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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія є основною причиною 

смерті у всьому світі. Протягом попереднього десятиріччя основними 

хворобами, що забрали найбільше людських життів, стали ішемічна хвороба 

серця та інсульт (Lüscher T.F., 2018). Атеросклероз та пов’язані з ним 

захворювання загрожують не тільки здоров’ю, але й життю пацієнтів. Це 

складне багатофакторне захворювання, на розвиток і прогресування якого 

впливає безліч чинників (Сипало А.О., Кравчун П.Г. та співав., 2017;  

Дячук Д.Д. та співав., 2018). 

Інсулінорезистентність – стан зниженої чутливості тканин до інсуліну, 

що порушує його біологічні функції. Це спільна ознака захворювань з великим 

медико-соціальним значенням, а саме, цукрового діабету 2-го типу (ЦД), 

ожиріння, артеріальної гіпертензії (АГ), синдрому полікістозних яєчників 

(СПКЯ) (Кравчун П.Г., та співав., 2015). Разом з тим, інсулінорезистентність, 

що проявляється порушеннями судинних ефектів інсуліну, впливає на 

функціональний стан ендотелію, сприяє розвитку атеросклерозу, ішемічної 

хвороби серця, АГ та підвищує ризик смерті від серцево-судинної патології в  

2-3 рази (Соколова Л.К. та співав., 2017; Mitu O. еt al., 2017).  

СПКЯ – це найбільш розповсюджене ендокринне захворювання, що 

спостерігається у 5-10% жінок репродуктивного віку, призводить до 

ановуляторного безпліддя та асоціюється зі збільшенням кількості факторів 

серцево-судинного ризику, раннього атеросклерозу та ЦД (Урбанович А.М. 

2018; Kakoly N.S. et al, 2019).  

Глюкозотоксичність, ліпотоксичність, низькоградієнтне запалення, 

оксидативний стрес - механізми, що сприяють розвитку інсулінорезистентності 

та ендотеліальної дисфункції (Маньковський Б.М. 2007; Ormazabal V. et al., 

2018). Проте, молекулярні механізми, що зв'язують інсулінорезистентність з 

розвитком атеросклерозу, залишаються до кінця не з’ясованими.  

Функціональний стан ендотелію характеризується, з одного боку, 

ендотелійзалежною вазодилатацією, а з іншого - вмістом ендотеліальних 

вазоактивних факторів в сироватці крові. Разом з тим, зміна концентрації 

циркулюючих ендотеліальних продуктів може вказувати на ендотеліальну 

активацію та дисфункцію на доклінічній стадії, ще до розвитку 

атеросклеротичного процесу (Катеренчук І.П. 2017; Haybar H., 2018). 

Зазвичай, ризик розвитку серцево-судинних захворювань оцінюють на 

основі традиційних факторів ризику, хоча вони складають близько 50% в 

патогенезі атеросклерозу, що вказує на істотне значення невідомих чинників 

цього процесу (Скибчик В.А. та співав., 2012). Проте взаємозв’язки між 

традиційними факторами ризику серцево-судинної патології та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів до кінця не встановлені.  

Залишаються не з’ясованими механізми, що лежать в основі розвитку 

ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних захворюваннях, а саме 

ЦД, АГ, ожирінні, СПКЯ, метаболічному синдромі (МС). 

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

Дисертаційну роботу виконано у Львівському національному медичному 
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університеті імені Данила Галицького МОЗ України згідно з планом 

комплексних наукових робіт. Вона є фрагментом науково-дослідницької теми 

кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького «Оцінка взаємозв’язку 

імунологічних, генетичних, гормональних механізмів розвитку вторинних 

системних васкулітів та поліімунопатії за умов системних захворювань 

сполучної тканини та оцінка ефективності та безпеки застосування терапії 

супроводу біофлавоноїдів та біогуаноїдів», № держреєстрації 0112U000166. 

Мета дослідження: науково обґрунтувати та оптимізувати ранню 

діагностику та прогнозування ендотеліальної дисфункції як маркера серцево-

судинної патології шляхом дослідження механізмів її розвитку, з урахуванням 

ролі та прогностичного значення ендотеліальних вазоактивних факторів у 

хворих на цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ожиріння, метаболічний 

синдром та синдром полікістозних яєчників. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити вміст ендотеліальних вазоактивних факторів: 

ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ (ЕМАР-ІІ), фібронектину, 

VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові, дослідити 

ендотелійзалежну дилатацію у пацієнтів з інсулінорезистентністю, хворих на 

ЦД 2-го типу, артеріальну гіпертензію, у жінок з синдромом полікістозних 

яєчників в залежності від маси тіла, у пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому.  

