 70 % > 60 % > 55 % 

5,2 – 6,2  65 – 70 % 50 – 60 % 40 – 55 % 

4,4 – 5,2 60 – 65 % 40 – 50 % 30 – 45 % 

3,9 – 4,4 55 – 60 % 35 – 40 % 25 – 30 % 

3,4 – 3,9 45 – 55 % 25 – 35 % 10 – 25 % 

2,9 – 3,4 35 – 45 % 10 – 25 % < 10 % 

2,3 – 2,9 22 – 35 % < 10 % - 

1,8 – 2,3 < 22 % - - 

Відповідно до визначеного відсотка підбиралася необхідна доза розувастатину 

за даними метааналізу терапевтичної еквівалентності: відсоток зниження ХС ЛПНЩ 

в залежності від обраної дози статина (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 – Ефективність зниження ХС ЛПНЩ розувастатином 

Препарат Добова доза 

5 мг 10 мг 20 мг 40 мг 80 мг 

Розувастатин -25 % -45 % -52 % -55 % - 
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Дана стратегія підбору необхідної дози статину була розроблена згідно 

рекомендацій ESC / AHA, Асоціації кардіологів України  та представлена у 

інформаційному листі для сімейного лікаря «6 кроків успішної статинотерапії». 

 

2.4 Методи лікування обстежених хворих 

 

Кожному пацієнту з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST була 

проведена стандартне лікування згідно наказу Міністерства охорони здоров’я 

України № 455 від 02.07.2014. Всі пацієнти були доставлений у катетеризаційну 

лабораторію протягом перших 2-4 годин з моменту початку симптомів, тому 

жодному з них не було проведена тромболітична терапія. У якості медикаментозної 

терапії пацієнти отримували наступне лікування: ацетилсаліцилова кислота у 

початковій дозі 325 мг з наступним переходом на 75 мг; клопідогрель у 

навантажувальній дозі 300 мг з наступним переходом на 75 мг; еноксапарин у дозі 

100 анти-Ха МО / кг, що вводилася підшкірно 2 рази на день через кожні 12 годин; 

інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (еналаприл 2,5-20 мг / добу) 

починаючи з мінімальних доз чи вальсартан починаючи з дози 40-80 мг; β1-

адреноблокатори (бісопролол 1,25-5 мг / добу) починаючи з мінімальних доз; 

статини (аторвастатин у дозі 40 мг 1 раз на добу); корвітин за схемою: 1-е введення 

– 0,5 г після госпіталізації, 2-е введення –  0,5 г через 2 години, 3-е введення – 0,5 г 

через 12 годин після останнього введення, друга та третя доба - по 0,5 г два рази на 

добу з інтервалом 12 годин, 4 та 5 доба – 0,5 г один раз на добу; триметазидин 35 мг 

2 рази на добу.  

 

2.5 Статистичні методи аналізу 

 

На основі отриманих даних створено базу даних на персональному комп’ютері 

Intel ® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.71 GHz за допомогою прикладної 

програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Office Excel 2017  у 

середовищі Windows 10 Enterprise (США, 2017). Статистичне опрацювання даних 
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проводили методом варіаційної сатистики 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. При цьому застосовувалась формула для апроксимації числа ступенів 

свободи. Результати вважали достовірними, при р меншому від 0,05. Для оцінки 

зв’язку між ознаками використовували параметричний кореляційний критерій 

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

кореляції проводили за стандартними критеріями: r < 0,30 – слабкий звязок; r = 0,30-

0,50 – помірний; r = 0,50-0,70 – значний; r = 0,70-0,90 – сильний; r > 0,90 – дуже 

сильний. 

 

2.6 Зaбезпечення вимoг біoетики 

 

При прoведенні oбстеження тa лікувaння xвoриx керувaлись міжнaрoдними тa 

вітчизняними нoрмaтивнo-прaвoвими дoкументaми з біoметричнoї етики, a сaме: 

Женевськoю деклaрaцією, Гельсінськoю деклaрaцією, Міжнaрoдним Кoдексoм 

медичнoї етики, Міжнaрoдним керівництвoм з етики біoмедичниx дoсліджень зa 

учaстю людини, СIOМS (Женевa, 1993 р.), Деклaрaцією з відстoювaння прaв 

пaцієнтів у Єврoпі, ВOOЗ (1994 р.), Керівництвoм з нaлежнoї клінічнoї прaктики, 

яке підгoтoвлене Міжнaрoднoю кoнференцією з гaрмoнізaції, ICH GCP (1996 р.), 

Кoнвенцією прo зaxист прaв і гіднoсті людини у зв’язку із зaстoсувaнням дoсягнень 

біoлoгії тa медицини (Рaда Єврoпи 1997 р.) з нaступними «Дoдaткoвими 

прoтoкoлaми», Нaкaзaми МOЗ Укрaїни № 66 від 13.02.2006 р. «Прo зaтвердження 

пoрядку прoведення клінічниx випрoбувaнь лікaрськиx зaсoбів тa експертизи 

мaтеріaлів клінічниx випрoбувaнь і нoвoгo пoлoження прo кoмісію з питaнь етики», 

№ 690 від 23.09.2009 р. «Прo зaтвердження пoрядку прoведення клінічниx 

випрoбувaнь лікaрськиx зaсoбів тa експертизи мaтеріaлів клінічниx випрoбувaнь і 
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типoвoгo пoлoження прo кoмісію з питaнь етики» тa № 110 від 14.02.2012 р. 

«Інфoрмoвaнa дoбрoвільнa згoдa пaцієнтa нa oбрoбку персoнaльниx даних». 

Результати власних досліджень розділу 2 відображені в інформаційному листі 

для сімейних лікарів [22]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИСОТИ ПРОЖИВАННЯ НА СТАН 

ЖИРНОКИСЛОТНОГО ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ ПЛАЗМИ КРОВІ У 

МЕШКАНЦІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1 Особливості ліпідного та жирнокислотного обміну у мешканців гірських 

населених пунктів Закарпатської області 

 

Обстежено 54 мешканці гірського села Видричка Рахівського району 

Закарпатської області (середня висота проживання 797 м над рівнем моря).  

Середній вік пацієнтів 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 / м2, а обвід талії (ОТ) – 92,00 ± 2,51 см. Артеріальна 

гіпертензія як супутня патологія була присутня у 25 осіб (46,30 %), стенокардія 

напруження – у 15 пацієнтів (27,80 %), ЦД тип 2 виявлявся у 12 обстежених (22,20 

%). Ускладнений спадковий анамнез щодо серцево-судинних захворювань мали 

44,30 % осіб, серед обстежених осіб було 38,70 % курців (активні щоденні та не 

щоденні, пасивні), 13,70 % палили в минулому, 47,60 % не палили взагалі. 

Середній рівень ЗХС становив 4,86 ± 0,17 ммоль / л, ХС ЛПНЩ 2,98 ± 0,12 

ммоль / л, ХС ЛПВЩ 1,14 ± 0,04 ммоль / л, ТГ 1,69 ± 0,07 ммоль / л. Сумарна 

кількість усіх ПНЖК становила 1501,05 ± 61,95 мкг / мл, з них ω6 ПНЖК 1411,95 ± 

43,10 мкг / мл, а ω3 ПНЖК – 89,10 ± 8,30 мкг / мл. 

Середня концентрація жирних кислот  у плазмі у осіб з загальної групи 

відображена у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Рівні вільних жирних кислот у пацієнтів загальної групи  

(М ± m) 

Вільні жирні кислоти Рівні ВЖК,  

мкг / мл 

(n = 54) 

IUPAC формула  

(з метильного кінця) 

Тривіальна назва 
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Продовження табл. 3.1 

14:0 Мiристинова 55,00 ± 6,10 

15:0 Пентадеканова 11,10 ± 0,80 

16:0 Пальмітинова  898,00 ± 58,00 

16:1 Пальмітолеїнова 104,70 ± 10,00 

18:1 оl Олеїнова 647,80 ± 45,05 

18:0 Стеаринова 225,10 ± 12,50 

α-18:3 α-ліноленова 10,10 ± 0,70 

18:2 Лінолева 1091,80 ± 47,10 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 19,80 ± 1,70 

ɣ -20:3 Дигомо-ɣ-ліноленова 48,50 ± 3,30 

20:4 Арахідонова 221,80 ± 11,70 

20:5 Ейкозапентаєнова 20,40 ± 3,50 

22:4 Андренова 8,50 ± 0,50 

22:5 Докозапентаєнова 13,10 ± 1,10 

22:6 Докозагексаєнова 45,65 ± 3,70 

 

Проведено порівняння показників ліпідограми та жирнокислотного складу 

плазми крові серед чоловіків та жінок, серед осіб молодше та старше 40 років, серед 

пацієнтів з нормальною масою (ІМТ менше 25 кг / м2), надмірною масою тіла (ІМТ 

від 25,00 до 29,99 кг / м2) та ожирінням І ст (ІМТ від 30,00 до 34,99 кг / м2).  

Була виявлена лише одна гендерна відмінність щодо показників 

жирнокислотного спектру: чоловіки мали вищий рівень міристинової ЖК (14:0) – 

69,30 ± 9,10 проти 47,50 ± 7,70 мкг / мл серед жінок (р = 0,04). Статистично значимої 

різниці щодо інших показників ліпідного спектру чи пулу жирних кислот виявлено 

не було. 

Горяни старше 40 років мали значимо вищі показники ІМТ – 29,60 ± 0,95 кг / 

м2 проти 23,80 ± 1,27 кг / м2 (р = 0,01), більший обвід талії – 99,0 ± 2,70 см проти 

82,60 ± 3,10 см (р = 0,01), вищий рівень загального холестерину – 5,42 ± 0,15 проти 



71 

 

4,60 ± 0,32 ммоль / л (р = 0,04), ХС ЛПНЩ – 3,46 ± 0,11 ммоль / л проти 2,71 ± 0,08 

ммоль / л (р = 0,02), вищі рівні пентадеканової ЖК (15:0) 13,10 ± 1,10 проти 8,60 ± 

0,70 мкг / мл (р < 0,01) пальмітинової (16:0) 995 ± 75,10 проти 765,60 ± 82,40 мкг / 

мл (р = 0,04), стеаринової ЖК (18:0) – 245,30 ± 14,90 проти 197,50 ± 20,20 мкг / мл (р 

= 0,05); олеїнової ЖК (18:1) – 719,20 ± 58,40 проти 550,40 ± 65,60 мкг / мл (р = 0,04) 

та лінолевої ЖК (18:2) – 1193,20 ± 62,30 мкг / мл проти 953,50 ± 53,80 мкг / мл (р < 

0,01). Крім того, в осіб старше 40 років спостерігався вищий рівень сумарних 

поліненасичених жирних кислот – 1630,10 ± 72,80 мкг / мл проти 1325 ± 89,80 мкг / 

мл (р = 0,01), в першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 ПНЖК – 1537,90 ± 68,00 

мкг / мл проти 1240,30 ± 78,60 мкг / мл, (р < 0,01), тоді як достовірної різниці щодо 

рівня ω3 ПНЖК виявлено не було.  

При порівнянні даних осіб з надмірною масою (ІМТ від 25 до 29,99 кг / м2) та 

осіб з нормальною масою (ІМТ < 25 кг / м2) виявлено, що особи з нормальною 

масою тіла були на 5,70 років молодшими (42,30 ± 2,60 р. проти 36,60 ± 1,70 р., р = 

0,04), частка чоловіків серед осіб з надмірною масою становила 83,30 %, тоді як 

серед осіб з нормальним ІМТ – 27,30 % (р = 0,02). Пацієнти з нормальним ІМТ мали 

значно нижчий рівень загального холестерину  (4,70 ± 0,30 проти 5,60 ± 0,30 ммоль / 

л; р = 0,04) та ХС ЛПНЩ (2,68 ± 0,26 ммоль / л проти 3,57 ± 0,33 ммоль / л; р = 0,03), 

нижчий рівень насичених міристинової (14:0) 37,90 ± 6 мкг / мл проти 66,00 ± 10,60 

мкг / мл (р = 0,04), пальмітинової (16:0) 736,00 ± 72,00 мкг / мл проти 996,05 ± 93,50 

мкг / мл (р = 0,05) та стеаринової ЖК (18:0) – 194,50 ± 14,20 мкг / мл проти 253,70 ± 

26,60 мкг / мл (р = 0,04). Пацієнти з надмірною масою тіла мали вищий сумарний 

рівень ω6 ПНЖК (1591,30 ± 115,40 проти 1263,30 ± 72,50 мкг / мл, р = 0,03), що 

спричинено істотно вищими рівнями лінолевої (18:2, 1205,20 ± 81,40 проти 990,10 ± 

60,70 мкг / мл, р = 0,04), γ-ліноленової (γ-18:3, 25,50 ± 4,10 проти 14,70 ± 1,70 мкг / 

мл, р = 0,04), ω6-арахідонової (20:4, 274,70 ± 28,90 проти 193,40 ± 14,50 мкг / мл, р = 

0,03) та ω6-андренової ПНЖК (22:4, 10,30 ± 1,10 проти 7,50 ± 0,80 мкг / мл, р = 

0,04), в той час як рівні ω3 ПНЖК не відрізнялися у вищевказаних групах.  

При порівнянні показників пацієнтів з нормальним ІМТ та осіб з ожирінням І 

ст. (ІМТ від 30 до 34,99 кг / м2) зберігається тенденція щодо молодшого віку осіб з 
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нормальною масою тіла (36,60 ± 1,70 р. проти 47,60 ± 2,00 р., р < 0,01) та нижчих 

рівнів насичених ЖК; стосовно ω6 ПНЖК, в цих групах виявлена різниця лише 

щодо рівня γ-ліноленової та ω6-дигомо-γ-ліноленової, при цьому немає 

відмінностей щодо сумарного рівня ω6 ПНЖК. У той же час, виявлено вірогідні 

відмінності щодо рівнів мононенасичених пальмітолеїнової та олеїнової ЖК, що 

відображено у таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2 – Порівняння показників ліпідного спектру осіб з 

нормальним індексом маси тіла та осіб з ожирінням І ступеню (М ± m) 

 

Вільні жирні кислоти Ожиріння І 

ст., мкг/мл 

(n = 17) 

Нормальна маса 

тіла, мкг/мл 

(n = 15) 

Р 

IUPAC формула (з 

метильного кінця)  

Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 68,70 ± 13,00 37,90 ± 6,00 0,05 

15:0 Пентадеканова 12,90 ± 1,70 9,30 ± 1,00 0,040 

16:0 Пальмітинова  1030,60 ± 

113,50 

736 ± 72,00 0,044 

16:1 Пальмітолеїнова 123,80 ± 16,70 82,40 ± 14,80 0,047 

18:1 Олеїнова 718 ± 75,10 542,20 ± 65,90 0,044 

18:3 ɣ-ліноленова 22,10 ± 3,10 14,70 ± 1,70 0,038 

20:3 Дигомо-ɣ- 

ліноленова 

55 ± 5,50 39,40 ± 4,40 0,042 

 

Показники пацієнтів з ожирінням І ст. та надмірною масою істотно не 

відрізнялися. 

Таким чином, обстежені мешканці гірських населених пунктів старше 40 років 

мають атерогенну дисліпідемію та більш прогностично несприятливий 

жирнокислотний профіль за рахунок вищого рівня насичених ЖК (пентадеканової 

(15:0), пальмітинової (16:0) та стеаринової ЖК (18:0)) та вищого рівня сумарних ω6 
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ПНЖК. Подібні відхилення виявлено і серед горян з надмірною масою та ожирінням 

І ступеню, хоча вони мають вищий рівень не лише сумарних, а й окремих ω6 

ПНЖК, зокрема лінолевої (18:2), ɣ -ліноленової (γ-18:3), дигомо-ɣ-ліноленової (ɣ-

20:3), арахідонової (20:4) та андренової ПНЖК (22:4). У той же час, у гірських 

жителів нормальна маса тіла та вік до 40 років асоціюються з нижчими рівнями 

прозапальних ПНЖК та насичених ЖК та нормальними показниками ліпідного 

профілю. Гендерних відмінностей жирнокислотного складу плазми крові у 

обстежених осіб не виявлено. 

Здійснено кореляційний аналіз показників у загальній групі гірських 

мешканців.  Виявлено, що зі збільшенням показника ІМТ збільшується показник 

обводу талії (r = 0,84; р < 0,05), рівень ХС ЛПНЩ (r = 0,45; р < 0,05), коефіцієнт 

атерогенності (r = 0,38; р < 0,05) та рівні пальмітинової (16:0, r = 0,48; р < 0,05), 

міристинової (14:0, r = 0,41; р < 0,05) та ɣ-ліноленової ЖК (ɣ-18:3, r = 0,52; р < 0,05).  

Виявлено прямий кореляційний зв'язок середньої сили між віком та ІМТ (r = 

0,61; р < 0,05), віком та ОТ (r = 0,52; р < 0,05) віком та рівнем ХС ЛПНЩ (r = 0,49; р 

< 0,05), ЗХС (r = 0,40; р < 0,05), рівнем пентадеканової (15:0, r = 0,48; р < 0,05), 

лінолевої (18:2, r = 0,35; р < 0,05) та сумарного рівня ω6 ПНЖК (r = 0,37; р < 0,05).  

Встановлено, що із підвищенням рівня  ХС ЛПНЩ підвищуються рівні ЗХС (r 

= 0,94; р < 0,05), КА (r = 0,66; р < 0,05), сумарних насичених ЖК (r = 0,57; р < 0,05) 

та ω6-лінолевої ПНЖК (18:2, r = 0,50; р < 0,05). 

ЗХС, так само як і ХС ЛПНЩ, має пряму середню кореляцію з рівнем ω6-

лінолевої ПНЖК та сумою насичених ЖК через сильний прямий зв’язок між власне 

ЗХС та ХСЛПНЩ. 

 

3.2 Особливості ліпідного та жирнокислотного обміну у мешканців рівнинних 

населених пунктів Закарпатської області 

 

Обстежено 107 осіб, які зверталися за допомогою у АЗПСМ м. Ужгород. 

Середній вік пацієнтів становив 52,40 ± 1,00 років. Серед них 74 особи жіночої статі 

(69,10 %) та 33 чоловіків (30,90 %). ІМТ обстежених осіб становив 27,50 ± 0,40 кг / 
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м2, обвід талії – 92,40 ± 1,60 см. Артеріальна гіпертензія як супутня патологія була 

присутня у 40 осіб (37,40 %), стенокардія напруження як прояв стабільної ІХС – у 23 

пацієнтів (21,50 %), ЦД тип 2 виявлявся у 19 обстежених (17,80 %). Ускладнений 

спадковий анамнез щодо серцево-судинних захворювань мали 39,20 % осіб, 29,90 % 

обстежених осіб на момент огляду були курцями (активними щоденними та не 

щоденними, пасивними), 6,55 % палили в минулому, 63,55 % не курили взагалі. 