2. Встановити взаємозв’язки між традиційними факторами ризику 

серцево-судинної патології (ожиріння, гіперглікемія, дисліпідемія, 

інсулінорезистентність) та ендотеліальними вазоактивними факторами, 

ендотелійзалежною дилатацією у пацієнтів з інсулінорезистентністю.  

3. Вивчити вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, 

Е-селектину у пацієнтів з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями за умов 

артеріальної гіпертензії.  

4. Запропонувати комплекс чинників, які обумовлюють порушення 

ендотелійзалежної дилатації за умов ЦД 1-го та 2-го типів, артеріальної 

гіпертензії, ожиріння. 

5. Визначити сукупність прогностичних критеріїв розвитку 

артеріальної гіпертензії при ЦД 1-го та 2-го типів. 

6. Оцінити вплив ЕМАР-ІІ на показники оксидативного та 

нітрозативного стресу в серці та аорті, кардіогемодинаміку у щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю, експериментальним ЦД. 

Об’єкт дослідження: функціональний стан ендотелію при ЦД, АГ, 

ожирінні, МС, СПКЯ. 

Предмет дослідження: ендотеліальні вазоактивні фактори, 

ендотелійзалежна вазодилатація, показники інсулінорезистентності, традиційні 

фактори ризику серцево-судинної патології, їх взаємозв’язки, показники 

оксидативного та нітрозативного стресу, кардіогемодинаміка. 

Методи дослідження: клінічні, біохімічні (визначення показників 

ліпідного обміну: загальний холестерин (ЗХС), ліпопротеїни низької щільності 
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(ЛПНЩ), ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ), тригліцериди (ТГ); 

показників вуглеводного обміну: глікозильований гемоглобін (HbA1c) та 

глюкоза сироватки крові; показники оксидативного та нітрозативного стресу 

(спектрофотометричний метод); імуноферментні (визначення вмісту ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, інсуліну, лейкотриєну 

С4, тромбоксану В2 в сироватці крові); інструментальні (для оцінки 

ендотелійзалежної дилатації – проба з реактивною гіперемією за методикою 

Целермайєра, визначення функціональних показників кардіогемодинаміки); 

статистичні (визначення кількісних значень показників та відмінностей між 

ними, оцінка вірогідності різниці отриманих результатів у групах, що 

порівнювались за допомогою критерію Стьюдента та Манна-Уітні; для 

з’ясування взаємозв’язків між параметрами, що досліджувались, проведено 

кореляційний аналіз Пірсона, багатофакторний регресійний аналіз, аналіз за 

методом логістичної регресії).  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у дисертаційній 

роботі викладені та узагальнені результати комплексного дослідження 

патогенетичних механізмів порушення функціонального стану ендотелію та 

розвитку ендотеліальної дисфункції за умов інсулінорезистентності при ЦД  

2-го типу, АГ, ожирінні, СПКЯ, метаболічному синдромі. Розширені уявлення 

про роль, визначено характер змін, структуру взаємозв’язків між традиційними 

факторами ризику серцево-судинних захворювань та ендотеліальними 

вазоактивними факторами (ЕМАР-ІІ, фібронектин, VEGF, ICAM-I, VCAM,  

Е-селектин), ендотелійзалежною дилатацією у розвитку цього патологічного 

феномену. Запропоновано підходи до діагностики, прогнозування та 

експериментальної корекції ендотеліальної дисфункції. Вперше виявлено 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові при ЦД 2-го типу, АГ, ожирінні, 

СПКЯ, метаболічному синдромі. Отримано нові дані щодо підвищення рівня 

ендотеліальних вазоактивних факторів, таких як фібронектин, VEGF, ICAM-1, 

VCAM-1, Е-селектин в сироватці крові, та їх зв’язку з традиційними факторами 

ризику серцево-судинних захворювань (гіперглікемією, дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, ІМТ) при інсулінорезистентних захворюваннях та ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями. Показано зростання вмісту ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину у хворих з ЦД 1-го типу 

за умов АГ. Доведено роль цих ендотеліальних вазоактивних факторів у 

розвитку АГ при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. Виявлено прогностичні 

чинники розвитку АГ при ЦД 2-го типу – ІМТ, рівень НbА1с, ТГ, ІСАМ-1, 

ендотелійзалежна дилатація; при ЦД 1-го типу – рівень глікемії, ЕМАР-ІІ, 

фібронектину. Доповнено наукові дані щодо порушення ендотелійзалежної 

дилатації як раннього маркера порушення функціонального стану ендотелію та 

його взаємозв’язків з традиційними факторами ризику серцево-судинної 

патології. Проаналізовано характер взаємозв’язків між порушенням 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF,  

ICAM-1, VCAM-1, E-селектину. Визначено комплекс чинників, які 

обумовлюють порушення ендотелійзалежної дилатації при ЦД 1-го та 2-го 

типів, ожирінні, АГ. Вперше встановлена корекція показників оксидативного та 
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нітрозативного стресу в серцево-судинній системі щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю за умов короткочасного дії ЕМАР-ІІ. Вперше виявлено 

позитивний вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники кардіогемодинаміки 

у щурів з АГ та інсулінорезистентністю, а також з експериментальним ЦД.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дозволяють запропонувати методи оцінки функціонального стану ендотелію, 

оптимізації діагностики ендотеліальної дисфункції як вагомого фактора ризику 

серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ЦД, АГ, ожирінням та СПКЯ, що 

може слугувати основою для розробки нових способів їх профілактики та 

лікування.  

Результати проведених досліджень вказують на необхідність визначення 

вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, оскільки підвищення їх 

концентрації свідчить про порушення функціонального стану ендотелію, 

розвиток ендотеліальної дисфункції та підвищення ризику розвитку серцево-

судинної патології при ЦД, АГ, ожирінні та СПКЯ. 

Розроблені моделі прогнозування порушення ендотелійзалежної дилатації 

за умов ЦД 1-го та 2-го типів, ожиріння, АГ та запропоновані алгоритми 

обстеження цих пацієнтів. 

Встановлено сукупність несприятливих прогностичних критеріїв 

розвитку АГ у хворих на ЦД 1-го та ЦД 2-го типів, що дозволяє використати їх 

у практичній роботі для профілактики АГ. Розроблено та впроваджено в 

практику комп’ютерну програму «Визначення вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті». 

Результати дослідження впроваджені в практику і використовуються в 

роботі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», 

ендокринологічного відділення КЗ Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

Університетська лікарня», КУ «Обласний клінічний ендокринологічний 

диспансер» Запорізької обласної ради, терапевтичного відділення КМУ «Міська 

лікарня №1» м. Чернівці, ендокринологічного відділення Обласної клінічної 

лікарні м. Івано-Франківськ, ендокринологічного та гінекологічного відділення 

Хмельницької обласної лікарні, ендокринологічного відділення КУ «Міська 

лікарня №1» м. Одеса, ендокринологічного відділення КУ «Обласна клінічна 

лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, (одержано 

відповідні акти впровадження).  

Теоретичні положення і практичні рекомендації включені у навчальний 

процес низки кафедр: діабетології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; внутрішньої медицини №1, №3, 

гінекології та терапії з курсом загальної практики, сімейної медицини 

факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова; ендокринології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; внутрішньої медицини №1 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені  

І.Я. Горбачевського МОЗ України».  
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Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провела 

інформаційний пошук та аналіз наукової літератури, розробила мету, завдання 

та дизайн дослідження. Автор самостійно провела клінічне обстеження хворих, 

створила реєстраційну карту та базу даних пацієнтів за результатами 

біохімічних, імуноферментних та інструментальних досліджень. Дисертант 

брала безпосередню участь у визначенні вмісту ендотеліальних вазоактивних 

факторів, показників оксидативного та нітрозативного стресу, 

кардіогемодинаміки та ендотелійзалежної вазодилатації. Особисто 

систематизувала, провела статистичний аналіз отриманих результатів з 

використанням комп’ютерних програм, адаптованих до медичних досліджень, 

написала всі розділи дисертаційної роботи, сформулювала основні положення, 

висновки та практичні рекомендації, підготувала до друку наукові праці. У 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить основна 

частина виконаної роботи. Матеріали, положення та висновки кандидатської 

дисертації не використовувалися в даній роботі. 

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

використано. Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти 

інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися 

та обговорювалися на конгресі Міжнародної Діабетологічної Федерації (м. Абу-

Дабі, ОАЕ, 2017); конгресі Міжнародної Діабетологічної Федерації з 

ускладнень (м. Хайдарабат, Індія, 2018); 40-му конгресі Європейської асоціації 

по вивченню цукрового діабету (м. Мюнхен, Німеччина, 2004); 35-му конгресі 

Міжнародної асоціації дитячого та підліткового діабету (м. Любляна, Словенія, 

2009); 45-му конгресі Європейської асоціації по вивченню цукрового діабету 

(м. Відень, Австрія, 2009); 33-му конгресі Європейського відділу міжнародної 

асоціації по вивченню серця (м. Бордо, Франція, 2015); 52-му конгресі 

Європейської асоціації по вивченню цукрового діабету (м. Мюнхен, Німеччина, 

2016); ХV Міжнародному симпозіумі «Препарати, що впливають на метаболізм 

ліпідів» (м. Венеція, 2004); VII з’їзді ендокринологів України (м. Київ, Україна, 

2007); ХІV з’їзді акушер-гінекологів України «Проблемні питання акушерства, 

гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (м. Київ, Україна, 2016);  