У загальній групі середній рівень ЗХС становив 5,08 ± 0,1 ммоль / л, ХС 

ЛПНЩ 3,3 ± 0,08 ммоль / л, ХС ЛПВЩ 1,31 ± 0,02 ммоль / л, ТГ 1,55 ± 0,08 ммоль / 

л, КА 2,97 ± 0,10.   

Сумарна кількість усіх ПНЖК становила 1443,10 ± 34,40 мкг / мл, з них ω6 

ПНЖК 1349,10 ± 32,10 мкг / мл, а ω3 ПНЖК – 94,00 ± 3,70 мкг / мл. Рівні окремих 

жирних кислот серед загальної короти пацієнтів відображено у таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Рівні вільних жирних кислот у пацієнтів загальної групи  

(М ± m) 

Вільні жирні кислоти Рівні ВЖК, 

мкг/мл 

(n = 107) 

IUPAC формула 

(з метильного кінця) 
Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 32,50 ± 1,70 

15:0 Пентадеканова 10,20 ± 0,60 

16:0 Пальмітинова 728,10 ± 24,90 

16:1 Пальмітолеїнова 72,90 ± 3,80 

18:1 оl Олеїнова 590,90 ± 21,05 

18:0 Стеаринова 202,90 ± 7,80 

α-18:3 α-ліноленова 10,10 ± 0,70 

18:2 Лінолева 1041,90 ± 24,80 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 15,50 ± 0,70 

ɣ -20:3 Дигомо-ɣ-ліноленова 40,90 ± 1,30 

20:4 Арахідонова 240,30 ± 6,40 



75 

 

Продовження таблиці 3.3. 

20:5 Ейкозапентаєнова 15,50 ± 1,10 

22:4 Андренова 5,40 ± 0,30 

22:5 Докозапентаєнова 14,20 ± 0,50 

22:6 Докозагексаєнова 54,70 ± 2,10 

 

У групі чоловіків середній вік становив 51,60 ± 1,90 років. Артеріальну 

гіпертензію мали 42,40 % чоловіків, 24,20 % мали стабільну стенокардію 

напруження, ЦД 2 типу мали 21,20 % пацієнтів. Ускладнений спадковий анамнез 

мали 42,40 % осіб чоловічої статі.  

Середній вік осіб жіночої статі був 52,80 ± 1,20 років. У анамнезі АГ мали 

35,10 % осіб, 20,2 % мали стабільну стенокардію напруження, ЦД 2 типу – 16,20 % 

осіб. Половина пацієнток знаходилися у менопаузі, причому середня тривалість 

менопаузального періоду становила 6,63 ± 0,40 років. Обтяжений спадковий 

анамнез мали 37,80 % осіб.  

За наявністю супутніх патологій статистичної відмінності між групами 

чоловіків та жінок не було виявлено. 

При порівнянні показників трофологічного статусу групи чоловіків та жінок 

встановлено, що в осіб чоловічої статі достовірно вищі показники обводу талії 99,30 

± 2,10 см проти 89,20 ± 1,30 см (р = 0,004), тоді як показник ІМТ були майже 

однаковими (27,60 ± 0,70 кг / м2 та 27,40 ± 0,50 кг / м2, р = 0,85).  

При порівнянні показників ліпідограми встановлені достовірні відмінності 

щодо рівня ЗХС та ХС ЛПНЩ: рівень ЗХС у чоловіків становив 4,81 ± 0,16 ммоль / 

л проти 5,20 ± 0,13 ммоль / л у жінок (р = 0,04), рівень ХС ЛПНЩ у чоловіків також 

був нижчим – 3,08 ± 0,12 ммоль / л проти 3,40 ± 0,11 ммоль / л у жінок (р = 0,05). 

Показники ліпідограми у жінок виявлися гіршими, ніж у чоловіків, хоча достовірних 

відмінностей щодо віку, ІМТ, наявності супутньої патології, обтяженого спадкового 

анамнезу та шкідливих звичок між цими групами не було. Імовірною причиною 
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таких відмінностей могло бути те, що половина обстежених жінок знаходилися у 

періоді менопаузи, проте ми не мали даних щодо андропаузи у чоловіків. 

Щодо жирнокислотного обіміну, то жінки мали вищі рівні насичених ЖК, за 

рахунок пальмітинової (16:0, 765 ± 30,60 мкг / мл проти 644,50 ± 40 мкг / мл серед 

чоловіків, р = 0,02) та стеаринової ЖК (18:0, 214,80 ± 10,30 мкг / мл проти 175,70 ± 9 

мкг / мл серед чоловіків, р ˂ 0,01); вищий рівень олеїнової  ЖК (18:1, 615,60 ± 25,40 

мкг / мл та 535 ± 37 мкг / мл у чоловіків, р = 0,049).  Сумарний рівень ПНЖК в осіб 

жіночої статі був значно вищим порівняно з чоловіками (1546,40 ± 39,90 мкг / мл 

проти 1214 ± 53,10 мкг / мл, р ˂ 0,01), в першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 

ПНЖК (1446,60 ± 37,20 мкг / мл у жінок та 1132,90 ± 49,10 мкг / мл серед чоловіків, 

р ˂ 0,01), хоча і рівні ω3 ПНЖК у когорті жінок також були достовірно вищими 

(99,80 ± 4,40 мкг / мл та 81,10 ± 6,70 мкг / мл, р = 0,02). Також виявлено достовірну 

різницю щодо рівнів окремих ВЖК (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 – Гендерні відмінності щодо рівнів окремих ВЖК (М ± m) 

Вищі жирні кислоти Показники 

групи 

чоловіків, 

мкг/мл 

(n = 33) 

Показники 

групи жінок, 

мкг/мл 

(n = 74) 

Р 

IUPAC 

формула (з 

метильного 

кінця) 

Тривіальна назва 

18:2 Лінолева 949,60 ± 68,60 1059,10 ± 35,60 ˂ 0,01 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 15,80 ± 1,60 15,90 ± 0,90 = 0,01 

ɣ -20:3 
Дигомо-ɣ-

ліноленова 
40,60 ± 3,20 41,60 ± 1,60 ˂ 0,01 

20:4 Арахідонова 214,70 ± 13,80 243,10 ± 8,80 = 0,03 

22:05 Докозапентаєнова 12,70 ± 1 14,60 ± 0,60 ˂ 0,01 

22:06 Докозагексаєнова 51,40 ± 4,40 54,80 ± 2,50 ˂ 0,01 
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Усіх пацієнтів було розділено на наступні вікові підгрупи: до 40 років 

(підгрупа 1), 41-45 років (підгрупа 2), 46-50 років (підгрупа 3), 51-55 років (підгрупа 

4), 56-60 років (підгрупа 5), 61-65 років (підгрупа 6).  

При порівнянні даних вказаних вікових підгруп між собою виявили 

статистично незначиме зростання ІМТ від 24,80 ± 1,10 кг / м2 у підгрупі 1 до 26,05 ± 

1,90 кг / м2 у підгрупі 2 (р = 0,58), проте починаючи з віку 46 років та старше у 

кожній віковій підгрупі спостерігалося достовірно вищий ІМТ порівняно з 

підгрупою 1: 27,80 ± 1,10 кг / м2 у підгрупі 3 (р = 0,05), 28,90 ± 1,20 кг / м2 у підгрупі 

4 (р ˂ 0,01), 28,70 ± 1,10 кг / м2 у підгрупі 5 (р ˂ 0,01), 28,80 ± 1,40 кг / м2 у підгрупі 6 

(р ˂ 0,01).  

Щодо показника обводу талії, як критерія абдомінального ожиріння, то жінки 

з нормальним обводом талії (до 80 см) були майже на 9 років молодшими порівняно 

з жінками з абдомінальним ожирінням (обвід талії більше 80 см) – 47,40 ± 4,50 років 

проти 56,0 ± 1,40 років (р = 0,04). У чоловіків подібної тенденції не спостерігалося. 

Щодо показників ліпідного обміну, то у підгрупі осіб молодше 40 років були 

виявлені нормальні показники ліпідограми: ЗХС – 3,95 ± 0,16 ммоль / л, ХС ЛПНЩ 

2,60 ± 0,12 ммоль / л, ХС ЛПВЩ 1,21 ± 0,07 ммоль / л, ТГ 1,67 ± 0,23 ммоль / л. У 

кожній із наступних вікових підгруп спостерігалися значимо вищі рівні як ЗХС, так і 

ХС ЛПНЩ порівняно з підгрупою осіб до 40 років (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Вікові особливості показників ліпідного спектру 

№ 

підгрупи 

Вікові межі ЗХС, ммоль / л р ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Р 

1 (n = 14) до 40 років 3,94 ± 0,16  2,60 ± 0,12  

2 (n = 22) 41-45 років 5,38 ± 0,28 < 0,01 3,47 ± 0,21 < 0,01 

3 (n = 25) 46-50 років 4,95 ± 0,24 < 0,01 3,15 ± 0,19 < 0,01 

4 (n = 21) 51-55 років 5,57 ± 0,25 < 0,01 3,60 ± 0,22 < 0,01 

5 (n = 15) 56-60 років 5,36 ± 0,19 < 0,01 3,51 ± 0,19 < 0,01 

6 (n = 10) 61-65 років 5,31 ± 0,32 < 0,01 3,39 ± 0,27 = 0,01 
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В той же час, достовірних відмінностей щодо показників ЗХС, ХС ЛПНЩ між 

підгрупами 2-6 виявлено не було. Не було знайдено жодних вікових відмінностей 

між середніми рівнями ХС ЛПВЩ та тригліцеридів в жодній з шести порівнюваних 

підгруп. Таким чином, у обстежених осіб старше 40 років спостерігається зміна 

ліпідного спектру в сторону зростання атерогенних фракцій. Хоча між підгрупою 1 

та підгрупою 2 відсутня достовірна відмінність щодо ІМТ, в осіб другої підгрупи 

вже наявні атерогенні зміни ліпідного спектру.  

При порівнянні жирнокислотного складу плазми пацієнтів 1 та 2 підгрупи не 

було виявлено достовірних відмінностей щодо сумарного рівня насичених жирних 

кислот. В той же час, виявлені відмінності щодо рівнів окремих ω3 ПНЖК та ω6 

ПНЖК. У пацієнтів 2 підгрупи виявлено достовірно вищі рівні олеїнової ЖК (18:1, 

573,40 ± 51,80 мкг / мл проти 412,70 ± 50,20 мкг / мл, р = 0,04), лінолевої кислоти 

(18:2, 1001,70 ± 44,70 мкг / мл проти 835,90 ± 48,10 мкг / мл, р = 0,02), арахідонової 

ЖК (20:4, 221,30 ± 14,10 мкг / мл проти 172,40 ± 10,20 мкг / мл, р = 0,01), 

ейкозапентаєнової кислоти (20:5, 12,80 ± 1,40 мкг / мл проти 7,90 ± 1,40 мкг / мл, р = 

0,03), докозапентаєнової (22:5, 12,70 ± 1,40 мкг / л проти 8,30 ± 0,70 мкг / мл, р = 

0,02), та докозагексаєнової кислот (22:6, 53,80 ± 5,20 мкг / мл проти 38,30 ± 3,50 мкг 

/ мл, р = 0,03). Отже, середній 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), 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). 

Починаючи з 46 років (підгрупи 3-6) рівні окремих насичених жирних кислот, 

мононенасичених та поліненасичених ЖК є достовірно вищими порівняно з  

особами молодше 40 років (табл. 3.6 на стор. 80). 

Таким чином, в осіб до 50 років відбувається зростання середніх рівнів 

ПНЖК, причому найвище зростання ω3 ПНЖК спостерігається у період з 40 до 50 

років, а ω6 ПНЖК  у період з 45 до 50 років.  

При порівнянні жирнокислотного профілю підгрупи 2 та підгрупи 3 

спостерігається зростання сумарного рівня ПНЖК в 1,17 рази з 1375,70 ± 63 мкг / мл 
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до 1604 ± 74,60 мкг / мл (р = 0,03), що відбувається за рахунок ω6 ПНЖК, рівень 

яких у підгрупі 2 становив 1288,10 ± 62,40 мкг / мл, а в підгрупі 3 – 1501,10 ± 67,50 

мкг / мл (р = 0,03). У підгрупі 3 виявлено значимо вищі рівні ɣ-ліноленової ЖК (ɣ-

18:3, 16,50 ± 2 проти 10,80 ± 1,10 мкг / мл, р = 0,02), дигомо-ɣ-ліноленової (ɣ-20:3, 

42,30 ± 3,30 проти 31,10 ± 2,90 мкг / мл, р = 0,02), арахідонової (20:4, 272,30 ± 16 

проти 221,30 ± 14,20 мкг / мл, р = 0,02), стеаринової (18:0, 241,70 ± 34,70 проти 

157,90 ± 16,40 мкг / мл, р = 0,02) та лінолевої ЖК (18:2, 1149,70 ± 56 проти 1001,70 ± 

44,70 мкг / мл, р = 0,04).  

У пацієнтів віком від 41 до 45 років спостерігається достовірно нижчі рівні 

стеаринової (18:0), ɣ-ліноленової (ɣ-18:3) та дигомо-ɣ-ліноленової ЖК (ɣ-20:3) 

порівняно з особами підгруп 3-6 (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.6 – Вікові особливості жирнокислотного спектру (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Вік до 40 
років (п/г 1,  

n=14) 

Вік 41-45 років (п/г 2, 
n=22) 

Вік 46-50 років (п/г 3, 
n=25) 

Вік 51-55 років (п/г 4, 
n=21) 

Вік 56-60 років (п/г 5,  

n=15) 

Вік 61-65років (п/г 6,  

n=10) 

IUPAC 
формула (з 

метильного 
кінця) 

Тривіальна назва Рівні ЖК, 
мкг/мл 

Рівні ЖК, 
мкг/мл 

р (п/г 2 / 
п/г 1) 

Рівні ЖК, 
мкг/мл 

р (п/г 3 / г 
1) 

Рівні ЖК, 
мкг/мл 

р (п/г 4 / 
п/г 1) 

Рівні ЖК, 
мкг/мл 

р (п/г 5 / 
п/г 1) 

Рівні ЖК, 
мкг/мл 

р (п/г 6 / 
п/г 1) 

15:00 Пентадеканова 6,60 ± 0,70 12,70 ± 4,10 < 0,01 10,30 ± 1,10 0,03 13,10 ± 
2,50 

0,003 9,90 ± 0,70 < 0,01 10,20 ± 
0,90 

0,01 

16:00 Пальмітинова 536 ± 55,20 663,20 ± 
43,80 

0,01 789 ± 74,10 0,01 750,80 ± 
63,20 

< 0,01 738,60 ± 
44,10 

0,01 843,40 ± 
94,10 

< 0,01 

16:01 Пальмітолеїнова 47,40 ± 7,70 58,20 ± 8,40 0,02 75,40 ± 8,70 0,03 80,10 ± 
12,40 

< 0,01 77,50 ± 
7,90 

0,02 85 ± 13,60 < 0,01 

18:00 Стеаринова 158,70 ± 
12,90 

157,90 ± 8,40 0,03 241,70 ± 
34,70 

0,01 207 ± 14,40 0,01 199,30 ± 
9,70 

0,01 231,30 ± 
20,30 

0,02 

18:01 Олеїнова 412,70 ± 
50,30 

573,40 ± 
51,80 

< 0,01 663,50 ± 
70,70 

< 0,01 620,70 ± 
54,60 

< 0,01 591 ± 35,20 0,01 658,20 ± 
60,30 

< 0,01 

18:02 Лінолева 835,90 ± 
48,10 

1001,70 ± 
44,70 

< 0,01 1149,70 ± 56 0,01 1077,60 ± 
76,60 

0,02 991 ± 43,90 0,01 1163,80 ± 
77,20 

< 0,01 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 10,90 ± 0,80 10,80 ± 1,10 < 0,01 16,50 ± 2 < 0,01 17,60 ± 2 < 0,01 16,20 ± 
1,40 

0,01 16,30 ± 
1,50 

0,03 

α-18:3 α-ліноленова 5,50 ± 0,80 8,20 ± 1,20 < 0,01 11,10 ± 1,60 0,01 8,80 ± 1 < 0,01 9,60 ± 0,90 0,01 12 ± 1,90 0,01 

ɣ-20:3 Дигомо-ɣ-
ліноленова 

27,80 ± 2,50 31,10 ± 2,90 < 0,01 42,30 ± 3,30 < 0,01 47,30 ± 
3,70 

< 0,01 43,10 ± 
2,30 

0,01 44,30 ± 
4,10 

< 0,01 

20:4 Арахідонова 172,40 ± 
10,20 

221,30 ± 
14,20 

< 0,01 272,40 ± 16 < 0,01 254,40 ± 
17,40 

< 0,01 236,50 ± 
11,90 

< 0,01 265,70 ± 
21,80 

< 0,01 

20:5 Ейкозапентаєнова 8 ± 1,40 12,80 ± 1,40 < 0,01 16,80 ± 2,40 < 0,01 16,40 ± 
2,70 

0,02 15,50 ± 
2,90 

0,01 20,70 ± 
4,50 

0,01 

22:5 Докозапентаєнова 8,30 ± 0,70 12,70 ± 1,40 < 0,01 14,50 ± 1,30 < 0,01 15 ± 1,20 < 0,01 14,90 ± 
0,90 

< 0,01 16,10 ± 
1,40 

< 0,01 

22:6 Докозагексаєнова 38,30 ± 3,50 53,80 ± 5,20 < 0,01 60,50 ± 4,50 < 0,01 58,60 ± 
4,90 

0,02 52,90 ± 
5,20 

< 0,01 61,30 ± 
5,80 

0,01 

Сумарні 
ПНЖК 

 1116,40 ± 
63,80 

1375,70 ± 63 < 0,01 1604 ± 74,60 < 0,01 1514,60 ± 
97,70 

< 0,01 1398,90 ± 
58,60 

< 0,01 1626 ± 
99,50 

0,01 

Сумарні 
ω6-ПНЖК 

 1056,30 ± 
60,10 

1288,10 ± 
62,40 

< 0,01 1501,10 ± 
67,50 

< 0,01 1415,80 ± 
91,20 

< 0,01 1306,10 ± 
54,50 

< 0,01 1516,50 ± 
98,60 

0,01 

Сумарні  
ω3-ПНЖК 

 60,10 ± 5,50 87,60 ± 7,20 < 0,01 102,90 ± 9 < 0,01 98,80 ± 
8,90 

< 0,01 92,80 ± 
9,10 

< 0,01 110,10 ± 
10,80 

< 0,01 
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Таблиця 3.7 – Вікові особливості жирнокислотного спектру (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Вік 41-

45 років 

(підгруп

а 2, n=22) 

Вік 46-50 років 

(підгрупа 3, n=25) 

Вік 51-55 років 

(підгрупа 4, 
n=21) 

Вік 56-60 років 

(підгрупа 5, n=15) 

Вік 61-65років 

(підгрупа 6, 
n=10) 

IUPAC 

формула (з 

метильного 

кінця) 

Тривіальна 

назва 

Рівні 

ЖК, 

мкг/мл 

Рівні 

ЖК, 

мкг/мл 

р 

(підгруп

а 3/ 

підгрупа

2) 

Рівні 

ЖК, 

мкг/мл 

р 

(підгру

па 4/ 

підгру

па2) 

Рівні 

ЖК, 

мкг/мл 

р 

(підгруп

а5/ 

підгрупа

2) 

Рівні 

ЖК, 

мкг/мл 

р 

(підгру

па6/ 

підгру

па2) 

18:00 Стеаринова 157,90 ± 

8,40 

241,70

± 34,70 

0,02 207 ± 

14,40 

0,01 199,30 

± 9,70 

0,01 231,30

± 20,30 

0,01 

ϒ-18:3 ɣ-ліноленова 10,80 ± 
1,10 

16,50 ± 
2 

0,02 17,60 ± 
2 

0,01 16,2 ± 
1,40 

0,01 16,30 ± 
1,50 

0,01 

ϒ-20:3 Дигомо-ɣ-

ліноленова 

31,10 ± 

2,90 

42,30 ± 

3,30 

0,02 47,30 ± 

3,70 

0,01 43,10 ± 

2,30 

0,01 44,30 ± 

4,10 

0,01 

20:4 Арахідонова 221,30 ± 

14,20 

272,40

± 16 

0,02  

Сумарні 

ПНЖК 

 1375,70 

± 63 

1604 ± 

74,60  

0,03 

Сумарні  

ω6-ПНЖК 

 1288,10 

± 

62,40 

1501,1

0 ± 

67,50 

0,03 

 

Достовірних відмінностей при порівнянні підгруп 3, 4, 5 та 6 щодо 

середніх рівнів вищих жирних кислот виявлено не було. Це свідчить про 

стабілізацію жирнокислотного складу крові після 50 років. У вікових 

підгрупах старше 50 років середні показники ПНЖК статистично не 

відрізнялися.  