VII Міжнародному конгресі «Кардіологія на перехресті наук» разом з  

XI Міжнародним симпозіумом по ехокардіографії та судинному ультразвуку, 

ХXIII щорічною науково-практичною конференцією «Актуальні питання 

кардіології» (м. Нижній Новгород, Росія, 2016); ХV Міжнародній конференції 

Фізіологічної асоціації «Ендотелій: детермінанта серцево-судинного здоров’я 

та патології» (м. Краків, Польща, 2007); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нові аспекти механізмів запалення, аутоімунної відповіді та 

розвитку пухлин» (м. Казань, Росія, 2014); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю, присвяченій 60-річчю ТДМУ «Сучасний 

мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий 

діабет» (м. Тернопіль, Україна, 2017); науково-практичній конференції 

«Коморбідна і мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб»  

(м. Одеса, Україна, 2016); науково-практичній конференції «Актуальні питання 
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сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках всесвітнього дня 

сімейного лікаря)» (м. Київ, Україна, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю Національної академії 

медичних наук України (м. Київ, Україна, 2018). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи висвітлено у 48 публікаціях: 

29 статей (з яких 18 статей – без співавторів), з них 18 статей у фахових 

наукових виданнях України, 5 – у зарубіжних періодичних виданнях, 1 – в 

українському журналі, що включений до міжнародної наукометричної бази 

Scopus (всього 7 статей включені до міжнародної наукометричної бази Scopus), 

2 патенти України на корисну модель, 17 тез в наукових збірниках і матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських конгресів, з’їздів, конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 465 сторінках 

друкованого тексту, з яких 307 сторінок займає основний текст. Дисертація 

містить анотації українською та англійською мовами, список публікацій 

здобувача, основну частину (вступ, огляд літератури, розділ матеріалів та 

методів дослідження, сім розділів з результатами власних досліджень, аналіз та 

узагальнення результатів досліджень, висновки, практичні рекомендації), 

список використаних джерел, який включає 525 посилань, з них - 77 кирилицею 

і 448 латиницею, та додатки. Текст ілюстрований 58 таблицями та 129 

рисунками.   

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Було проведено одномоментне 

аналітичне дослідження. Всього обстежено 260 осіб. Всім пацієнтам проводили 

комплексне обстеження (загальноклінічне, біохімічне, імуноферментне та 

інструментальне) до будь-яких змін в існуючій терапії. В подальшому хворим 

проводилась необхідна корекція цукрознижуючої терапії, а також призначались 

всі необхідні препарати в залежності від отриманих результатів та згідно 

існуючих протоколів щодо лікування АГ, дисліпідемії, тощо. 

Критерії виключення з дослідження: вторинний та гестаційний ЦД, 

діабетичний кетоацидоз, аутоімунні та вірусні гепатити, ХСН ІІІ-ІV, 

резистентна АГ, фібриляція передсердь, гострий коронарний синдром та ГПМК 

протягом останнього року, ШКФ<45 мл/хв./1,73 м
2
, гострі запальні процеси, 

ХОЗЛ, онкозахворювання, відмова хворого від обстеження.  

Для коректної оцінки функціонального стану ендотелію у дослідженні не 

приймали участь особи, які отримують препарати, що потенційно здатні 

впливати на функціональний стан ендотелію, а саме: гіполіпідемічні засоби, 

інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту/антагоністи рецепторів 

ангіотензину ІІ, блокатори кальцієвих каналів, нітрати, препарати L-аргініну, 

гормональні контрацептиви та препарати замісної гормональної терапії. За 3 дні 

до забору крові для досліджень із харчового раціону вилучались продукти, що 

можуть містити сполуки азоту (копченості). Для виключення можливого 

впливу куріння на функціональний стан ендотелію у дослідження не брали осіб, 

котрі курять. 

Досліджувались наступні когорти пацієнтів - перша когорта середнього 

віку (108 осіб): хворі на ЦД 2-го типу (64 особи), з них 32 пацієнти з ожирінням 
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та 32 – з нормальною масою тіла, та 44 особи, які не страждають на ЦД, серед 

них - 22 особи з нормальною масою тіла та 22 особи з ожирінням. Діагноз ЦД 

2-го типу встановлювали згідно з критеріями ВООЗ (1999) та наказу МОЗ 

України № 384 від 24.05.2012 р. Для встановлення діагнозу ожиріння визначали 

індекс маси тіла (ІМТ). Ожиріння діагностувалось при ІМТ>30 кг/м
2
. ІМТ був 

достовірно вищий в групах з ожирінням, як з ЦД 2-го типу (36,513,75 кг/м
2
), 

так і без діабету (36,38±3,49 кг/м
2
) в порівнянні з групами з нормальною масою 

тіла, як з ЦД 2-го типу (23,1±2,41 кг/м
2
), так і без діабету (22,73±1,85 кг/м

2
). 