У загальній групі рівнинних мешканців проведено кореляційний аналіз 

між досліджуваними показниками. З підвищенням індексу маси тіла 

збільшується показник обводу талії (r = 0,81; р < 0,05). Встановлено, що із 

підвищенням рівня  ХС ЛПНЩ підвищуються рівні ЗХС (r = 0,92; р < 0,05), 

КА (r = 0,6; р < 0,05), насичених ЖК (r = 0,48; р < 0,05), пальмітолеїнової та 

олеїнової мононенасичених ЖК (r = 0,41 та r = 0,43 відповідно; р < 0,05) та 

підвищуються рівні більшості з ω6 ПНЖК: лінолевої (18:2, r = 0,57; р < 0,05), 

дигомо-ɣ-ліноленової (ɣ-20:3, r = 0,51; р < 0,05), арахідонової (20:4, r = 0,40; р 

< 0,05); також підвищується рівень ω3 ПНЖК докозапентаєнової кислоти 

(22:6, r = 0,49; р < 0,05).  
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Оскільки ЗХС та ХС ЛПНЩ мають прямий сильний зв’язок, то ЗХС 

має такі ж кореляційні зв’язки з іншими досліджуваними показниками 

жирнокислотного обміну, як і ХС ЛПНЩ.  

Із зниженням рівня ХС ЛПВЩ корелює підвищення рівня 

тригліцеридів (r = -0,43; р < 0,05) та коефіцієнту атерогенності  (r = -0,53; р < 

0,05). Рівень тригліцеридів має прямий зв'язок з коефіцієнтом атерогенності 

(r = 0,43; р < 0,05) з рівнем андренової ЖК (22:4, r = 0,36; р < 0,05). 

Виявлено прямий кореляційний зв'язок між ІМТ та коефіцієнтом 

атерогенності (r = 0,44; р < 0,05) та рівнями пальмітинової (16:0, r = 0,42; р < 

0,05), олеїнової (18:1, r = 0,41; р < 0,05) та дигомо-ɣ-ліноленової кислот (ɣ-

20:3, r = 0,43; р < 0,05). В той же час, обвід талії достовірно корелює лише з 

коефіцієнтом атерогенності (r = 0,45; р < 0,05). 

 

3.3 Стан ліпідного та жирнокислотного спектру плазми крові у 

мешканців різних висотних регіонів Закарпатської області  

 

Після аналізу стану ліпідного та жирнокислотного спектру серед 

мешканців рівнинних та гірських населених пунктів з різним трофологічним 

статусом нами було проведено порівняння показників цих когорт пацієнтів 

між собою. Для цього ми відібрали 62 зі 107 рівнинних пацієнтів з метою 

створення групи, яка б за своїми основними показниками (стать, вік, індекс 

маси тіла) статистично не відрізнялася від показників гірських мешканців (54 

особи, мешканці с. Видричка Рахівського району Закарпатської області). 62 

мешканці Ужгородського району, надалі група 1, жили на середніх висотах 

150-250 м над рівнем моря; 54 мешканці с. Видричка Рахівського району 

Закарпатської області, надалі група 2, мешкали на середній висоті 797 м над 

рівнем моря.  

Порівнювані групи були статистично однорідними. Середній вік 

пацієнтів у групі 1 становив 42,39 ± 0,49 років, у групі 2 – 41,93 ± 1,43 років 

(р > 0,05). Групи не відрізнялися за статевим складом: частка жінок у групі 1 
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становила 64,50 %, а у групі 2 – 66,70 % (р > 0,05). ІМТ обстежених осіб у 

групі 1 становив 26,81 ± 0,52 кг / м2, у групі 2 – 27,22 ± 0,91 кг / м2, а обвід 

талії – 90,37 ± 1,74 та 92 ± 2,46 см у групах 1 та 2 відповідно.  

 

Таблиця 3.8 – Показники ліпідного спектру серед осіб з рівнинного 

та гірського населеного пункту 

 
Рівень ЗХС, 

ммоль/л 

Рівень ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

Рівень ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

Рівень ТГ, 

ммоль/л 

Мешканці с. 

Видричка 

(n = 54) 

4,86 ± 0,17 2,98 ± 0,12 1,14 ± 0,04 1,69 ± 0,07 

Мешканці 

Ужгородського 

району (n = 62) 

5,01 ± 0,14 3,11 ± 0,1 1,21 ± 0,03 1,62 ± 0,09 

Примітки: ЗХС – загальний холестерин, ХС ЛПНЩ – холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності, ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїнів 

високої щільності, ТГ – тригліцериди. 

 

При порівнянні жирнокислотного складу крові виявлено суттєві 

відмінності серед мешканців рівнинних та гірських населених пунктів. Рівень 

насиченої мiристинової ВЖК (14:0) серед осіб групи 1 становив 29,80 ± 1,70 

мкг/мл проти 55 ± 6,10 мкг / мл серед осіб групи 2 (р < 0,01), пальмітинової 

ЖК  (16:0) – відповідно 723 ± 31,1 проти 898 ± 58 мкг / мл (р = 0,05) та 

стеаринової ЖК (18:0) – відповідно 184 ± 5,50 проти 225,10 ± 12,50 мкг / мл 

(р = 0,02). Рівень пальмітолеїнової МНЖК (16:01) у гірських жителів також є 

достовірно вищим: 104,7 ± 10,0 мкг / мл проти 69 ± 3,70 мкг / мл (р < 0,01). 

Щодо якісного складу ПНЖК, то відмінності були знайдені щодо рівнів ω6-γ-

ліноленової (γ -18:3) – 13,40 ± 0,70 мкг / мл у групі 1 проти 19,80 ± 1,70 мкг / 
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мл серед осіб групи 2 (р < 0,01), ω6-дигомо-γ-ліноленової (γ-20:3) – 35,0 ± 

1,20 проти 48,50 ± 3,30 мкг / мл (р < 0,01),  ω6-андренової (22:4) – 4,80 ± 0,10 

проти 8,50 ± 0,50 мкг / мл (р < 0,01), ω3-ейкозапентаєнової (20:5) – 12,30 ± 

0,70 проти 20,40 ± 3,50 мкг / мл (р = 0,04). Незважаючи на відмінності щодо 

рівня окремих ПНЖК у різних висотних групах, достовірних відмінностей 

щодо сумарного рівня ω6 ПНЖК та ω3 ПНЖК виявлено не було.  

При порівнянні показників жирнокислотного спектру плазми крові 

жінок, мешканок рівнини та гір, достовірні  відмінності виявлено лише щодо 

рівня андренової ЖК (22:4), який серед жінок у гірській місцевості становив 

8,02 ± 0,65 мкг / мл, що майже вдвічі перевищувало цей рівень у жінок 

жителів рівнинних населених пунктів – 4,88 ± 0,28 мкг / мл (р < 0,01). 

Достовірні відмінності щодо рівня ВЖК у чоловіків відображено у 

таблиці 3.9. Ці результати повністю відображають тенденцію,  що відмічена 

для загальної групи гірських та рівнинних мешканців. Рівні окремих ω3 

ПНЖК та їх сумарний показник, як і суиарний рівень ω6 ПНЖК не 

відрізнялися між порівнюваними групами пацієнтів. 

  

Таблиця 3.9 – Рівні вищих жирних кислот у чоловіків мешканців 

гірських та рівнинних населених пунктів (М ± m) 

Вищі жирні кислоти Рівнинні 

мешканці, мкг / 

мл (n = 23) 

Гірські мешканці, 

мкг / мл (n = 26) 
p 

Формула Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 28,50 ± 6,70 69,30 ± 9,10 < 0,01 

16:0 Пальмітинова 703,20 ± 100,70 956,10 ± 59,70 = 0,04 

16:1 Пальмітолеїнова 61,60 ± 12,30 110,90 ± 15,20 = 0,02 

ω6-18:3 ɣ-ліноленова 12,60 ± 1 22,60 ± 3,10 = 0,01 

ω6-20:3 
Дигомо-ɣ- 

ліноленова 
32,10 ± 3,70 50,90 ± 4,50 < 0,01 

ω6-22:4 Андренова 4,50 ± 0,50 9,30 ± 0,80 < 0,01 
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У гірських мешканців молодше 40 років порівняно з рівнинними 

мешканцями такого ж віку спостерігався майже у 2 рази вищий рівень γ-

ліноленової (γ-18:3, 17,81 ± 3,22 проти 10,35 ± 1,24 мкг / мл серед рівнинних 

жителів, р = 0,048), майже у 2 рази вищий рівень андренової (22:4, 8,02 ± 0,92 

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

ейкозапентаєнової ЖК (20:5, 22,17 ± 6,33 проти 6,99 ± 1,06 мкг / мл, р = 0,03). 

В осіб старших за 40 років, що мешкали в гірському населеному пункті, 

підтверджувалася тенденція, обрахована для загальних груп, щодо значимо 

вищих рівнів всіх НЖК, пальмітолеїнової (16:01) МНЖК та γ-ліноленової (γ-

18:3), дигомо-γ-ліноленової (ω6-20:3), андренової (ω6-22:4) та 

ейкозапентаєнової (ω3-20:5) ПНЖК (табл. 3.10). 

 

  Таблиця 3.10 – Особливості жирнокислотного спектру в осіб 

старше 40 років в гірській та рівнинній місцевості (М ± m) 

Вищі жирні кислоти Рівнині мешканці, 

мкг/мл 

(n = 21) 

Гірські 

мешканці, 

мкг/мл (n = 

24) 

Р 

Формула Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 30,10 ± 4,20 60,80 ± 8,60 < 0,01 

16:0 Пальмітинова 766,80 ± 83,90 995 ± 75,10 = 0,05 

16:1 Пальмітолеїнова 73,60 ± 9,60 113,30 ± 12,30 = 0,01 

18:0 Стеаринова 188,60 ± 12,80 245,30 ± 14,90 < 0,01 

ω6-18:3 ɣ-ліноленова 14,50 ± 2,10 21,20 ± 2 0,02 

ω6-20:3 Дигомо-ɣ- 

ліноленова 

37,10 ± 3 53,10 ± 3,60 < 0,01 

ω6-22:4 Андренова 4,90 ± 0,30 8,80 ± 0,60 < 0,01 
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Серед горян з нормальним ІМТ відмічався істотно вищий рівень трьох 

НЖК (14:00 міристинової (14:0) – 37,91 ± 5,96 проти 22,23 ± 3,98 мкг / мл 

серед рівнинних мешканців, р = 0,04; пальмітинової (16:0) – 736 ± 71,99 

проти 552,94 ± 52,02 мкг / мл, р = 0,04; стеаринової ЖК (18:0) – 194,55 ± 

14,19 проти 152,19 ± 13,52 мкг / мл, р = 0,04), ейкозапентаєнової ω3-ПНЖК 

(22,30 ± 2,10 проти 10,40 ± 1,50 мкг / мл, р = 0,04)  та однієї ПНЖК-ω6 

андренової (22:4, 7,55 ± 0,76 проти 4,28 ± 0,30 мкг / мл, р < 0,01).  

Особливості жирнокислотного спектру плазми крові серед гірських та 

рівнинних мешканців з надмірною масою (ІМТ 25-29,99 кг / м2) відображено 

на рисунку 3.1. Особи з групи 2 мали вищі рівні трьох насичених жирних 

кислот (НЖК), пальмітолеїнової (16:01) МНЖК та ɣ-ліноленової (ɣ-18:3), 

дигомо-ɣ-ліноленової (ω6 20:3), андренової (ω6 22:4) ПНЖК, що було 

виявлено і при порівнянні загальних груп.  

Рисунок 3.1 – Показники жирнокислотного спектру плазми крові 

(мкг / мл) у рівнинних (група 1) та гірських мешканців (група 2)  з 

надмірною масою 
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Мешканці гірського населеного пункту з ожирінням (ІМТ > 30 кг / м2) 

мали достовірно вищий рівень міристинової НЖК (14:0) – 68,67 ± 12,96 

проти 40,74 ± 8,35 мкг / мл серед рівнинних мешканців (р = 0,04), вищий 

рівень ω6-андренової (22:4, 8,37 ± 0,77 проти 5,93 ± 0,20 мкг / мл, р = 0,01) та 

нижчий рівень ω3-докозагексаєнової  ЖК (22:6, 42,56 ± 3,54 проти 62,50 ± 

7,28 мкг / мл, р = 0,02). 

Серед обстежених мешканців гірського населеного пункту, як в 

загальній групі, так і в підгрупах чоловіків, осіб старше 40 років та осіб з 

надмірною масою тіла спостерігаються значимо вищі рівні міристинової ЖК 

(14:0), стеаринової (18:0), пальмітолеїнової (16:01), трьох ω6 ПНЖК (ɣ-

ліноленової 18:3, дигомо-ɣ-ліноленової 20:3, андренової 22:4).  

Високі рівні ейкозапентаєнової (ω3 20:5) ЖК виявляли у гірських 

мешканців молодого віку (до 40 років) та осіб з нормальним ІМТ. 

Вищі рівні міристинової (14:0),  ω6 андренової (22:4) та нижчі рівні ω3 

докозагексаєнової  ЖК (22:6) у горян з ожирінням є імовірними 

предикторами виникнення та прогресування коморбідних патологій.  

Щодо наявності коморбідних захворювань, то пацієнти з різних 

висотних регіонів статистично не відрізнялися за частотою виявлення АГ, 

ЦД та ІХС, що відображено в таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11 – Частота коморбідних захворювань серед обстежених 

хворих 

Коморбідні 

захворювання 

У загальному 

серед 

обстежених (n 

= 116) 

Мешканці 

гірських 

населених 

пунктів (n = 54) 

Мешканці 

рівнинних 

населених 

пунктів (n = 

62) 

n % n % n % 

АГ 52 44,8  25 46,3 27 43,5 

ІХС (стенокардія 

напруження) 
34 29,3  15 27,8 19 30,6 

ЦД 2 типу 28 24,1  12 22,2 16 25,8 



88 

 

Обтяжений спадковий анамнез щодо серцево-судинних захворювань 

виявлявся у 46,80 % рівнинних мешканців та у 44,40 % обстежених з гірської 

когорти (р > 0,05). Частка курців серед пацієнтів 1-ої групи становила 19,30 

%, серед пацієнтів 2-ої групи – 11,10 % (р > 0,05). Жирнокислотний склад 

плазми у мешканців різних висот з коморбідною артеріальною гіпертензією 

відповідав тенденціям, виявленим при порівнянні загальних груп (рис. 3.2).  

Рисунок 3.2 – Жирнокислотний склад плазми у мешканців різних 

висот з коморбідною артеріальною гіпертензією 

 

Гірські мешканці мали достовірно вищі рівні насичених міристинової 

та стеаринової ЖК, мононенасиченої пальмітолеїнової ЖК, ω6 гама-

ліноленової та дигомо-ɣ-ліноленової ЖК. Ці відмінності були найбільш 

виражені у осіб з ожиірнням та супутньою АГ, менш вираженими, хоча і 

статистично значимими у осіб з надмірною вагою та супутньою 

гіпертензією; у гіпертоніків з гірських населених пунктів з нормальною 

вагою достовірно вищими були лише рівні насичених ЖК. Щодо ліпідограм 

обстежених пацієнтів з АГ, то при порівнянні загальних груп достовірних 

Мірісти-

нова ЖК

γ-

лінолено
ва

дигомо-γ-

лінолено
ва

Паліміт-

олеїнова

Пальміти-

нова

Гірські мешканці 52,7 21 51,2 112,4 911,1

Рівнинні мешканці 31,8 14,2 36,4 72 774,2
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відмінностей виявлено не було; проте, якщо АГ виявлялася у осіб з 

ожиріннням, то серед гірських мешканців спостерігався вищий рівень ХС 

ЛПНЩ – 3,92 ± 0,38 ммоль / л проти 3,25 ± 0,44 ммоль / л (р = 0,034).   