Додатково розраховували співвідношення окружності талії до окружності 

стегон (ОТ/ОС). В усіх осіб з ожирінням, як з групи хворих на ЦД, так і без 

діабету було абдомінальне ожиріння (ОТ/ОС>0,9 у чоловіків, >0,8 у жінок). 

Показники вуглеводного обміну достовірно не відрізнялись в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (глікемія 9,712,25 ммоль/л, HbA1c 

9,9±1,72%) та в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

(глікемія 9,012,83 ммоль/л, HbA1c 9,41±2,29%) (р>0,05). Не було статистично 

достовірної відмінності між цими показниками в групах осіб з ожирінням 

(глікемія 4,60,89 ммоль/л, HbA1c 5,42±0,34%) та нормальною масою тіла 

(глікемія 4,650,8 ммоль/л, HbA1c 5,25±0,44%), що не хворіють на ЦД 2-го 

типу (р>0,05). У хворих з ЦД 2-го типу та у осіб з ожирінням встановлена 

дисліпідемія, а саме підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, зниження ЛПВЩ в 

порівнянні з групою з нормальною масою тіла без ЦД (р<0,01). 

Для вирішення поставлених задач серед осіб першої когорти була 

сформована група хворих з АГ – всього 68 осіб. Гіпертонічна хвороба 

діагностувалась згідно наказів МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р. та № 816 

від 23.11.2011 р. за наявності підвищеного тиску більше 140/90 мм рт. ст. в 

стані спокою сидячи, або якщо хворі отримували антигіпертензивну терапію.  

Пацієнти з АГ були розподілені наступним чином: хворі з АГ та ЦД 2-го 

типу – 41 особа (вік: 53,56±7,14 років, ІМТ: 32,28±7,4кг/м
2
, HbA1c: 

9,97±2,02%), з АГ та ожирінням – 18 осіб (вік: 50,5±4,92 років, ІМТ: 37,14±3,3 

кг/м
2
, HbA1c: 5,46±0,36%), з АГ та нормальною масою тіла – 9 осіб (вік: 

52,77±6,3 років, ІМТ: 23,35±1,56 кг/м
2
, HbA1c: 5,24±0,4%). До груп порівняння 

увійшли особи з нормальним артеріальним тиском: пацієнти з ЦД 2 типу (23 

особи), особи контрольної групи середнього віку (13 осіб). 

Згідно класифікації АГ за рівнем артеріального тиску (мм рт. ст.) в групі 

хворих ЦД 2-го типу АГ 1 ступеня була у 18 (43,9%), 2 ступеня – у 23 (56,1%) 

пацієнтів. В групі осіб з ожирінням у 8 (44,4%) хворих була АГ 1 ступеня, у 10 

(55,6%) – 2 ступеня, у хворих на АГ з нормальною масою тіла – у 3 (33,3%) та 6 

(66,7%), відповідно. В усіх обстежених групах з АГ, як в поєднанні з ЦД, так і з 

ожирінням та нормальною масою тіла, виявлена дисліпідемія, що проявлялась у 

підвищенні вмісту ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, зниженні вмісту ЛПВЩ в порівнянні з 

контрольною групою (р<0,01). 

Серед обстежених нами пацієнтів сформована група з МС (71 хворий), 

які, в свою чергу, були розподілені наступним чином. До першої підгрупи були 

відібрані 23 особи з МС за критеріями WHO (вік: 51,91±5,5 років, ІМТ: 

30,13±6,9 кг/м
2
), до другої – 30 пацієнтів з ознаками МС за критеріями ATPIII 
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(вік: 51,33±5,1 років, ІМТ: 31,96±7,21 кг/м
2
), в третю – 18 хворих з МС за 

критеріями IDF (вік: 50,33±4,57 років, ІМТ: 37,06±4,31 кг/м
2
). В групі з МС за 

критеріями WHO підвищення АТ відмічалось у 17 пацієнтів (73,91%), в групі з 

ознаками МС за критеріями ATPIII – у 23 пацієнтів (76,66%), а в групі з МС за 

критеріями IDF – 13 (72,22%). В усіх осіб з різними проявами МС 

спостерігалось достовірне підвищення ІМТ, глюкози крові та HbA1c в 

порівнянні з контрольною групою (р<0,01). Незалежно від критеріїв відбору, 

хворі з різними проявами МС мали ознаки дисліпідемії, а саме підвищення 

вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, зниження ЛПВЩ в порівнянні з контрольною групою 

(р<0,01). 