Порівняння показників жирнокислотного спектру у осіб з супутньою 

ІХС (стенокардія напруження), що мешкають у гірських та рівнинних 

населених пунктах відображено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Показники жирнокислотного спектру плазми крові 

(мкг/мл) у рівнинних та гірських мешканців  з супутньою ІХС 

 

Як видно з діаграми, горяни з ІХС мали вищі рівні двох насичених ЖК 

(міристинової (14:00) та стеаринової (18:00)), та трьох ω6 ПНЖК (ɣ-

ліноленової (ɣ-18:3), дигомо-ɣ-ліноленової (ɣ-20:3) та арахідонової 

ЖК(20:4)), в той же час у них виявляли знижений рівень ω3-

докозагексаєнової ЖК (22:6), а рівень іншої важливої ω3- ейкозапентаєнової 

ЖК (20:5) статистично не відрізнявся (16,5 ± 1,6 мкг / мл проти 14,1 ± 1,3 

мкг / мл, р > 0,05). Найбільш виражені відмінності щодо рівнів ώ3-

докозагексаєнової ЖК виявлялися у підгрупі осіб з ІМТ > 30 кг / м2 (33,6 ± 

2,5 проти 65,4 ± 2,8 мкг / мл, р < 0,01), менш виражені – у осіб з надмірною 

14:0 γ-18:3 γ-20:3 20:5 22:6 18:0 20:4

54,3

20,7

49,4

16,5

40,4

231,2

184,5

35,4

14,8

33,5

14,1

59,7

176,5

126,5Гірські мешканці

Рівнинні мешканці



90 

 

вагою (41,5 ± 2,7 проти 58,1 ± 3,0 мкг / мл, р < 0,05) та з нормальним ІМТ 

(40,1 ± 2,2 проти 57,5 ± 2,4 мкг / мл, р < 0,05). У гірських мешканців з 

нормальною вагою та ІХС спостерігався вищий рівень ω3-ейкозапентаєнової 

ЖК (18,7 ± 1,4 мкг / мл проти 13,1 ± 1,1 мкг / мл, р < 0,05) на противагу до 

тенденції, характерної для загальних груп пацієнтів. Вищі рівні насичених 

ЖК та трьох ω6 ПНЖК фіксувалися у осіб з гірських населених пунктів з 

ІХС незалежно від трофологічного статусу.  

Особливості складу жирних кислот у гірських та рівнинних осіб з ЦД 

відображено на рис. 3.4.  

Міристинова

Стеаринова

γ-ліноленова

Андренова

Докозогексаєнова

Арахідонова

52,1

219,6

21,5

48,3

40,3

176,8

32,5

179,9

13,3

31,2

61,2

118,4
Рівнинні мешканці Гірські мешканці

 Рисунок 3.4 – Показники жирнокислотного спектру плазми крові (мкг / 

мл) у рівнинних та гірських мешканців  з супутнім цукровим діабетом 

 

Серед обстежених осіб з гірського населеного пункту з ЦД виявлено 

вищі рівні насичених міристинової та стеаринової ЖК, вищі рівні ɣ-

ліноленової, андренової та арахідонової ω6 ПНЖК, в той же час достовірно 

нижчий рівень ω3-докозагексаєнової ЖК та статистично незначиму різницю 

щодо рівня ейкозапентаєнової ЖК (18,4 ± 1,8 мкг / мл проти 15,7 ± 1,4 мкг / 

мл, р > 0,05). Тенденція щодо нижчих рівнів ω3-докозагексаєнової ЖК 
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виявлялася як у підгрупі осіб з ЦД 2 типу та ожирінням (42,7 ± 2,2 проти 

63,0 ± 3,3 мкг / мл, р < 0,01), так і серед осіб з ЦД 2 типу та надмірною 

масою тіла (38,8 ± 2,0 проти 60,1 ± 3,2 мкг / мл, р < 0,05); осіб з нормальним 

ІМТ та ЦД 2 типу серед обстежених осіб не було. Вищі рівні насичених ЖК 

та трьох ω6 ПНЖК фіксувалися у осіб з гірських населених пунктів з ЦД 2 

типу незалежно від трофологічного статусу. При порівнянні ліпідних 

профілів обстежених пацієнтів рівнинні мешканці з коморбідним ЦД мали 

нижчі рівні ТГ у загальній групі (2,4 ± 0,4 ммоль / л проти 3,1 ± 0,4 ммоль / 

л, р < 0,05), так і серед осіб з ожирінням (2,6 ± 0,5 ммоль / л проти 3,3 ± 0,7 

ммоль / л, р < 0,05) та осіб з надмірною вагою (2,2 ± 0,4 ммоль / л проти 3,0 ± 

0,6 ммоль / л, р < 0,05).  

При порівнянні мешканців гірських та рівнинних населених пунктів 

без коморбідних захворювань (які не мали ні АГ, ні ІХС, ні ЦД) відмінності 

знайдено лише щодо рівня насичених ЖК. При цьому у гірських осіб 

відмічався вищий рівень міристинової ЖК (35,22 ± 4,88 проти 20,15 ± 3,35 

мкг / мл серед рівнинних мешканців, р = 0,03); пальмітинової (742,40 ± 68,86 

проти 531,75 ± 49,84 мкг / мл, р = 0,037) та стеаринової ЖК (188,14 ± 13,22 

проти 139,12 ± 13,22 мкг / мл, р = 0,04). Переважну частину таких пацієнтів 

як серед жителів рівнини, так і серед гірських мешканців становили чоловіки 

віком до 40 років з нормальним індексом маси тіла та обводом талії. 

 

Резюме до розділу 3 

 

Отже, гірські мешканці з надмірною масою тіла або ожирінням, а 

також особи старше 40 мають атерогенну дисліпідемію та більш 

прогностично несприятливий жирнокислотний профіль за рахунок вищого 

рівня насичених ЖК та вищого рівня сумарних ω6 ПНЖК. Нормальний ІМТ 
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та вік до 40 років у гірських мешканців асоціюються з нормальною 

ліпідограмою та нижчими рівнями прозапальних ПНЖК та насичених ЖК. 

Показники ліпідограми у рівнинних мешканців жіночої статі виявлися 

гіршими, ніж серед чоловіків, при тому що не було достовірних відмінностей 

щодо віку, ІМТ, наявності супутньої патології, обтяженого спадкового 

анамнезу та шкідливих звичок. Жінки мали вищі рівні насичених ЖК, за 

рахунок пальмітинової та стеаринової ЖК; вищий рівень олеїнової ЖК.  

Сумарний рівень ПНЖК в осіб жіночої статі був значно вищим порівняно з 

чоловіками, в першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 ПНЖК, хоча і рівні 

ω3 ПНЖК у когорті жінок також були достовірно вищими. У обстежених 

осіб старше 40 років спостерігається зміна ліпідного спектру, що відповідає 

атерогенній дисліпідемії. У осіб до 50 років відбувається зростання сумарних 

рівнів ПНЖК, причому найвище зростання ω3 ПНЖК спостерігається у 

період з 40 до 50 років, а ω6 ПНЖК  у період з 45 до 50 років. 

У загальній когорті гірських мешканців порівняно з даними рівнинних 

мешканців виявлено вірогідно вищі рівні насичених мiристинової, 

пальмітинової та стеаринової ЖК, вищий рівень мононенасиченої 

пальмітолеїнової ЖК та вищі рівні ω3 ейкозапентаєнової ПНЖК, ω6 ɣ-

ліноленової ПНЖК та дигомо-ɣ-ліноленової ПНЖК. 

Показники жирнокислотного складу чоловіків, осіб старше 40 років та 

осіб з надмірною вагою за даними ІМТ мали ті ж відміннності, що відмічені 

для загальної групи гірських та рівнинних мешканців; лише рівень 

ейкозапетаєнової ЖК статистично не відрізняся. Натомість, серед жінок з 

гірського населеного пункту лише рівень андренової ЖК майже вдвічі 

перевищував цей же показник у мешканців рівнини. Горяни віком до 40 років 

порівняно з мешканцями рівнини мали майже вдвічі вищий рівень ɣ-

ліноленової та андренової ω6 ПНЖК та в 3,5 рази вищий рівень 

ейкозапентаєнової ω3 ПНЖК. Жителі гірського населеного пункту з 

ожирінням мали вищі рівні міристинової НЖК, ω6 андренової та нижчий 
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рівень ω3 докозагексаєнової  ЖК порівняно з жителями рівнинних населених 

пунктів.  

Коморбідна артеріальна гіпертензія у гірських мешканців на противагу 

жителям рівнинних населених пунктів супроводжувалася вищими рівнями 

насичених міристинової та стеаринової ЖК незалежно від маси тіла, а у осіб 

з надмірною вагою чи ожирінням додатково виявлялися достовірно вищі 

рівні пальмітолеїнової ЖК, ω6 гама-ліноленової та дигомо-ɣ-ліноленової ЖК. 

Вищі рівні усіх насичених ЖК та трьох ω6 ПНЖК (ɣ-ліноленової, 

дигомо-ɣ-ліноленової та арахідонової) 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, так і серед гірських мешканців з ЦД та надмірною масою тіла 

виявлялися нижчі рівні ω3-докозагексаєнової ЖК. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 3, опубліковані в 

статтях [17, 11, 12] та апробовані на наукових форумах [10, 18, 19]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ПЛАЗМИ КРОВІ 

ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ ТРОФОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ ТА 

ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА 

 

Нами було обстежено 125 осіб, мешканців рівнинних населених пунктів, 

з метою виявлення особливостей жирнокислотних змін плазми крові при 

інфаркті міокарда та порівняння їх з тими змінами, які виявляються у 

пацієнтів зі стабільною ІХС та у пацієнтів з ожирінням без ІХС. Усіх 

пацієнтів було розділено на 3 групи: група 1 – 32 пацієнти з різним 

трофологічним статусом (далі пацієнти з надмірною масою/ожирінням) без 

проявів ІХС; група 2 – 39 пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією 

сегмента ST (далі пацієнти зі STEMI); група 3 – 27 пацієнтів зі стабільною 

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

та жінок старше 40 років з нормальними показниками ліпідного спектру та 

індексом маси тіла (далі практично здорові). 

Середній вік пацієнтів контрольної групи становив 43,40 ± 1,20 р., ІМТ 

22,90 ± 0,03 кг / м2. Середній вік пацієнтів тематичної групи 1 становив 59,70 

± 1,10 р., ІМТ 28,90 ± 1,17 кг / м2. Середній вік пацієнтів тематичної групи 2 

становив 56,80 ± 1,20 р., ІМТ 27,50 ± 0,60 кг / м2. Середній вік пацієнтів 

тематичної групи 3 становив 57,50 ± 1,40 р., ІМТ 26,80 ± 0,70 кг / м2. 

При проведенні кореляційного аналізу у практично здорових осіб 

найсильніший кореляційний зв’язок був виявлений між віком та рівнем 

арахідонової кислоти (r = 0,65; p < 0,05), що свідчить про зростання рівня 

арахідонової кислоти з віком. Таким чином, вік постає перед нами як 

немодифікований фактор ризику зростання рівня основної прозапальної  

ПНЖК. 

Показники ліпідного спектру пацієнтів з надмірною масою/ожирінням, зі 

STEMI та зі стабільною ІХС не мали істотних відмінностей і в обох групах 
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відповідали змінам, що характерні для атерогенної дисліпідемії (табл. 4.1). В 

той же час стан ліпідограми у практично здорових осіб відповідав 

показникам норми для загальної популяції, за виключенням незначної 

гіпертригліцеридемії.  

 

Таблиця 4.1 – Показники ліпідного спектру серед пацієнтів різних 

груп (M ± m) 

 
Рівень ЗХС, 

ммоль / л 

Рівень ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль / л 

Рівень ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль / л 

Рівень ТГ, 

ммоль / л 

Практично 

здорові особи 

 (n = 27) 

4,57 ± 0,15 2,21 ± 0,11 1,11 ± 0,03 1,95 ± 0,07 

Особи з 

надмірною 

масою/ожирінням 

(n = 32) 

5,76 ± 0,17 3,64 ± 0,13 1,02 ± 0,03 2,75 ± 0,05 

Особи зі STEMI 

(n = 39) 
5,54 ± 0,15 3,79 ± 0,13 0,99 ± 0,04 2,48 ± 0,05 

Особи зі 

стенокардією 

напруження 

 (n = 27) 

5,38 ± 0,22 3,40 ± 0,18 0,89 ± 0,06 2,31 ± 0,07 

Примітки: ЗХС – загальний холестерин, ХС ЛПНЩ – холестерин 

ліпопротеїнів низької щільності, ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїнів 

високої щільності, ТГ – тригліцериди, STEMI - інфаркт міокарда з елевацією 

сегмента ST 

 

При порівнянні показників жирнокислотного складу пацієнтів з 

інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та пацієнтів контрольної групи 

виявили достовірну різницю між окремими жирними кислотами (табл. 4.2). 

Пацієнти з інфарктом міокада з елевацією сегмента ST мали  вірогідно вищий 

рівень як окремих насичених жирних кислот, зокрема, пальмітинової, так і 



96 

 

вищий показник суми насичених жирних кислот; вищі рівні окремих 

мононенасичених жирних кислот (пальмітолеїнової та олеїнової) та їхньої 

суми; вищі рівні двох ω6 поліненасичених жирних кислот (дигомо-ɣ-

ліноленової та арахідонової жирних кислот), хоча сумарний рівень ω6 

поліненасичених жирних кислот порівняно з групою контролю статистично 

не відрізнявся.  

Таблиця 4.2 – Жирнокислотний спектр плазми пацієнтів зі 

STEMI та практично здорових осіб (M ± m) 

Вищі жирні кислоти 
Показники 

пацієнтів зі 

STEMI, мкг / 

мл (n = 39) 

Показники 

практично 

здорових осіб, 

мкг / мл  

(n = 27) 

р 
Формула 

Тривіальна 

назва 

16:0 НЖК Пальмітинова 564,07 ± 54 395,40 ± 36 = 0,04 

16:1 МНЖК Пальмітолеїнова 57,40 ± 9,80 27,70 ± 4,10 < 0,01 

18:1 МНЖК Олеїнова 443,20 ± 51 286,60 ± 31 = 0,03 

ɣ-20:3 ω6 ПНЖК 
Дигомо-ɣ-

ліноленова 
35,50 ± 3,80 21,40 ± 2,10 = 0,03 

20:4 ω6 ПНЖК Арахідонова 203,10 ± 16,90 139,30 ± 15,30 = 0,04 

Сумарний рівень насичених ЖК 748,70 ± 56,60 551 ± 44,50 = 0,04 

Сумарний рівень МНЖК 500,50 ± 46,60 314,30 ± 28,40 = 0,02 

Сумарний рівень ω6 ПНЖК 1115,80 ± 85,40 952,10 ± 71,10 = 0,24 

Примітки: STEMI – інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST; НЖК – 

насичена жирна кислота, МНЖК – мононенасичена жирна кислота; ПНЖК – 

поліненасичена жирна кислота. 

 

Вірогідні відмінності щодо показників пулу жирних кислот в осіб з 

надмірною масою / ожирінням та практично здорових осіб відмічені у 

таблиці 4.3. Зберігається тенденція відмічена для осіб зі STEMI щодо вищих 
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рівнів окремих насичених ЖК та їхньої суми, окремих МНЖК та їхнього 

сумарного рівня. Що стосується показників ПНЖК, то в осіб з надмірною 

масою/ожирінням визначався вищий рівень не лише дигомо-ɣ-ліноленової та 

арахідонової ω6 ПНЖК, а й α-ліноленової та докозапентаєнової ω3 ПНЖК.  

 

Таблиця 4.3 – Жирнокислотний спектр плазми пацієнтів 

з надмірною масою / ожирінням та практично здорових осіб (M ± m) 

Вищі жирні кислоти 

(тривіальна назва) 

Показники пацієнтів з 

надмірною масою / 

ожирінням, мкг / мл (n 

= 32) 

Показники 

практично 

здорових осіб, мкг / 

мл (n = 27) 

р 

Пальмітинова 618,90 ± 64,20 395,40 ± 36 < 0,01 

Пальмітолеїнова 50,30 ± 8,70 27,70 ± 4,10 < 0,01 

Олеїнова 469,40 ± 61 286,60 ± 31 < 0,01 

Стеаринова 203,20 ± 19 137,60 ± 12,80 = 0,01 

α-ліноленова 6,50 ± 1,10 3,20 ± 0,30 = 0,02 

Дигомо-ɣ-ліноленова 39,20 ± 4,20 21,40 ± 2,10 < 0,01 

Арахідонова 223 ± 17 139,30 ± 15,30 = 0,04 

Докозапентаєнова 11,10 ± 1,10 6,90 ± 0,90 < 0,01 

Сумарний рівень 

НЖК 
854,90 ± 60,10 551 ± 44,50 = 0,03 

Сумарний рівень 

МНЖК 
519,80 ± 52,50 314,30 ± 28,40 = 0,02 

Сумарний рівень 

ПНЖК 
1220,80 ± 84,70 952,10 ± 71,10 = 0,14 

Примітки: НЖК – насичена жирна кислота, МНЖК – мононенасичена 

жирна кислота; ПНЖК – поліненасичена жирна кислота. 

 

Рівні ВЖК в осіб з групи 1 та групи 2 відрізнялися лише за 

показниками ω3 ПНЖК: особи з надмірною масою / ожирінням мали втричі 

вищий рівень α-ліноленової ЖК, у 2,50 рази вищий рівень ейкозапентаєнової 

ЖК та вдвічі вищий сумарний рівень ω3 ПНЖК (табл. 4.4). Окрім того, 

встановлено, що рівень арахідонової кислоти, як і інших ω6 поліненасичених 

жирних кислот у пацієнтів з надмірною масою / ожирінням та інфарктом 

міокарда з елевацією сегмента ST статистично не відрізнявся. Таким чином, у 
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пацієнтів з ожирінням без клінічних проявів ішемічної хвороби серця рівень 

прозапальної арахідонової кислоти є таким же високим, як і у пацієнтів з 

інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, що може свідчити про 

наявність у них передумов до розвитку запалення.  З іншого боку, у пацієнтів 

з ожирінням, на відміну від пацієнтів зі STEMI, вірогідно більшим є й рівень 

як окремих ω3 ПНЖК, так і їх сумарний рівень; даний факт, очевидно,  

гальмує прогресування запальних змін.  

 

Таблиця 4.4 – Жирнокислотний спектр плазми у пацієнтів зі 

STEMI та пацієнтів з надмірною масою/ожирінням (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Показники 

пацієнтів з 

STEMI, мкг/мл  

(n = 39) 

Показники 

пацієнтів з 

надмірною 

масою/ожирінням, 

мкг/мл (n = 32) 

Т-тест, 

р 
Формула Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 23,50 ± 3,80 26,50 ± 4,10 > 0,05 

15:0 Пентадеканова 5,25 ± 0,60 6,30 ± 1,04 > 0,05 

16:0 Пальмітинова 564,07 ± 54 618,90 ± 64,20 > 0,05 

16:1 Пальмітолеїнова 57,40 ± 9,80 50,30 ± 8,70 > 0,05 

18:1 оl Олеїнова 443,20 ± 51 469,40 ± 61,10 > 0,05 

18:2 Лінолева 812,50 ± 57 882,60 ± 91 > 0,05 

ɣ-20:3 Дигомо-ɣ-ліноленова 35,50 ± 3,80 39,20 ± 4,20 > 0,05 

20:4 Арахідонова 203,10 ± 16,90 223,0 ± 17,0 > 0,05 

22:5 Докозапентаєнова 8,30 ± 1,20 11,10 ± 1,10 > 0,05 

α-18:3 α-ліноленова 3,70 ± 0,50 11,30 ± 1,30 < 0,01 

20:5 Ейкозапентаєнова 5,30 ± 1,10 12,70 ± 2,30 = 0,03 

Сумарний рівень НЖК 748,70 ± 56,60 854,90 ± 60,10 > 0,05 

Сумарний рівень МНЖК 500,50 ± 46,60 519,80 ± 52,50 > 0,05 

Сумарний рівень ПНЖК 1115,80 ± 85,40 1220,80 ± 84,70 > 0,05 

Сумарний рівень ω6 ПНЖК 1098,50 ± 83,30 1185,70 ± 82,10 > 0,05 

Сумарний рівень ω3 ПНЖК 17,30 ± 1,60 35,10 ± 2,40 = 0,02 

Примітки: НЖК – насичена жирна кислота, МНЖК – мононенасичена 

жирна кислота; ПНЖК – поліненасичена жирна кислота. 