Друга когорта: 91 особа молодого віку, з них пацієнти з ЦД 1 типу з 

мікроангіопатіями (33 особи), особи з ожирінням молодого віку (30 осіб), особи 

молодого віку контрольної групи (28 осіб). 

Вік пацієнтів з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями був 20,3±2,07 років. 

Захворювання у них виникло в дитинстві, а тривалість його була 11,36±3,33 

років. Глікемія натще - 10,9±2,31 ммоль/л, а рівень HbA1c – 10,48±1,62%. Всі 

хворі з ЦД 1-го типу були в стані декомпенсації. 

Під час обстеження очного дна хворих на ЦД 1-го типу у 7 (21,21%) 

виявлено непроліферативну, у 8 (24,24%) – прероліферативну, у 15 (45,45%) 

проліферативну ретинопатію за Е. Kohner, М. Porta (1991) та у 3 (9,09%) – 

діабетичну ангіопатію сітківки. У 28 (84,8%) хворих на ЦД 1-го типу 

діагностовано діабетичну нефропатію IV стадії (протеїнурія); у 5 (15,2%) – 

нефропатію ІІІ стадії (мікроальбумінурія) за С. Mogensen (1982). Отже, у 

переважної більшості хворих на ЦД 1-го типу, незважаючи на молодий вік, 

були виражені ускладнення, зокрема нефро- та ретинопатія ІІІ–IV стадії. АГ 

діагностовано у 23 (69,6%) хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. У всіх 

пацієнтів хвороба була 2 стадії. Згідно класифікації АГ за рівнем артеріального 

тиску (мм рт. ст.) у 9 (39,13%) хворих була АГ 1 ступеня, у 14 (60,86%) – 2 

ступеня. При цьому рівень систолічного артеріального тиску був 162,17±12,95 

мм рт. ст., діастолічного – 100,87±5,36 мм рт. ст.  

У групі з ожирінням молодого віку спостерігалось 30 осіб (вік 19,56±2,5 

років, ІМТ 34,72±3,83 кг/м
2
). У всіх обстежених був центральний тип ожиріння. 

Контрольна група молодого віку - 28 осіб (вік 19,96±2,06 років, ІМТ 20,48±2,18 

кг/м
2
). У хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, у молодих осіб з 

ожирінням встановлено підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ та зниження 

ЛПВЩ в порівнянні з контрольною групою (р<0,01). 

Третя когорта – 65 жінок, з них 45 жінок з СПКЯ та 20 жінок контрольної 

групи, що мали нормальну структуру яєчників за даними УЗД, регулярний 

менструальний цикл з тривалістю від 21 до 35 днів, та не мали ознак 

гіперандрогенізму (клінічних та лабораторних). Серед жінок з СПКЯ виділено 

групу осіб з ожирінням – 23 жінки (вік: 22,82±3,03 років, ІМТ: 35,67±4,6 кг/м
2
), 

та групу з нормальною масою тіла – 22 жінки (вік: 22,81±2,03років, ІМТ: 

22,35±2,16 кг/м
2
). Діагноз СПКЯ встановлювали за загальноприйнятими 

критеріями (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus, 2004). У 

жінок з СПКЯ встановлена гіперандрогенемія: підвищення вмісту Т заг. та Т 
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віл., ІВТ, зменшення СЗГ, а також дисліпідемія: підвищення концентрації ЗХС, 

ЛПНЩ, ТГ, зниження ЛПВЩ в порівнянні з жінками контрольної групи 

(р<0,01). 

У даній роботі для вирішення поставлених завдань застосовувались 

антропометричні, біохімічні, спектрофотометричні, імуноферментні, а також 

статистичні методи дослідження. 

Загальноклінічне обстеження для визначення стану пацієнтів включало 

збір скарг та анамнезу, фізикальне обстеження із вимірюванням 

антропометричних показників (зросту, маси тіла, ОТ та ОС, розрахунків ІМТ та 

коефіцієнта ОТ/ОС). Забір крові проводили між 8.00 та 9.00 годинами, натще, 

після 12-годинної перерви в прийомі їжі. Для дослідження вуглеводного обміну 

визначали вміст глюкози в крові біохімічним методом безпосередньо в тих 

зразках венозної крові, що використовувалися для подальших досліджень на 

автоматичному біохімічному аналізаторі Advia 1800 (Siemens, США). 

Досліджували також рівень HbA1c методом рідинної іонообмінної 

хроматографії високого тиску за допомогою системи D10 (BIO-RAD, США). 

Всім хворим проводилось дослідження ліпідного спектру крові. 

Визначали ЗХС, ЛПВЩ та ТГ в сироватці венозної крові ферментативним 

колориметричним методом з використанням наборів реагентів «Randox HUM 

ASY» (Великобританія) на біохімічному аналізаторі D10 (BIO-RAD, США). 