 

Додатково нами було проведено порівняння показників пацієнтів з 

інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та пацієнтів зі стенокардією 
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напруження. Показники жирнокислотного спектру, які статистично не 

відрізнялись у порівнюваних групах, відображено у таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Жирнокислотний спектр плазми у пацієнтів зі 

STEMI та пацієнтів зі стабільною стенокардією (M ± m) 

Примітки: НЖК – насичена жирна кислота, МНЖК – мононенасичена 

жирна кислота; ПНЖК – поліненасичена жирна кислота. 

 

У той же час на рис. 4.1 відзначено ті показники жирнокислотного 

спектру плазми, щодо яких виявлено статистичні відмінності. Пацієнти зі 

STEMI порівняно з особами зі стабільною стенокардією мали достовірно 

нижчий рівень сумарних ω3 ПНЖК за рахунок нижчого рівня 

докозапентаєнової, ейкозапентаєнової та α-ліноленової кислот та вищий 

рівень дигомо-ɣ-ліноленової ω6 ПНЖК. 

Вищі жирні кислоти Показники 

пацієнтів з 

STEMI, мкг / мл  

(n = 39) 

Показники 

пацієнтів зі 

стабільною 

стенокардією, мкг / 

мл (n = 27) 

Т-тест, 

р Формула 
Тривіальна 

назва 

14:0 Мiристинова 23,50 ± 3,80 24,20 ± 4,30 > 0,05 

15:0 Пентадеканова 5,25 ± 0,60 5,92 ± 0,70 > 0,05 

16:0 Пальмітинова 564,07 ± 54,00 606,40 ± 57,40 > 0,05 

16:1 Пальмітолеїнова 57,40 ± 9,80 52,10 ± 8,30 > 0,05 

18:1 оl Олеїнова 443,20 ± 51,00 475,20 ± 62,40 > 0,05 

18:2 Лінолева 812,50 ± 57,00 819,60 ± 61,90 > 0,05 

20:4 Арахідонова 203,10 ± 16,90 209,30 ± 17,10 > 0,05 

Сумарний рівень НЖК 748,70 ± 56,60 802,20 ± 64,80 > 0,05 

Сумарний рівень МНЖК 500,50 ± 46,60 527,30 ± 53,20 > 0,05 

Сумарний рівень 

усіх ПНЖК 
1115,80 ± 85,40 1157,80 ± 95,30 > 0,05 

Сумарний рівень ω6 

ПНЖК 
1098,50 ± 83,30 1124,20 ± 92,80 > 0,05 
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Рисунок 4.1 – Відмінності щодо складу жирних кислот у осіб зі 

STEMI та стабільною стенокардією 

 

При порівнянні показників осіб зі стабільною стенокардією та осіб з 

надмірною вагою / ожирінням були виявлені відмінності лише щодо рівня 

дигомо-ɣ-ліноленової ЖК (у пацієнтів зі стенокардією він становив 22,40 ± 

3,90 проти 39,20 ± 4,20 серед осіб з ожирінням), тоді як рівень сумарних ω3 

ПНЖК та їх окремих складових статистично не відрізнявся 

 

Резюме до розділу 4 

 

Таким чином, для осіб з надмірною масою чи ожирінням без клінічних 

проявів ІХС характерним є такий же високий рівень прозапальної 

Показники пацієнтів зі STEMI, M±m мкг/мл 

Показники пацієнтів зі стабільною стенокардією, M±m мкг/мл 
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арахідонової кислоти, як і у пацієнтів 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  та удвічі нижчий 

сумарний рівень ω3 ПНЖК, ніж у пацієнтів з ожирінням та надмірною вагою. 

Пацієнти зі стабільною ІХС також мали вдвічі вищий рівень сумарних 

ω3 ПНЖК через вищі показники докозапентаєнової та ейкозапентаєнової ЖК 

порівняно з пацієнтами зі STEMI. 

В осіб з надмірною масою чи ожирінням предиктором розвитку 

порушень коронарного кровотоку можна вважати прогресивне зростання 

концентрації арахідонової кислоти на фоні зниження рівня ω3 ПНЖК. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 4, опубліковані в 

статті [35], апробовані на наукових форумах [9, 33, 37, 121]. 
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РОЗДІЛ 5 

МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГУ ДИСЛІПІДЕМІЙ  ТА ВПЛИВ 

СТАТИНІВ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ТА ЖИРНОКИСЛОТНОГО 

СПЕКТРУ ПЛАЗМИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ ТА 

КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

 

 

5.1 Оцінка стану ліпідного обміну в осіб з ожирінням та коморбідною 

патологією та можливості її корекції 

 

Нами було обстежено 46 пацієнтів, що зверталися по допомогу у 

амбулаторії сімейної медицини Ужгородського міського Центру ПМСД з 

березня 2016 року по листопад 2017 року. 

На основі досліджуваних показників, пацієнтів було розділено на 3 

групи: група 1 – пацієнти з ожирінням; група 2 – пацієнти з ЦД 2 типу; група 

3 (контрольна) – чоловіки та жінки старше 18 років з нормальними 

показниками ліпідного спектру, рівнем глюкози натще, ІМТ (далі практично 

здорові). Пацієнтів з ожирінням було 34,80 % (16 осіб), з ЦД 2 типу - 39,10 % 

(18 осіб) та 26,10 % (12 осіб) були практично здоровими.  

Пацієнтам, у яких було виявлено атерогенну дисліпідемію, призначали 

стартову дозу розувастатину відповідно до початкового рівня ХС ЛПНЩ та 

серцево-судинного ризику. Ефективність статинотерапії оцінювали через 6 

тижнів від початку лікування шляхом порівняння результатів ліпідограм до 

та після лікування.  

При аналізі даних тематичних пацієнтів (групи 1 та 2) отримано 

наступні показники: вік хворих на момент звернення становив 56,50 ± 1,20 р. 

в осіб групи 1 та  55,60 ± 1,50 р. у пацієнтів групи 2 (р > 0,05), ІМТ – 33,80 ± 

0,55 кг / м2 проти 32,90 ± 0,68 кг / м2 (р > 0,05). У тематичних групах 

пацієнтів спостерігалися наступні показники ліпідограми: ЗХС у групі 1 
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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), ХС ЛПВЩ – 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), 

значення КА – 3,88 ± 0,31 проти 4,08 ± 0,46 (р > 0,05). При порівнянні 

результатів ліпідограм пацієнтів з ожирінням та пацієнтів з ЦД 2 типу між 

собою, достовірних відмінностей не було виявлено за жодним з показників. 

Натомість, у контрольній групі практично здорових осіб віком 52 ± 1,60 р., 

ІМТ становив 23,8 ± 0,2 кг / м2, а показники ліпідного профілю не виходили 

за межі норми. 

Пацієнти групи 1 мали помірний або високий серцево-судинний ризик, 

за рахунок наявності двох або трьох факторів ризику (ожиріння, обтяжений 

сімейний анамнез або куріння, наявність АГ) , пацієнти 2 групи  мали 

високий або дуже високий ступінь ССР (через наявність ЦД 2 типу та АГ), 

пацієнти групи 3 – загально-популяційний ССР. Відповідно до ССР 

пацієнтів, згідно рекомендацій ESC 2011 року, ми визначали цільові рівні 

показників ліпідограми (таб. 2.7., стор.65). 

Порівнюючи показники ліпідограми пацієнтів з ожирінням та 

практично здорових осіб, ми виявили достовірні відмінності за показниками 

ЗХС – 5,37 ± 0,35 проти 3,83 ± 0,25 ммоль / л (р < 0,01); за рівнем ХС ЛПНЩ 

– 3,56 ± 0,30, порівняно з 2,11 ± 0,20 ммоль / л (р < 0,01); за значенням КА – 

3,88 ± 0,31 проти 2,34 ± 0,26 (р < 0,01); ІМТ – 33,80 ± 0,46 кг / м2 проти 23,84 

± 0,28 кг / м2 (р < 0,01). Серед осіб з ожирінням виявлено 65,20 % осіб, у яких 

показники ліпідограми перевищували цільові значення, враховуючи ступінь 

серцево-судинного ризику (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Структура груп залежно від показників ліпідограми 

 

При порівнянні показників ліпідограми пацієнтів з ЦД 2 типу (група 2) 

та практично здорових осіб (група 3), нами була виявлена достовірна різниця 

за наступними показниками: ІМТ – 32,52 ± 0,50 кг / м2 проти 23,84 ± 0,28 кг / 

м2 (р < 0,01); ЗХС – 5,20 ± 0,45 проти 3,83 ± 0,25 ммоль / л (р < 0,01); за 

рівнем ХС ЛПНЩ – 3,19 ± 0,36 та 2,11 ± 0,20 ммоль / л (р < 0,01); за 

значенням КА – 4,08 ± 0,46 та 2,34 ± 0,26 (р < 0,01). Тільки близько 29 % 

пацієнтів з ЦД 2 типу мали нормальні рівні показників ліпідного спектру 

(рис. 5.1). 

При порівнянні показників ліпідного профілю 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). 

Ожиріння      ЦД Ожиріння      ЦД Ожиріння      ЦД 



105 

 

Окрім визначення достовірних відмінностей між показниками різних 

груп, нами був проведений також кореляційний аналіз всередині груп 

тематичних пацієнтів.  

У пацієнтів з ожирінням виявлено прямий зв'язок середньої сили між 

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

ІМТ та ТГ (r = 0,56; р < 0,05), ІМТ та коефіцієнтом атерогенності (r = 0,34; р 

< 0,05), зворотній середній зв'язок між віком та рівнем ХС ЛПВЩ (r = -0,52; р 

< 0,05). Аналогічні кореляційні зв’язки виявлені і в групі пацієнтів з ЦД 2 

типу: між 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). Таким чином, зі збільшенням ІМТ 

вірогідно підвищувалися рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ, крім того в осіб які 

мають ожиріння з віком знижувалися показники ХС ЛПВЩ.  

В осіб чоловічої статі молодше 55 років, виявлено прямий сильний 

зв'язок між ІМТ та ЗХС (r = 0,86; р < 0,05), ІМТ та ХС ЛПНЩ (r = 0,95; р < 

0,05), ІМТ та ТГ (r = 0,76; р < 0,05), ІМТ та КА (r = 0,69; р < 0,05). У той же 

час, серед чоловіків старше 55 років виявлено пряму сильну кореляцію між 

віком та ІМТ (r = 0,73; р < 0,05), середній кореляційний зв'язок між віком та 

ХС ЛПНЩ (r = 0,50; р < 0,05), ІМТ та ХС ЛПНЩ (r = 0,47; р < 0,05), ІМТ та 

КА (r = 0,55; р < 0,05) та зворотній зв'язок середньої сили між ІМТ та ХС 

ЛПВЩ (r = -0,67; р < 0,05). Таким чином, у чоловіків зростання ІМТ 

асоціювалося зі збільшенням рівнів  ХС ЛПНЩ та показників КА, незалежно 

від віку, а у віці старше 55 років збільшення ІМТ корелювало зі зниженням 

рівня ХС ЛПВЩ. 

У групі жінок  виявлено прямий зв'язок середньої сили між 

показниками ІМТ та ЗХС (r = 0,54; р < 0,05), ІМТ та ХС ЛПНЩ (r = 0,44; р < 

0,05), ІМТ та коефіцієнтом атерогенності (r = 0,55; р < 0,05). 

Співставляючи отримані показники ліпідограми пацієнтів з ожирінням 

та осіб з ЦД 2 типу з цільовими рівнями ЗХС та його фракцій, враховуючи 

ступінь їх ССР, нами було призначено розувастатин у дозі 5, 10 чи 20 мг 
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(табл. 5.1). Середня доза розувастатину у осіб з ожирінням становила 9,09 ± 

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

 

Таблиця 5.1 – Вибір дози розувастатину залежно від вихідних 

рівнів ХС ЛПНЩ для досягнення цільових значень ліпідного спектру* 

 

Початковий рівень 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 

Цільові рівні ХС ЛПНЩ 

< 3 ммоль/л, 

для пацієнтів з 

помірним загальним ССР 

(пацієнти групи 1) 

< 2,5 ммоль/л, 

для пацієнтів з 

високим загальним ССР 

(пацієнти групи 2) 

> 6,2 40 мг** 

5,2 – 6,2 20 мг 40 мг 

4,4 – 5,2 10 мг 20 мг 

3,9 – 4,4 5 мг 10 мг 

3,4 – 3,9 5 мг 5 мг 

2,9 – 3,4 5 мг 5 мг 

2,3 – 2,9 - 5 мг 

1,8 – 2,3 - - 

Примітки: *Розроблено на основі рекомендацій ESC/AHA, Асоціації 

кардіологів України та результатів дослідження MERCURY-II.  

**Якщо цільового рівня досягти не вдалося, то прагнемо зниження вихідного 

рівня ХС ЛПНЩ не менше, ніж на 50 %. 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїнів низької щільності. 

ССР – серцево-судинний ризик. 

 

Препарат отримали 65 % пацієнтів з ожирінням та 71 % обстежених з 

ЦД 2 типу. Частота призначення розувастатину у дозі 5 мг серед осіб з 

ожирінням була удвічі вища – 62,50 % проти 30 % в осіб з цукровим діабетом 

(рис. 5.2); у той же час пацієнтам з ЦД 2 типу вдвічі частіше призначали  

розувастатин у дозі 10 мг – 50 % проти 25 %; частка пацієнтів, яким було 

призначено 20 мг розувастатину була співставима (12,50 % осіб з ожирінням 

та 20 % обстежених з ЦД 2 типу).  
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Рисунок 5.2 – Розподіл пацієнтів залежно від призначеної дози 

розувастатину 

 

При оцінці показників ліпідного спектру через 6 тижнів після 

призначення розувастатину рівень ЗХС у пацієнтів з ожирінням становив 

4,50 ± 0,25 ммоль / л, ХС ЛПВЩ – 1,10 ± 0,10 ммоль / л, ХС ЛПНЩ – 2,70 ± 

0,15 ммоль/л, ТГ – 2,30 ± 0,40 ммоль / л (рис. 5.3).  

Рисунок 5.3 – Динаміка показників ліпідного спектру у пацієнтів з 

ожирінням на фоні прийому розувастатину 

Вихідні рівні Після лікування

ЗХС 5,37 4,5

ХС ЛПНЩ 3,56 2,6

ТГ 3,88 2,3
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При аналізі повторних ліпідограм пацієнтів з ЦД 2 типу рівень ЗХС 

становив 4,10 ± 0,30 ммоль / л, ХС ЛПВЩ – 1 ± 0,10 ммоль / л, ХС ЛПНЩ – 

2,20 ± 0,11 ммоль / л, ТГ – 2 ± 0,30 ммоль / л (рис. 5.4). Виявилося, що 

цільового рівня ХС ЛПНЩ досягли 75 % осіб з ожирінням та 80 % 

обстежених з ЦД 2 типу, що свідчить про високу ефективність 

розувастатину. 

 

 

Рисунок 5.4 – Оцінка динаміки показників ліпідного спектру у 

пацієнтів з ЦД 2 типу на фоні прийому розувастатину 

  

 У жодного з пацієнтів, кому була призначена терапія розувастатином, 

не спостерігалося значимого підйому рівня креатинфосфокінази, а показники 

АлАТ чи АсАТ на фоні лікування не підвищилися більше, ніж у 1,5 рази від 

початкового рівня. Усім пацієнтам, а особливо особам з ЦД 2 типу, було 

рекомендовано продовжити статинотерапію на максимально тривалий період 

з періодичним (1 раз на 3-6 місяців) контролем рівнів ХС ЛПНЩ та АлАТ. 
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5.2 Оцінка впливу розувастатину на показники жирнокислотного спектру в 

осіб з різним трофологічним статусом 

 

При порівнянні жирнокислотного складу плазми осіб з ЦД 2 типу та 

пацієнтів контрольної групи встановили достовірну різницю щодо сумарного 

рівня насичених жирних кислот, мононенасичених жирних кислот та 

поліненасичених жирних кислот (рис. 5.5). Слід відмітити, що статистично 

достовірні відмінності були знайдені не лише між сумою ВЖК, але і між 

кожною окремою жирною кислотою, що становила цю суму (табл. 5.2).  

 

550,5
313,8

951,9

1349

929,7

1778,1

НЖК, мкг/мл МНЖК, мкг/мл ПНЖК, мкг/мл

р˂0,01Практично здорові Пацієнти з МС

 

Рисунок 5.5 – Рівні жирних кислот у практично здорових осіб та 

пацієнтів з ЦД 2 типу 

 

Сумарна кількість ω6 ПНЖК у пацієнтів з ЦД на 83 % перевищувала ці 

ж показники у практично здорових осіб (1651,01 ± 106,30 мкг / мл у пацієнтів 

з ЦД проти 899,70 ± 90,40 мкг / мл у практично здорових осіб, р = 0,03). У 

той же час сумарна кількість ω3 ПНЖК в осіб з ЦД була вищою на 144 % – 

127,10 ± 12,40 мкг / мл проти 52,20 ± 9,80 мкг / мл у практично здорових осіб 

(р < 0,01). 

 

 

ЦД  
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Таблиця 5.2 – Жирнокислотний спектр плазми пацієнтів  

з цукровим діабетом 2 типу та практично здорових осіб (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Показники 

пацієнтів з ЦД 2 

типу, мкг/мл  

(n = 18) 

Показники 

практично 

здорових осіб, 

мкг/мл  

(n = 12) 

Р 

IUPAC 

формула (з 

метильного 

кінця) 

Тривіальна назва 

14:0 Мiристинова 52,20 ± 5,03 13,90 ± 2,60 < 0,01 

15:0 Пентадеканова 11,70 ± 0,80 4,06 ± 0,50 = 0,01 

16:0 Пальмітинова  1003 ± 74,40 395,40 ± 36 = 0,02 

16:1 Пальмітолеїнова 114,10 ± 10,50 27,70 ± 4,10 < 0,01 

18:1 оl Олеїнова 815,50 ± 52 286,60 ± 31 = 0,02 

18:0 Стеаринова 281,80 ± 24 137,60 ± 12,80 < 0,01 

α-18:3 α-ліноленова 15,80 ± 1,60 3,20 ± 0,30 < 0,01 

18:2 Лінолева 1350,40 ± 148 708,10 ± 54 = 0,01 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 18,10 ± 2,40 10,90 ± 0,40 = 0,01 

ɣ -20:3 Дигомо-ɣ-

ліноленова 

59,30 ± 5,40 21,40 ± 2,10 = 0,01 

20:4 Арахідонова 223 ± 17 159,40 ± 5,30 < 0,01 

20:5 Ейкозапентаєнова 25,30 ± 6,90 9,40 ± 2,60 < 0,01 

22:06 Докозапентаєнова 69,10 ± 11,20 32,70 ± 4 < 0,01 

 

Порівнюючи жирнокислотний склад плазми у пацієнтів з ожирінням та 

практично здорових осіб виявлені достовірні відмінності щодо рівня окремих 

ВЖК. Сумарна кількість НЖК в осіб з ожирінням становила 854,90 ± 68,40 

мкг / мл, МНЖК – 519,80 ± 44,20 мкг / мл, ПНЖК – 1220,80 ± 88,40 мкг / мл.  
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Таблиця 5.3 – Жирнокислотний спектр плазми пацієнтів з 

ожирінням та практично здорових осіб (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Показники 

пацієнтів з 

ожирінням, мкг / 

мл (n = 16) 

Показники 

практично 

здорових осіб, 

мкг / мл (n = 

18) 

T-

тест, p IUPAC 

формула 

(з 

мет.кінця) 

Тривіальна 

назва 

16:0 Пальмітинова  618,90 ± 64,20 395,40 ± 36 < 0,01 

16:1 Пальмітолеїнова 50,30 ± 8,70 27,70 ± 4,10 < 0,01 

18:1  Олеїнова 469,40 ± 61 286,60 ± 31 < 0,01 

18:0 Стеаринова 203,20 ± 19 137,60 ± 12,80 = 0,01 

α-18:3 α-ліноленова 6,50 ± 1,10 3,20 ± 0,30 = 0,02 

18:2 Лінолева 882,60 ± 91 708,10 ± 54 = 0,03 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 11,30 ± 1,30 10,90 ± 0,40 = 0,01 

ɣ-20:3 Дигомо-ɣ-

ліноленова 

39,20 ± 4,20 21,40 ± 2,10 < 0,01 

 

Особи з ЦД 2 типу, порівняно з пацієнтами з ожирінням, мали суттєво 

вищі рівні насичених, мононенасичених та поліненасичених жирних кислот – 

як сумарно, так і по окремих ЖК (за виключенням ейкозапентаєнової та 

докозагексаєнової кислот, при порівнянні яких у вказаних групах 

достовірних відмінностей не виявлено, табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4 – Жирнокислотний склад плазми пацієнтів з ЦД 2 

типу та пацієнтів з ожирінням (M ± m) 

Вищі жирні кислоти Показники 

пацієнтів з ЦД 

тип 2, мкг / мл  

(n = 18) 

Показники 

пацієнтів з 

ожирінням, мкг 

/ мл (n = 16) 

Т-тест, 

р Формула  Тривіальна назва 
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Продовження табл. 5.4 

14:0 Мiристинова 52,20 ± 5,03 26,50 ± 4,10 = 0,01 

15:0 Пентадеканова 11,70 ± 0,80 6,30 ± 1,04 < 0,01 

16:0 Пальмітинова  1003 ± 74,40 618,90 ± 64,20 = 0,01 

16:1 Пальмітолеїнова 114,10 ± 10,50 50,30 ± 8,70 < 0,01 

18:1 оl Олеїнова 815,50 ± 52 469,40 ± 61,10 = 0,02 

18:0 Стеаринова 281,80 ± 24 203,20 ± 19,80 = 0,01 

α-18:3 α-ліноленова 15,80 ± 1,60 6,50 ± 1,10 = 0,01 

18:2 Лінолева 1350,40 ± 148 882,60 ± 91 < 0,01 

ɣ-18:3 ɣ-ліноленова 18,10 ± 2,40 11,30 ± 1,30 = 0,01 

ɣ-20:3 Дигомо-ɣ-ліноленова 59,30 ± 5,40 39,20 ± 4,20 < 0,01 

20:4 Арахідонова 223 ± 17,00 150,20 ± 12,10 = 0,02 

22:5 Докозапентаєнова 16,70 ± 2,04 11,10 ± 1,10 = 0,01 

 

Таким чином, у пацієнтів з ЦД 2 типу рівні трьох (з чотирьох) ПНЖК з 

групи ω6, які беруть участь в утворенні запальних цитокінів, були вищими 

порівняно з показниками осіб з ожирінням. З іншого боку, у пацієнтів з ЦД 2 

типу з усіх показників з усіх ω3 ПНЖК, які можуть мати протизапальний 

ефект, вірогідно вищим виявився лише рівень α-ліноленової кислоти, а рівні 

інших ω3 ПНЖК достовірно не відрізнялися. 

У практично здорових осіб найсильніший кореляційний зв’язок був 

виявлений між віком та рівнем арахідонової кислоти (r = 0,65, p < 0,05), що 

свідчить про зростання рівня арахідонової кислоти з віком. Таким чином, вік 

постає перед нами як немодифікований фактор ризику зростання рівня 

основної прозапальної  ПНЖК. 

В осіб з ожирінням виявлено сильний прямий зв’язок між рівнями ЗХС 

та ейкозапентаєновою (r = 0,74, p < 0,05), докозапентаєновою (r = 0,68, p < 

0,05) та докозагексаєновою ПНЖК (r = 0,67, p < 0,05); між рівнем ХС ЛПНЩ 

та ейкозапентаєновою (r = 0,67, p < 0,05), докозапентаєновою (r = 0,66, p < 
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0,05) та докозагексаєновою ПНЖК (r = 0,68, p < 0,05); між рівнем ТГ та γ-

ліноленової кислоти (r = 0,77, p < 0,05) та дигомо-γ-ліноленової кислоти (r = 

0,72, p < 0,05) та сильний зворотній зв’язок між віком та рівнями 

міристинової (r = -0,67, p < 0,05) та пальмітолеїновою (r = -0,65, p < 0,05). Це 

свідчить, що атерогенні зміни у ліпідограмі (зростання рівнів ЗХС та ХС 

ЛПНЩ) в осіб з ожирінням супроводжується зростанням рівнів 

протизапальних ПНЖК, що може говорити про компенсаторне підвищення 

рівнів ω3 ПНЖК у відповідь на атерогенез, проте зростання рівнів ТГ 

корелює зі збільшенням рівня прозапальних ПНЖК. 

Середній вихідний рівень ω6 ПНЖК у плазмі крові серед пацієнтів 

відібраних для статинотерапії становив 1690 ± 112,40 мкг / мл, а  через 6 

тижнів лікування знизився на 62 % до 1044,35 ± 89,70 мкг / мл; рівень ω3 

жирних кислот за цей же період знизився на 66 % (з 135,50 ± 13,70 мкг / мл 

до прийому статину до 81,50 ± 10,30 мкг / мл після статинотерапії). Прийом 

статинів не може вирішити всіх проблем при дисліпідемії, особливо на 

жирнокислотному рівні, адже на фоні статинотерапії спостерігається суттєве 

зниження як про- так і протизапальних фракцій ПНЖК, тому обов’язковим 

компонентом ліпідокорекції є модифікація харчування, а саме збільшення 

вживання продуктів із великою кількістю  ω3 жирних кислот.  

Крім оцінки впливу розувастатину на зміни в жирнокислотному 

спектрі плазми крові додатково оцінювали його вплив на вміст жирних 

кислот у ХС ЛПВЩ та ХС ЛПНЩ. Встановлено, що вихідні рівні ω6 ПНЖК 

у ліпопротеїнах високої щільності становили 358,80 ± 18,70  мкг / мл, тоді як 

у ліпопротеїнах низької щільності даний показник становив 1316 ± 74,20 мкг 

/ мл. Рівень ω3 ПНЖК у ХС ЛПВЩ становив 31,03 ± 5,40 мкг / мл, тоді як у 

ХС ЛПНЩ – 101,70 ± 7,20 мкг / мл.  

Після статинотерапії у даній групі пацієнтів 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 протизапальних ЖК 

зменшився на 53,70 %, тоді як рівень прозапальних ПНЖК – на 37,40 % (рис. 



114 

 

5.6). Таким чином, статинотерапія впливала в основному на жирнокислотний 

склад атерогенної фракції ліпопротеїнів шляхом зниження обох груп ЖК, 

однак в більшій мірі знижувався рівень ω3 ПНЖК. 

 

Рисунок 5.6 – Вплив розувастатину на жирнокислотний склад ХС 

ЛПНЩ 

 

Резюме до розділу 5 

Таким чином, достовірних відмінностей при порівнянні показників 

ліпідограми пацієнтів з ожирінням та хворих з ЦД 2 типу виявлено не було. 

Це підтверджує той факт, що переважна частина пацієнтів з ожирінням та 

нормоглікемією натще та пацієнтів з ЦД 2 типу мають атерогенну 

дисліпідемію та потребують її корекції. 

Незалежно від статі та віку пацієнтів, при зростанні ІМТ 

спостерігається зростання показників ЗХС, ХС ЛПНЩ та КА. У чоловіків з 

віком (старше 55 років) зі збільшенням ІМТ було виявлено зниження 

показників ХС ЛПВЩ. 

65 % обстежених пацієнтів з ожирінням та 71 % пацієнтів з ЦД 2 типу 

мали підвищені рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ відповідно і високий коефіцієнт 

атерогенності та потребували статинотерапії. 
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Таким чином, особам з ожирінням найчастіше призначали 

розувастатин у дозі 5 мг, особам з ЦД 2 типу – 10 мг. Через 6 тижнів після 

початку лікування цільового рівня ХС ЛПНЩ досягли 75 % пацієнтів з 

ожирінням та 80 % хворих з ЦД 2 типу. 

Таким чином, прийом розувастатину тривалістю 6 тижнів сприяє 

зниженню ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62 % та ω3 жирних кислот на 66 %. 

Статинотерапія впливала в основному на жирнокислотний склад атерогенної 

фракції ліпопротеїнів, шляхом зниження в більшій мірі ω3 ПНЖК. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 5, опубліковані в 

статтях [15, 122], апробовані на наукових форумах [13, 14, 16]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

 Актуальною проблемою сьогодення є ожиріння, адже дана проблема 

набула  пандемічних масштабів поширення. Так за останні 35 років кількість 

пацієнтів з ожирінням збільшилася у два рази, а за останні 10 років – 

виросла на 75 %. Якщо у 2003 році згідно даних ВООЗ надмірну масу тіла 

мали 1,7 млрд дорослого населення, то статистика 2014 року оголосила нову 

цифру – більше 1,9 млрд осіб [66]. Враховуючи поширеність ожиріння, в 

наукових публікаціях з’явився термін «globesity», наголошуючи на 

значимість та глобальність даного патологічного стану [156].  

Ожиріння є одним із факторів ризику розвитку ряду серцево-судинних 

захворювань, метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу, синдрому 

Піквіка. Як свідчать результати останніх наукових досліджень, 65 % 

пацієнтів з ожирінням страждають на артеріальну гіпертензію і можуть мати 

метаболічні зрушення, у вигляді інсулінорезистентності та атерогенної 

дисліпідемії [47]. Саме порушення ліпідного обміну знаходиться у фокусі 

уваги багатьох дослідників, проте, дані щодо впливу висотних умов на 

ліпідний спектр є суперечними. Говорячи про ліпідний обмін, неможливо 

упустити з поля зору жирні кислоти, які відіграють домінуючу роль у 

метаболічних процесах. До недавнього часу як у вітчизняній, так і у 

закордонній медичній літературі визначенню рівнів ВЖК в біологічних 

рідинах організму не надавали належного значення. Вважалося, що певні 

жирні кислоти виступають неспецифічними медіаторами в ряді 

фізіологічних та патологічних процесів.  Так, зміна параметрів різних 

фракцій вільних жирних кислот, можуть бути маркерами „тривоги” при 

розвитку таких патологічних процесів, як ішемічна хвороба серця, інфаркт 

міокарда, артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром, цукровий діабет та 

інші. Дані захворювання є проблемою сьогодення, адже впливають на 

тривалість та якість життя, забираючи при цьому щороку тисячі громадян 

працездатного віку, що робить дану  проблему не тільки медичною, але й 
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соціальною та вимагає пошуку шляхів  ранньої діагностики на початкових 

етапах коли зміни ще є оборотними. Діагностичне значення ХС ЛПНЩ та 

ХС ЛПВЩ є вже давно відомим та входить до протоколів обстеження 

хворого на ішемічну хворобу серця, а от визначення ВЖК у плазмі крові на 

ранніх, нерідко субклінічних етапах розвитку захворювання, може стати 

ключем для ранньої діагностики та прогнозування перебігу ІХС, ЦД 2 типу, 

МС. 

При огляді доступних джерел літератури були знайдені суперечливі 

дані щодо стану ліпідного та жирнокислотного обміну серед гірських 

мешканців порівняно з мешканцями низинних регіонів світу. Щодо 

мешканців різних висотних регіонів Українських Карпат у пацієнтів з 

ожирінням цих даних взагалі не вдалося знайти.  

Метою дисертаційної роботи є удосконалення діагностики та 

підвищення ефективності лікування порушень ліпідного та жирнокислотного 

обміну у пацієнтів з ожирінням та коморбідною патологією, які проживають 

у гірській та рівнинній місцевості Українських Карпат на підставі  

встановлення клінічних, вікових, гендерних та лабораторних особливостей в 

осіб з різним трофологічним статусом.  

У роботі відображено результати комплексного обстеження 296 

пацієнтів з різним трофологічним статусом (надмірна маса тіла, ожиріння) у 

поєднанні з коморбідною патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий 

діабет), що є мешканцями гірських та рівнинних населених пунктів 

Закарпатської області та зверталися за амбулаторною допомогою в АЗПСМ 

м. Ужгород та с. Видричка Рахівського району Закарпатської області, а 

також перебували на лікуванні в реанімаційному відділенні Закарпатського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру.  

У третьому розділі дисертаційної роботи здійснено аналіз та 

порівняння показників пацієнтів, що мешкають у рівнинних та гірських 

населених пунктах Закарпаття. З цією метою було обстежено та 
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проаналізовано дані 54 мешканців с. Видричка (когорта гірських мешканців) 

та 107 мешканців Ужгородського району (когорта рівнинних мешканців). З 

метою порівняльного аналізу було відібрано 62 рівнинних пацієнтів, що за 

вихідними даними (гендерний розподіл, середній вік, показники ІМТ та 

обводу талії) статистично не відрізнялися від гірських мешканців.  

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений порівняльному 

аналізу показників 39 пацієнтів з гострим коронарним синдромом з 

елевацією сегмента ST, показників пацієнтів з надмірною масою або 

ожирінням (32 особи), пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження (27 

осіб) та практично здорових осіб (27 обстежених).  

У п’ятому розділі дисертаційного дослідження проаналізовано 

вихідний стан ліпідного спектру та його зміну під впливом статинотерапії 

розувастатином через 6 тижнів від початку лікування у відібраної групи 

пацієнтів. Для цього було залучено 46 пацієнтів, жителів рівнинних 

населених пунктів: 16 осіб з ожирінням І та ІІ ст з нормоглікемією натще, 18 

осіб з ЦД 2 типу та 12 осіб контрольної групи.  

Усім особам залученим у дослідження проводили загальноклінічне 

обстеження із дослідженням трофологічного статусу (вимірювання індексу 

маси тіла та обводу талії), визначення загального серцево-судинного ризику 

та визначення серцево-судинного ризику, використовуючи стандартну 

шкалу SCORE, деталізацію наявності артеріальної гіпертензії, ішемічної 

хвороби серця, цукрового діабету 2 типу у анамнезі та їх тривалість; 

вимірювання офісного АТ, реєстрацію ЕКГ, визначення біохімічних 

показників вуглеводного, ліпідного та жирнокислотного обміну, аналітико-

статистичний аналіз. 

Усім хворим проведено забір венозної крові натще (не менше 10 годин 

від останнього прийому їжі), у пацієнтів зі STEMI – відразу після 

госпіталізації в реанімаційне відділення до початку госпітального етапу 
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лікування. Для обстежених осіб, які потребували статинотерапії додатково 

проводили забір венозної крові для визначення печінкових показників АлАТ, 

АсАТ та рівня загальної креатинфосфокінази дворазово перед початком 

лікування та через 6 тижнів. Визначення показників жирнокислотного 

складу плазми проводилося методом газової хроматографії з використанням 

газового хроматографа «Варіан 3900» (США) і кварцової капілярної колонки 

з iммобiлiзованою нерухомою фазою «Супелковакс-10». 

Початковим кроком було проведення порівняльного аналізу 

показників ліпідограми та жирнокислотного складу плазми крові всередині 

когорти гірських мешканців.  

Середній вік горян становив 41,93 ± 1,43 років. Гендерний розподіл 

всередині цієї когорти був наступний: частка жінок / частка чоловіків – 66,70 

% / 33,30 % відповідно. ІМТ обстежених осіб у загальній групі становив 

27,22 ± 0,91 кг / м2, а обвід талії – 92,00 ± 2,51 см. Коморбідна артеріальна 

гіпертензія виявлялася у 25 осіб (46,30 %), стенокардія напруження – у 15 

пацієнтів (27,80 %), ЦД тип 2 виявлявся у 12 обстежених (22,20 %). 

Вік старше 40 років у горян асоціювався з гіршим трофологічним 

статусом (середній показник ІМТ на межі надмірної маси тіла та ожиріння – 

29,60 ± 0,95 кг / м2, показники обводу талії, що відповідають абдомінальному 

ожирінню – 99 ± 2,70 см), вірогідно вищими рівнями ЗХС (5,42 ± 0,15 ммоль 

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

дисліпідемії; з істотно вищими рівнями насичених пентадеканової ЖК (13,10 

± 1,10 мкг / мл), пальмітинової (995 ± 75,10 мкг / мл) та стеаринової ЖК 

(245,30 ± 14,90 мкг / мл); з вищим рівнем сумарних ПНЖК (1630,10 ± 72,80 

мкг / мл) в першу чергу за рахунок вищого рівня ω6 лінолевої к-ти – 1193,20 

± 62,30 мкг / мл. Особи молодше 40 років мали нормальні показники ІМТ 

(23,80 ± 1,27 кг / м2) та обводу талії  (82,60 ± 3,10 см), сприятливий ліпідний 
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профіль з нормальними рівнями ЗХС (4,60 ± 0,32 ммоль / л) та ХС ЛПНЩ 

(2,71 ± 0,08 ммоль / л), нижчі рівні насичених ЖК та ω6 ПНЖК.  