Рівень ЛПНЩ обчислювали за формулою Friedwald W.T. (1972): ЛПНЩ = ЗХС 

– ЛПВЩ – ТГ/5 з постановкою контролів якості прямим методом. 

Для визначення чутливості тканин до інсуліну та виявлення 

інсулінорезистентності ми підраховували індекс НОМА та Caro. Індекс НОМА 

рахували за формулою: HOMA = рівень глюкози крові натще * вміст 

інсуліну/22,5 (Matthews DR, et al., 1985); індекс Caro = рівень глюкози крові 

натще/вміст інсулін крові натще (Caro JF, 1991). 

На тому ж візиті всім хворим проводилось дослідження 

ендотелійзалежної дилатації за стандартною методикою Целермайєра 

(Celermajer DS, et al., 1992). Діаметр плечової артерії вимірювали за допомогою 

ультразвуку двічі: базальний (після 10 хв спокою) та протягом реактивної 

гіперемії. Далі манжету тонометра накладали на передпліччя та нагнітали 

повітря до тиску 250 мм рт. ст. та утримували протягом 5 хв. Після цього 

повітря випускали та повторно вимірювали діаметр плечової артерії протягом 

1-ї хвилини. Таким чином, виникала реактивна гіперемія та ендотелійзалежна 

дилатація. Далі вимірювали діаметр плечової артерії на 5 хв. після 

сублінгвального прийому нормальної антиангінальної дози нітрогліцерину (400 

мкг), який спричиняє ендотелійнезалежну гладком’язеву вазодилатацію.  

Всі експериментальні процедури виконано згідно з Європейською 

Директивою Ради Громад від 24 листопада 1986 року (86/609/ЕЕС). Досліди 

проводили на щурах-самцях віком 6 міс. лінії Вістар, щурах зі спонтанною 

гіпертензією, зі стрептозотоцин-індукованим цукровими діабетом. Щурів 

наркотизували за допомогою уретану (1,25 г/кг, внутрішньочеревинно).  

Реєстрація показників кардіодинаміки у щурів in vivo проводилася за 

допомогою мікрокатетера 2F (Millar Instruments, Houston, TX) і Millar Pressure-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3899825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caro%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1890146
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celermajer%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1359209
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Volume System через праву сонну артерію ретроградно у лівому шлуночку. 

Основні кардіогемодинамічні показники: кінцевий систолічний тиск (КСТ), 

кінцевий діастолічний тиск (КДТ), кінцевий систолічний об’єм (КСО), кінцевий 

діастолічний об’єм (КДО), ударний об’єм (УО), хвилинний об’єм крові (ХОК). 

Розраховували кінцеву систолічну жорсткість (КСЖ), як співвідношення КСТ 

до КСО, та кінцеву діастолічну жорсткість (КДЖ), як співвідношення КДТ до 

КДО. Артеріальну жорсткість (АЖ) розрахували як відношення значення КСТ 

до УО. Співвідношення тиску і об’єму лівого шлуночка аналізували за 

допомогою програми PVAN 3.6 (Millar Instruments) з конвертацією відносних 

одиниць об’єму (RVU) в абсолютні одиниці об’єму (мкл) за допомогою 

формули (slope 20,25*RVU – intercept 29,05).  

У цільних свіжоприготовлених гомогенатах серця та аорти щурів 

визначали біохімічні показники оксидативного та нітрозативного стресу. Вміст 

супероксидного радикалу (О2•) у пробах визначали за окисленням цитохрому С 

(McCordJ.M. et al.,1982). Для визначення вмісту гідроксильного радикалу (ОН•) 

використовували суміш тіобарбітурувої та трихлороцтової кислоти. (Conte D.  

et al., 1996). Для визначення вмісту перекису водню (Н2О2) використовували 

систему КІ/лактопероксидази (Huwiler M. еt al., 1984). Вміст сечової кислоти 

визначали в колориметричній реакції за допомогою набору реактивів фірми 

«Філісіт-Діагностика» (Україна). Визначали вміст в сироватці крові дієнових 

кон’югатів за методикою Гаврилова (Gavrilov VB. et al., 1988). Вміст нітрит-

аніону (NO2-) визначали спектрофотометричним методом Гріна з 

використанням реактиву Гріса (Green L.C. et al., 1982) у сучасній модифікації 

(Коцюруба А.В. та співав., 2000), вміст нітрат-аніону (NO3-) визначали 

спектрофотометричним методом за допомогою бруцинового реактиву 

(Isukahara H. et al., 1996). Для визначення активності NO-синтази: сумарної та 

індуцибельної використовували комбінацію класичного методу (Salter M. еt al., 

1991) з сучасною його модифікацією (Сhin SY. et al., 1999; Сагач В.Ф. та 

співав., 2003). Активність конституційної NO-синтази (cNOS) визначали як 

різницю між активністю сумарної та індуцибельної NO-синтази (iNOS). 