Середній вік гірських мешканців з нормальним ІМТ (до 25 кг / м2) 

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 рівень насичених 

міристинової, пальмітинової та стеаринової ЖК. Серед гірських пацієнтів з 

надмірною масою (ІМТ від 25 до 29,99 кг / м2) переважали чоловіки (83,30 

%) з середнім віком 42,30 ± 2,60 р., що мали атерогенну дисліпідемію за 

результатами ліпідограми (рівень ЗХС ставновив 5,60 ± 0,30 ммоль / л, а ХС 

ЛПНЩ – 3,57 ± 0,33 ммоль / л); окрім, істотно вищих рівнів насичених ЖК, у 

них також відмічався вищий рівень сумарних ω6 ПНЖК як результат 

вірогідно вищих рівнів лінолевої, ɣ-ліноленової, арахідонової та андренової 

ЖК. Рівні окремих ω3 ПНЖК та сумарний рівень ω6 не відрізнялися в осіб з 

нормальною та надмірною масою. 

Особи з гірського населеного пункту з ожирінням І ст. мали середній 

вік 47,60 ± 2,00 р., і були представлені переважно жінками (77,80 %). У 

порівнянні з особами з нормальним ІМТ вони, як і пацієнти з надмірною 

масою, мали вірогідно вищі рівні насичених ЖК та окремих ω6 ПНЖК (ɣ-

ліноленової та ω6-дигомо-ɣ-ліноленової); у той же час, не було виявлено 

статистично значимих відмінностей щодо сумарного рівня ω6 ПНЖК, проте 

виявлено вищі рівні мононенасичених пальмітолеїнової та олеїнової ЖК. 

Показники пацієнтів з ожирінням І ст. та надмірною масою істотно не 

відрізнялися.  

Отже, особи старше 40, що мешкають у гірських населених пунктах, 

мають атерогенну дисліпідемію та більш прогностично несприятливий 

жирнокислотний профіль за рахунок вищого рівня насичених ЖК та вищого 

рівня сумарних ω6 ПНЖК. Така ж тенденція спостерігається і серед горян з 
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надмірною масою та ожирінням І ступеню. Натомість, нормальний ІМТ та 

вік до 40 років у мешканців гірських населених пунктів асоціюються з 

нормальною ліпідограмою та нижчими рівнями прозапальних ПНЖК та 

насичених ЖК. В проспективному дослідженні тривалістю 9 років 

спостерігали за 580 особами з ЦД 2 типу та 556 особами контрольної групи. 

Виявлено, що рівні ВЖК прямопропорційно повязані з ІМТ, обводом талії та 

наявністю ЦД 2 типу [152]. Підвищені рівні ВЖК індукують атерогенез 

шляхом зниження рівня ХС ЛПВЩ та підвищення рівнів ХС ЛПНЩ та ТГ 

[187, 194].  

Рівні ω3 ПНЖК не мають суттєвих відмінностей серед порівнюваних 

груп. Сприятливі ліпідні та жирнокислотні профілі виявлено в осіб молодше 

40 років та в осіб з нормальною масою тіла. Істотних відмінностей щодо 

складу жирних кислот серед чоловіків та жінок не виявлено.  

Наступним (другим) 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 років. 

Переважну частину обстежених становили жінки (74 особи або 69,10 %), 

відповідно, меншу частину – чоловіки (33 особи або 30,90 %). Залучені до 

дослідження пацієнти мали наступний трофологічний статус: ІМТ 

обстежених осіб становив 27,50 ± 0,40 кг / м2, обвід талії – 92,40 ± 1,60 см. 

Показники ліпідограми у загальній групі були наступними: ЗХС становив 

5,08 ± 0,10 ммоль / л, ХС ЛПНЩ 3,30 ± 0,08 ммоль / л, ХС ЛПВЩ 1,31 ± 0,02 

ммоль / л, ТГ 1,55 ± 0,08 ммоль / л, КА 2,97 ± 0,10. Сумарний рівень всіх 

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 рівнями 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). та рівнями більшості з  ω6 
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ПНЖК: лінолевої (r = 0,57; р < 0,05), дигомо-ɣ-ліноленової (r = 0,51; р < 

0,05), арахідонової (r = 0,40; р < 0,05). Такий самий прямий кореляційний 

зв’язок прослідковується і щодо рівня ЗХС. Показник ІМТ має прямий 

зв’язок середньої сили з коефіцієнтом атерогенності (r = 0,44; р < 0,05) 

рівнями пальмітинової (r = 0,42; р < 0,05), олеїнової (r = 0,41; р < 0,05) та 

дигомо-ɣ-ліноленової кислот (r = 0,43; р < 0,05). В той же час, обвід талії 

достовірно корелює лише з коефіцієнтом атерогенності (r = 0,45; р < 0,05). 

У жінок мешканців рівнини виявлено вірогідно вищий потенціал до 

атерогенезу, 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)), при цьому групи були статистично 

порівнюваними. Імовірною причиною таких відмінностей могло бути те, що 

половина обстежених жінок знаходилися у клімактеричному періоді, проте 

дані щодо андропаузи у чоловіків не з’ясовувалися. 

Рівні насичених пальмітинової і стеаринової ЖК, а також 

мононенасиченої олеїнової  ЖК були достовірно вищими серед жінок. 

Сумарний рівень ПНЖК в осіб жіночої статі був значно вищим порівняно з 

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

першу чергу 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), хоча і сумарний 

рівень ω3 ПНЖК у когорті жінок також були достовірно вищими (99,80 ± 

4,40 мкг / мл та 81,10 ± 6,70 мкг / мл, р = 0,02). 

Для виявлення динаміки змін ліпідного та жирнокислотного спектру з 

віком було виділено наступні вікові підгрупи пацієнтів: до 40 років (підгрупа 

1), 41-45 років (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 / м2 у підгрупі 1 до 26,05 ± 1,90 кг / м2 у підгрупі 2 (р = 0,58); 

починаючи від 46 років у кожній віковій підгрупі спостерігався достовірно 
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вищий ІМТ порівняно з підгрупою 1: 27,80 ± 1,10 кг / м2 у підгрупі 3 (р = 

0,05), 28,90 ± 1,20 кг / м2 у підгрупі 4 (р ˂ 0,01), 28,70 ± 1,10 кг / м2 у підгрупі 

5 (р ˂ 0,01), 28,80 ± 1,40 кг / м2 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. Рівень насичених жирних 

кислот у цих вікових підгрупах суттєво не відрізнявся.  

Починаючи з 46 років (підгрупи 3-6) рівні окремих НЖК, МНЖК та 

ПНЖК є достовірно вищими порівняно з  особами молодше 40 років. До 50 

років у досліджуваній когорті спостерігається зростання рівнів ПНЖК, 

причому найвище зростання ω3 ПНЖК спостерігається у період з 40 до 50 

років, а ω6 ПНЖК  у період з 45 до 50 років. Достовірних відмінностей при 

порівнянні показників вікових підгруп старше 50 років між собою щодо 

середніх рівнів вищих жирних кислот виявлено не було. Це свідчить про 

стабілізацію жирнокислотного складу крові у віці старше 50 років. 

Третім кроком дисертаційної роботи було порівняння показників 

мешканців рівнинних та гірських населених пунктів з різним трофологічним 

статусом. З метою створення групи, яка б за своїми основними показниками 

(стать, гендерний склад, показники індексу маси тіла) статистично не 

відрізнялася від показників гірських мешканців ми відібрали 62 зі 107 

рівнинних пацієнтів. 62 мешканці Ужгородського району, надалі група 1, 

мали середню висоту проживання 150-250 м над рівнем моря; 54 мешканці с. 

Видричка Рахівського району Закарпатської області, надалі група 2, мешкали 

на середній висоті 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.), 
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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 / м2, у групі 2 – 27,22 ± 0,91 кг / м2, а обвід талії – 90,37 ± 1,74 

та 92,00 ± 2,46 см у групах 1 та 2 відповідно). Групи не відрізнялися за 

обтяженим спадковим анамнезом, часткою курців чи частотою виявлення 

порушень вуглеводного обміну. Не було виявлено достовірних відмінностей і 

щодо окремих показників ліпідограми: рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТГ та рівня 

ХС ЛПВЩ. Подібні результати були отримані у дослідженні, де вивчали 

вплив висоти проживання на антропометричні характеристики та на рівень 

ліпідів плазми крові жителів Памірських та Тянь-Шанських гір (висота 

проживання 600, 900, 2100 та 3200 м), згідно якого рівні ЗХС та 

тригліцеридів були подібними у всіх чотирьох групах, хоч маса тіла та ІМТ 

були нижчими у високогірних жителів [90].  

У загальній групі гірських мешканців виявлено вірогідно вищі рівні 

насичених мiристинової ЖК (55 ± 6,10 мкг / мл проти 29,80 ± 1,70 мкг / мл; р 

< 0,01),  пальмітинової ЖК (898 ± 58 проти 723 ± 31,10 мкг / мл; р = 0,05) та 

стеаринової ЖК (225,10 ± 12,50 проти 184 ± 5,50 мкг / мл; р = 0,02) і вищий 

рівень мононенасиченої пальмітолеїнової ЖК (104,70 ± 10 мкг / мл проти 69 

± 3,70 мкг / мл; р < 0,01). Три насичені ВЖК прийнято об’єднувати у одну 

«атерогенну» групу через здатність мiристинової (14:0) та пальмітинової 

(16:0) ЖК достовірно підвищувати рівень холестерину та ХС ЛПНЩ в 

плазмі крові, тоді як стеаринова ЖК (18:0) може знижувати вміст ХС 

ЛПВЩ, що також веде до несприятливих змін ліпідного профілю [116]. 

Пацієнти з групи 2 мали вищі показники ω3 ейкозапентаєнової ЖК 

(20,40 ± 3,50 мкг / мл 12,30 ± 0,70; р = 0,04) та вищі рівні трьох ω6 ПНЖК: γ-

ліноленової – 19,80 ± 1,70 мкг / мл проти 13,40 ± 0,70 мкг / мл (р < 0,01), 

дигомо-γ-ліноленової – 48,50 ± 3,30 мкг / мл проти 35 ± 1,20 (р < 0,01) та 

андренової ЖК – 8,50 ± 0,50 мкг / мл проти 4,80 ± 0,10 (р < 0,01). Weber P. C. 

вважає, що ω3-ПНЖК жирні кислоти є антагоністами ω6 жирних кислот і 

здатні пригнічувати більшість проявів атерогенезу [120]. 
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Що ж може бути причиною достовірно вищих рівнів окремих ПНЖК у 

однорідних групах, рандомізованих за віком, статтю та супутньою 

патологією? Відомо, що в біологічних системах постійно відбуваються 

процеси перекисного окислення ліпідів. Одними з факторів, які регулюють 

даний процес, є рівень розчиненого в рідинах організму молекулярного 

кисню. Імовірно, саме його менша концентрація в умовах висоти та 

«метаболічна економія» веде до такого перерозподілу жирнокислотного 

спектру у сторону вищих рівнів порівняно з показниками рівнинних жителів 

[67]. 

Результати порівняння показників чоловіків з груп 1 та 2 повністю 

відображають тенденцію, що відмічена для загальної групи гірських та 

рівнинних мешканців, за виключенням відсутності відмінностей щодо рівня 

ейкозапетаєнової ЖК. У жінок з гірської місцевості лише рівень андренової 

ЖК (8,02 ± 0,65 мкг / мл) майже вдвічі перевищував цей же показник серед 

жінок мешканців рівнини (4,88 ± 0,28 мкг / мл; р < 0,01). 

Горяни віком до 40 років порівняно з мешканцями рівнини мали майже 

вдвічі вищий рівень γ-ліноленової та андренової ω6 ПНЖК та в 3,5 рази 

вищий рівень ейкозапентаєнової ω3 ПНЖК. Що стосується осіб старше 40 

років, то у гірських мешканців виявлялися вірогідно вищі рівні усіх 

насичених ЖК, пальмітолеїнової МНЖК, та трьох ω6 ПНЖК  (γ–ліноленової, 

дигомо-ɣ-ліноленової та арахідонової), що  відповідає тенденції, обрахованій 

для загальних груп.  

Гірські мешканці з нормальним ІМТ мали вищий рівень трьох НЖК 

(міристинової, пальмітинової та стеаринової ЖК), вищий рівень 

ейкозапентаєнової ω3 ПНЖК (22,30 ± 2,10 проти 10,40 ± 1,50 мкг / мл, р = 

0,04) та андренової ω6 ПНЖК (7,55 ± 0,76 проти 4,28 ± 0,30 мкг / мл, р < 0,01) 

порівняно з мешканцями рівнинних населених пунктів. Згідно результатів 

дослідження, де вивчалися рівні ВЖК рівнинних жителів з ожирінням, високі 

рівні ВЖК рекомендовано оцінювати як один із критеріїв метаболічного 

синдрому [187]. Згідно отриманих нами результатів, рівні переважної 
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більшості НЖК серед практично здорових гірських мешканців з нормальним 

ІМТ є початково вищими порівняно з рівнем НЖК серед рівнинних 

мешканців, а тому не можуть розглядатися як критерії метаболічного 

синдрому. В той же час, ці рівні можуть використовуватися як «критерії 

норми» з метою виявлення відхилень у жирнокислотному спектрі серед 

горян з надмірною масою та ожирінням. 

Горяни з надмірною масою тіла мали вищі рівні всіх насичених жирних 

кислот (НЖК), пальмітолеїнової (16:01) МНЖК, дигомо-ɣ-ліноленової та 

андренової ω6 ПНЖК, що підтверджує тенденцію, обраховану і при 

порівнянні загальних груп. 

Гірські жителі з ожирінням мали вищий рівень міристинової НЖК 

(14:0) – 68,67 ± 12,96 проти 40,74 ± 8,35 мкг / мл (р = 0,04), вищий рівень ω6-

андренової ЖК – 8,37 ± 0,77 проти 5,93 ± 0,20 мкг / мл (р = 0,01) та нижчий 

рівень ω3- докозагексаєнової  ЖК – 42,56 ± 3,54 проти 62,50 ± 7,28 мкг / мл (р 

= 0,02). Результати недавніх досліджень щодо стану вінцевого русла у 

гірських мешканців Закарпатської області доводять, що горяни з 

метаболічним синдромом мають гірший стан вінцевого русла порівняно з 

мешканцями рівнинних населених пунктів [25]. Можливо, саме вищі рівні 

міристинової та  ω6 андренової і нижчі рівні ω3 докозагексаєнової кислот 

(22:6) у гірських жителів з ожирінням можуть бути тригерами, що сприяють 

виникненню та більш агресивному перебігу цукрового діабету, гострих та 

хронічних форм ІХС. На противагу їм гірські мешканці віком до 40 років та з 

нормальним масою тіла мали вищі рівні протизапальної ейкозапентаєнової 

ω3 ПНЖК порівняно з рівнинними жителями. 

Таким чином, обстежені жителі гірського населеного пункту чоловічої 

статі, старше 40 років та особи з надмірною масою чи ожирінням мали 

значимо вищі рівні насичених міристинової та стеаринової ЖК, 

пальмітолеїнової МНЖК та трьох ω6 ПНЖК (ɣ-ліноленової, дигомо-ɣ-

ліноленової та андренової ЖК) порівняно з цими ж категоріями рівнинних 

мешканців.  
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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 

(46,3 % мешканців гір проти 43,5 % серед жителів рівнини), ІХС, а саме 

стенокардія напруження – серед 29,3 % (27,8 % та 30,6 % віповідно), а ЦД 2 

типу – серед 24,1 % обстежених (22,2 % та 25,8 % відповідно). Пацієнти з 

коморбідною АГ з різних висотних регіонів мали такі ж особливості складу 

жирних кислот, які були виявлені і при порівнянні загальних груп. Зокрема, 

серед жителів гірського населеного пункту з нормальним ІМТ виявлено вищі 

рівні двох насичених ЖК (міристинової та стеаринової), а серед осіб з 

надмірною вагою та серед осіб з ожирінням виявлялися також вищі рівні 

пальмітолеїнової МНЖК та двох ω6 ПНЖК (γ-ліноленової та дигомо-ɣ-

ліноленової).  

Серед горян з ІХС виявляли вищі рівні насичених міристинової та 

стеаринової ЖК та вищі рівні ɣ-ліноленової, дигомо-ɣ-ліноленової та 

арахідонової ω6-ПНЖК зі зниженим порівняно з мешканцями рівнинних 

населених пунктів рівнем ω3-докозагексаєнової ЖК. Найбільші відмінності 

щодо рівнів ω3-докозагексаєнової ЖК виявлялися серед осіб з ожирінням – 

33,6 ± 2,5 проти 65,4 ± 2,8 мкг / мл, р < 0,01; в той же час серед гірських 

мешканців з нормальним ІМТ спостерігався вищий рівень ω3- 

ейкозапентаєнової ЖК (18,7 ± 1,4 мкг / мл проти 13,1 ± 1,1 мкг / мл, р < 

0,05). Вищі рівні насичених ЖК та трьох ω6 ПНЖК фіксувалися у осіб з 

гірських населених пунктів з ІХС незалежно від трофологічного статусу.  

Серед обстежених осіб з гірського населеного пункту з ЦД виявлено 

вищі рівні насичених міристинової та стеаринової ЖК, вищі рівні ɣ-

ліноленової, андренової та арахідонової ω6 ПНЖК незалежно від 

трофологічного статусу; в той же час як у підгрупі осіб з ЦД 2 типу та 

ожирінням (42,7 ± 2,2 проти 63,0 ± 3,3 мкг / мл, р < 0,01), так і серед осіб з 
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ЦД 2 типу та надмірною масою тіла (38,8 ± 2,0 проти 60,1 ± 3,2 мкг / мл, р < 

0,05) виявлялися нижчі рівні ω3-докозагексаєнової ЖК . 

Для порівняння, у дослідженні факторів ризику ІХС у тибетських 

горців порівняно з жителями підніжжя, виявлено нижчі рівні пальмітинової 

(16:0), стеаринової (18:0) кислот та вищі рівні олеїнової (18:1) та ліноленової 

(18:3) кислот у сироватці, що можуть бути антиатеросклеротичними 

факторами захисту [61]. 

 З метою виявлення особливостей жирнокислотних змін при інфаркті 

міокарда та порівняння їх з тими змінами, які виявляються у пацієнтів з 

різним трофологічним статусом нами було обстежено 125 осіб мешканців 

рівнинних населених пунктів. Усіх пацієнтів було розділено на 3 групи: 

тематична група 1 – 32 пацієнти з надмірною масою чи ожирінням (далі 

пацієнти з надмірною масою/ожирінням); тематична група 2 – 39 зі STEMI; 

група 3 – 27 пацієнтів зі стабільною ІХС (пацієнти зі стенокардією 

напруження); 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 / м2. Середній вік пацієнтів з STEMI становив 

56,80 ± 1,20 р., ІМТ 27,50 ± 0,60 кг / м2. Середній вік пацієнтів зі 

стенокардією напруження становив 57,50 ± 1,40 р., ІМТ 26,80 ± 0,70 кг / м2. 

Середній вік пацієнтів контрольної групи становив 43,40 ± 1,20 р., ІМТ 22,90 

± 0,03 кг / м2.  

Ліпідограми пацієнтів тематичних груп не мали істотних відмінностей 

і в обох групах відповідали змінам, що характерні для атерогенної 

дисліпідемії. 

Пацієнти зі STEMI порівняно з практично здоровими особами мали  

вірогідно вищий рівень пальмітинової НЖК (564,07 ± 54 мкг / мл проти 

395,40 ± 36; р = 0,04) та вищий рівень сумарних НЖК (748,70 ± 56,60 мкг / 
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мл проти 551 ± 44,50 мкг / мл; р = 0,04), вищі рівні окремих МНЖК 

(пальмітолеїнової та олеїнової) та їхньої суми (500,50 ± 46,60 мкг / мл проти 

314,30 ± 28,40 мкг / мл; р = 0,02), вищі рівні ω6 дигомо-ɣ-ліноленової ЖК та 

арахідонової ЖК, хоча сумарний рівень ПНЖК порівняно з групою 

контролю статистично не відрізнявся.  

Особи з надмірною масою / ожирінням порівняно з групою контролю 

також мали вищий рівень сумарних НЖК (854,90 ± 60,10 мкг / мл) за 

рахунок пальмітинової та стеаринової НЖК, вищий рівень сумарних МНЖК 

(519,80 ± 52,50) як результат суми пальмітолеїнової та олеїнової ЖК. Що 

стосується показників ПНЖК, то в осіб з надмірною масою / ожирінням 

визначався вищий рівень не лише двох ω6 ПНЖК (дигомо-ɣ-ліноленової та 

арахідонової ЖК), а й двох ω3 ПНЖК: α-ліноленової та докозапентаєнової 

ЖК.  

У обстежених осіб з групи 1 та групи 2 були знайдені відмінності щодо 

рівнів ω3 ПНЖК: особи з надмірною масою / ожирінням мали втричі вищий 

рівень α-ліноленової ЖК (11,30 ± 1,30 мкг / мл проти 3,70 ± 0,50 мкг / мл в 

осіб з STEMI; 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). В той же час, рівень арахідонової кислоти, як і інших ω6 ПНЖК  у 

пацієнтів з надмірною масою / ожирінням та STEMI статистично не 

відрізнявся.  

Отже, у обстежених осіб з надмірною масою чи ожирінням без 

клінічних проявів ІХС знайдено такий же високий рівень прозапальної 

арахідонової кислоти, як і при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, 

що, імовірно, компенсується вищим рівнем ейкозопентаєнової ω3 ПНЖК та 

вищою сумою ω3 жирних кислот. Одним з тригерних механізмів розвитку 

інфаркту міокарда в осіб з надмірною масою/ожирінням є виснаження 
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компенсаторних можливостей пулу ω3 ПНЖК та прогресивне зростання 

рівня арахідонової кислоти.  

Додатково нами було проведено порівняння показників пацієнтів зі 

STEMI та пацієнтів зі стенокардією напруження. 

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-гама-ліноленової ЖК (35,50 ± 3,80 проти 22,40 ± 2,70 мкг / мл; р = 

0,04). Високі рівні трьох протизапальних ω3 ПНЖК при стенокардії 

напруження порівняно зі STEMI дозволяють утримувати вінцевий кровотік у 

стабільному стані. 

У межах дисертаційного дослідження був проведений скринінг 

дисліпідемії у пацієнтів з ожирінням та осіб з ЦД 2 типу та визначення 

потреби таких осіб у статинотерапії, а також аналіз впливу призначеного 

цим хворим розувастатину на показники ліпідограми та пулу жирних кислот. 

Було залучено 46 пацієнтів, що зверталися по допомогу у амбулаторії 

сімейної медицини Ужгородського міського Центру ПМСД за період з 

березня 2016 по листопад 2017 рр. На основі досліджуваних показників, 

пацієнтів було розділено на 3 групи: група 1 – пацієнти з ожирінням та 

нормоглікемією натще; група 2 – пацієнти з ЦД 2 типу; група 3 (контрольна) 

– чоловіки та жінки старше 18 років з нормальними показниками ліпідного 

спектру, рівнем глюкози натще, ІМТ (далі практично здорові). Пацієнтів з 

ожирінням було 34,80 % (16 осіб), з ЦД 2 типу - 39,10 % (18 осіб) та 26,10 % 

(12 осіб) були практично здоровими.  
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Особам з атерогенною дисліпідемією призначали стартову дозу 

розувастатину відповідно до початкового рівня ХС ЛПНЩ та серцево-

судинного ризику (ССР). Обстежені особи з 1-ої групи мали помірний або 

високий ССР, пацієнти 2-ої групи  мали високий або дуже високий ступінь 

ССР, а практично здорові особи – загально-популяційний ССР. 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 ммоль / л 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 ± 0,03ммоль / л (р > 0,05), ТГ – 

3,21 ± 0,26 проти 3,02 ± 0,20 ммоль / л (р > 0,05), значення КА – 3,88 ± 0,31 

проти 4,08 ± 0,46 (р > 0,05). 

При аналізі гендерних особливостей ліпідограми виявлені достовірні 

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

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

причому у жінок цей показник був зниженим, а у чоловіків нормальним 

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

Обстежені особи з ожирінням мали прямий кореляційний зв'язок 

середньої сили 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 зворотню кореляцію між віком та рівнем 

ХС ЛПВЩ (r = -0,52; р < 0,05). Такі ж кореляційні зв’язки виявлені і в 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). Отже, у обстежених 

пацієнтів як з ожирінням, так і з ЦД, зі зростанням показника ІМТ вірогідно 
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підвищувалися рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ; у пацієнтів з ожирінням, крім 

того, з віком знижувалися показники ХС ЛПВЩ.  

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. 

Показники ліпідного профілю обстежених осіб оцінювалися 

відповідно до ступеню ССР, визначали цільові рівні ЗХС та його фракцій, і 

призначали дозу розувастатин необхідну для досягнення цільового рівня (5, 

10 або 20 мг). Статинотерапія була розпочата у 65 % осіб з ожирінням та 71 

% обстежених з ЦД 2 типу. Пацієнтам з ожирінням найчастіше призначали 

розувастатин у дозі 5 мг (для 62,50 % проти 30 % в 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); 20 мг розувастатину трохи 

частіше призначали особам з ЦД 2 типу (12,50 % осіб з ожирінням та 20 % 

обстежених з ЦД 2 типу). Середня доза розувастатину у осіб з ожирінням 

становила 9,09 ± 0,48 мг, а у осіб з ЦД – 9,23 ± 0,55 мг. 

На фоні прийому стартових доз розувастатину через 6 тижнів цільового 

рівня ХС ЛПНЩ досягли 75 % осіб з ожирінням та 80 % обстежених з ЦД 2 

типу, що свідчить про високу ефективність лікування. 

В осіб з ЦД 2 типу рівень насичених ЖК у 2,50 рази, МНЖК майже в 3 

рази, а ПНЖК майже у 2 рази перевищував ці ж показники у практично 

здорових осіб. Сумарна кількість ω6 ПНЖК у пацієнтів з ЦД 2 була майже 

вдвічі вищою за ці ж показники у практично здорових осіб (1651,01 ± 106,30 

мкг / мл проти 899,70 ± 90,40 мкг / мл, р = 0,03). У той же час сумарна 

кількість ω3 ПНЖК в осіб з ЦД 2 типу була вищою майже у 2,50 рази – 
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127,10 ± 12,40 мкг / мл проти 52,20 ± 9,80 мкг / мл у практично здорових осіб 

(р < 0,01). 

Порівнюючи жирнокислотний склад плазми у пацієнтів з ожирінням та 

практично здорових осіб виявлені достовірні відмінності щодо рівня 

окремих ЖК, у той же час вірогідних відмінностей щодо сумарного рівня 

НЖК, МНЖК та ПНЖК виявлено не було. Пацієнти з ЦД 2 типу мали вищі 

рівні трьох ω6 ПНЖК (арахідонова, ɣ-ліноленова та дигомо-ɣ-ліноленова 

ЖК), які беруть участь в утворенні запальних цитокінів, і вірогідно вищий 

рівень лише α-ліноленової протизапальної ω3 ПНЖК, в той час, коли рівні 

інших ω3 ПНЖК достовірно не відрізнялися. 

Після статинотерапії тривалістю 6 тижнів встановлено зниження 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 у плазмі. 

Додатково оцінювали вплив розувастатину на вміст жирних кислот у 

ХС ЛПВЩ та ХС ЛПНЩ. Внаслідок 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 %. 
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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 40 років мають вірогідно 

нижчі рівні прозапальних ПНЖК і насичених ЖК та нормальні показники 

ліпідограми. Жінки мали вищі рівні насичених ЖК за рахунок пальмітинової 

та стеаринової ЖК; вищий рівень олеїнової ЖК. Сумарний рівень ПНЖК у 

осіб жіночої статі є 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 вищі рівні 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. 
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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 відміннності 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 у 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 у 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 
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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). 

5. Через 6 тижнів після початку лікування цільового рівня ХС ЛПНЩ 

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

Застосування розувастатина тривалістю 6 тижнів сприяє зниженню ω6 

ПНЖК у плазмі крові на 62 % (1690 ± 112,40 мкг / мл до прийому статина 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 ліпопротеїнів, шляхом зниження в більшій мірі ω3 

ПНЖК: їх рівень у складі ХС ЛПНЩ зменшився на 53,70 % (р = 0,02). 
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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 поліненасичених 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 розвитку порушень вінцевого 

кровотоку.   

4. Прийом розувастатина тривалістю 6 тижнів з метою корекції 

атерогенної дисліпідемії сприяє зниженню ω6 ПНЖК у плазмі крові на 62 % 

та ω3 ПНЖК на 66 %. Вплив розувастатина на показники ПНЖК плазми 

крові рекомендовано враховувати при його призначенні пацієнтам з різним 

трофологічним статусом. 
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огляд літератури, підготувала текст інформаційного листа друку) 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію матеріалів дисертації 

1. Кедик АВ, Філіп АІ. Аналіз клінічних та лабораторних даних при 

гострому інфаркті міокарду у мешканців різних висотних зон 

Закарпаття. Матеріали XІ науково-практичної конференції з 

міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий 

потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього»; 2013 Квіт 17-19; 

Ужгород. Ужгород; 2013. с. 203-4. – публікація тез, стендова доповідь. 

2. Кедик АВ, Плоскіна ВЮ. Особливості ліпідного спектру у хворих з 

метаболічним синдромом. Матеріали 68-ї підсумкової наукової 

конференції професорсько-викладацького складу факультету 

післядипломної освіти УжНУ; 2017 Лют 24-25; Ужгород. Ужгород; 

2014. с. 43-4. – публікація тез, усна доповідь. 

3. Кедик АВ, Колесник ПО, Плоскіна ВЮ. Оцінка якості життя пацієнтів 

із метаболічним синдромом за допомогою анкети EQ-5D. Матеріали 

69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького 

складу факультету післядипломної освіти УжНУ; 2014 Лют 23-24; 

Ужгород. Ужгород; 2014. с. 34-5. – публікація тез, стендова доповідь. 

4. Рішко МВ, Устич ОВ, Куцин ОО, Кедик АВ. Ефективність організації 

медичної допомоги та особливості перебігу гострого інфаркта 

міокарда у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими 

артеріями, які проживають у гірській місцевості Українських карпат. 

Український кардіологічний журнал. 2016;3(Дод):146. – публікація тез, 

усна доповідь. 

5. Kedyk AV, Rishko MV. Indexes of fatty acid metabolism as a predictors of 

high risk of myocardial infarction for the transcarpathian region residents 

with overweight. ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті академіка 
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НАМН України Є.М. Нейка); 2016 Жовт 6; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ; 2016. с. 307. – публікація тез, стендова доповідь. 

6. Кедик АВ, Рішко МВ. Доцільність статинотерапії у осіб з надмірною 

вагою та ожирінням та її вплив на жирнокислотний спектр плазми. 

Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького складу УжНУ; 2016 Лют 22-23; Ужгород. Ужгород; 

2016. с. 19-20. – публікація тез, усна доповідь. 

7. Кедик АВ, Рішко МВ, Куцин ОО. Вплив висоти проживання на стан 

жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців Закарпатської 

області з надмірною вагою та ожирінням. Всеукраїнська науково-

практична конференція. Актуальні питання сучасної медицини і  

фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ); 2018 Трав 17-18; Запоріжжя. 

Запоріжжя; 2018. с. 60-1. – публікація тез, стендова доповідь. 

8. Рішко МВ, Кедик АВ. Надмірна вага та її вплив на ліпідний обмін. 

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини. Матеріали IX 

міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції; 

2016 Квіт 22-23; Ужгород. Ужгород; 2015. с. 259-63. – публікація тез. 

9. Рішко МВ, Кедик АВ, Куцин ОО. Стан ліпідного та жирнокислотного 

обміну у осіб з надмірною вагою. Український кардіологічний журнал. 

2017;1(Дод):64-5. – публікація тез, стендова доповідь. 

10.  Кедик АВ, Рішко МВ. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у 

мешканців гірських населених пунктів Закарпатської області залежно 

від індексу маси тіла. Український кардіологічний журнал. 

2018;1(Дод):47. – публікація тез. 

11. Кедик АВ, Рішко МВ. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у 

мешканців гірських населених пунктів Закарпатської області залежно 

від індексу маси тіла. Український кардіологічний журнал. 

2018;1(Дод):47. – публікація тез. 
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12. Рішко МВ, Раточка ЯГ, Бичко МВ, Кедик АВ. Сучасний стан надання 

медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у 

Закарпатській області. Український кардіологічний журнал. 

2018;3(Дод):97. – публікація тез. 
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Додаток В                                                                                                              

Акти впровадження 
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Додаток Д 

6 кроків успішної статинотерапії 
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Додаток Е 

Дослідження та їх результати щодо впливу споживання омега-3 ПНЖК 

на профілактику серцево-судинних захворювань 

Назва дослідження Дизайн 

дослідження 

Результати 

Diet and Reinfarction Trial 

(DART) включено 2033 

чоловіків віком до 56,6 року, які 

мали раніше ІМ [99] 

Пацієнтам радили 

вживати чи не 

вживати у їжу 

принаймні дві 

порції жирної риби / 

тиждень та вживати 

харчові добавки 

EPA + DHA. 

Чоловіки, які вживали рибу, 

мали збільшення в крові 

рівня ЕPA на 27 % і 

зниження загальної 

смертності та смертності від 

ІХС на 32 %, проте мали 

клінічно незначиме 

зростання нефатального ІМ. 

Gruppo Italiano per la 

Sperimentazione della 

Streptochinasi nell’Infarto 

Miocardio Prevenzione (GISSI) 

включено 11334 осіб, які мали у 

минулому серцевий анамнез 

(ІМ до 3 місяців) [97] 

Пацієнти 

споживали EPA + 

DHA добавки (850-

882 мг / добу, у 

вигляді етилових 

ефірів) або плацебо. 

Пацієнти, що споживали 

EPA + DHA добавки мали 

значиме зниження серцево-

судинної смертності (на 18 

%), коронарної смертності 

(на 20 %) і раптової серцевої 

смертності (на 24 %) у 

порівнянні з групою плацебо. 

GISSI-HF включено 3600 

пацієнтів з ХСН [98] 

 

Пацієнти приймали 

препарат Омакор 

У групі пацієнтів, які 

приймали Омакор, на 9 % 

зменшилась загальна 

смертність, на 28 % 

зменшилась кількість 

госпіталізацій з приводу 

шлуночкових порушень 

серцевого ритму 

Japanese EPA Lipid Intervention 

Study (JELIS) залучено 18645 

японців з гіперхолестеринемією, 

14981 не мали попередніх ССЗ 

[102] 

Пацієнти 

отримували 1,8 г / 

день EPA в 

комбінації зі 

статинами або 

тільки статини 

(контрольна група). 

Через 5 років, група з EPA 

мала на 26 %, 24 % та на 19 

% зниження великих 

коронар-них подій, 

нестабільної стенокардії та 

нефатальних коронарних 

подій, відповід-но.Пацієнти, 

які отримували ЕРА мали 

збільшення у плазмі EPA від 

95 мкг / мл до 170 мкг / мл, у 

той час як АА і DHA 

знизилися на 9 %. 

ОМЕГА обстежено 3704 осіб з 

недавніми серцево-судинними 

подіями, зокрема, ІМ, 

коронарними або 

церебральними ішемічними 

подіями. Період спостереження 

Пацієнти 

споживали 850 мг / 

день ЕПК + ДГК 

етиловий ефір 

Результати цих випробувань 

показали, що споживання 

омега-3 ПНЖК не дало 

значимої користі щодо 

серцево-судинного здоров’я. 
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1 рік [157] 

АЛЬФА-ОМЕГА залучено 4837 

з недавніми серцево-судинними 

подіями. Період спостереження 

3,3 роки [129] 

Пацієнти 

споживали 

маргарин насичений 

EPA + DHA без та з 

ALA. Цільове 

насичення було 400 

мг / день EPA + 

DHA комбінації та 

1,9 г ALA / день 

Su.Fol.OM3 залучено 2606 

пацієнтів з недавніми серцево-

судинними подіями Період 

спостереження 4,7 років [128] 

Пацієнти 

споживали 600 мг / 

день EPA + DHA 

етиловий ефіри. 

Метааналіз 14 рандомізованих 

подвійних сліпих, плацебо-

контрольованих досліджень за 

участю 20485 пацієнтів з ССЗ 

[125] 

 Додавання омега 3 ПНЖК з 

метою вторинної 

профілактики не знижує 

ризик серцево-судинних 

подій. 

Триває РКД VITAL, де мають 

залучити 20000 осіб (чоловіки 

старше 50 років і жінки старшеі 

55 років). Це подвійне сліпе, 

плацебо-контрольоване 

дослідження щодо первинної 

профілактики ССЗ 

Пацієнти будуть 

отримувати вітамін 

D (2000 МО / день), 

та EPA + DHA (840 

мг / день), 

порівняно з 

плацебо. 

Результати можуть дати 

відповідь щодо користі EPA 

+ DHA омега-3 ПНЖК у 

первинній профілактиці 

серцево-судинних 

захворювань. 

 

 

 

А Study of Cardiovascular Events 

iN Diabetes (ASCEND). 

Вивчається вплив прийому 

омега-3 ПНЖК у пацієнтів з ЦД 

без окклюзивних захворювань 

судин на первинну 

профілактику серцево-судинних 

подій [65] 

Включено 15480 

пацієнтів 

Результати дослідження 

будуть опубліковані 2018 

року. 
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Додаток Ж 

Угода про співпрацю 
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