Активність нітратредуктази (NR) вивчали за зменшенням вмісту NO3- в 

інкубаційному середовищі (Alikulov ZA. et al., 1980). Вміст високо- (ВМНТ) і 

низькомолекулярних (НМНТ) нітрозотіолів визначали за методом Saville 

(Gerdel D. et al., 1996).  

Для дослідження впливу короткочасного введення ЕМАР-ІІ на показники 

оксидативного, нітрозативного стресу та показники гемодинаміки у 

експериментальних тварин використовували стабілізований 1,5%-м 

декстраном-70 ліофілізований рекомбінантний білок ЕМАР-ІІ людини (169 

амінокислотних залишків, молекулярна маса 18535), отриманий у відділі 

білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і 

генетики НАН України (керівник – член-кор. НАН України О.І. Корнелюк) 

методом бактеріальної експресії. ЕМАР-ІІ вводили одноразово 

внутрішньовенно по 10 мкл розчину, що містив 0,85 мкг цього фактора в 0,5 мл 

0,9%-го NaCl. Після введення ЕМАР-ІІ негайно визначали фізіологічні 
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показники, а через 30 хв. тварин декапітували, відбирали серце та аорту і на 

холоді готували їх гомогенати для визначення біохімічних показників. 

Для відтворення експериментального цукрового діабету щурам-самцям 

лінії Вістар внутрішньочеревинно вводили стрептозотоцин в дозі 50 мг/кг маси 

тіла (Sigma, США) (Waly MI. et al., 2015). Через 2 тижні у тварин розвивався 

діабет (рівень глюкози натще був 14,5±3,7 ммоль/л). 

Визначення ендотеліальних вазоактивних факторів проводились 

імуноферментним методом: ЕМАР-ІІ, фібронектин, лейкотриєн – із 

використанням сорбційних колонок «Аmprer» (Amersham Lifesilence) та тест-

систем «Amersham pharmacia biotech» (England), VEGF – з використанням 

набору реагентів для кількісного визначення VEGF Life technologies 

(Invitrogen), ICAM-1 – набору реагентів для кількісного визначення ICAM-1  

eBioscience (Bender MedSystems), VCAM-1 – набору реагентів ProcartaPlex Rat 

VCAM-1 Simplex, Е-селектину – набору реагентів для кількісного визначення 

sE-селектину eBioscience (Bender MedSystems), інсуліну в сироватці крові – 

«Cloud-Clone Corp. Wuhan» (USA), тромбоксану В2 – «DuPont» (США). 

Дослідження проводилися на плошковому ELISA-аналізаторі «Stat Fax-303 

Plus» (USA). Виконання методики здійснювалося згідно з вимогами фірми-

виробника тест-систем. 

Дані наведені як середнє  стандартне відхилення. Статистичну обробку 

даних проводили методами варіаційної та описової статистики за допомогою 

стандартного пакету статистичного розрахунку даних програми Microsoft Office 

Excel 2007. Достовірність відмінностей середніх величин визначали за 

критерієм t-Стьюдента та U-критерієм Манна-Уітні. Відмінність вважалась 

достовірною при величині показника р<0,05. Кореляційний аналіз між рядами 

показників розраховували, використовуючи коефіцієнт Пірсона. Для оцінки 

сили зв’язку в теорії кореляції застосовувалась шкала Чеддока. Для 

встановлення впливу чинників використовувався багатофакторний регресійний 

аналіз. Методом логістичної регресії досліджувалась вірогідність розвитку АГ 

(Герасимов А.Н., 2007). 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами виявлено ознаки 

гіперінсулінізму та інсулінорезистентності (підвищення вмісту інсуліну в 

сироватці крові, підвищення індексу НОМА та зниження індексу Caro) у 

хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням (+196,05%; +519,26%; -30,2%, 

відповідно, р<0,001), так і з нормальною масою тіла (+143,03%; +386,28%;  

-24,72%, відповідно, р<0,001), у молодих осіб з ожирінням (+153,4%; +153,69%; 

-61,34%, відповідно, р<0,001) та осіб з ожирінням середнього віку (+164,06%; 

+157,12%; -63,04%, відповідно, р<0,001) в порівнянні з особами з нормальною 

масою тіла без ЦД. Разом з тим, у хворих на ЦД 2-го типу виявлено достовірно 

вищий вмісту інсуліну та індексу НОМА в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням в порівнянні з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла (+21,81%, р<0,001 та +27,34%, р=0,006, відповідно). Це вказує на більш 

виражену інсулінорезистентність у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням в 

порівнянні з пацієнтами з ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла. Разом з тим, 

індекс Caro нижчий у осіб з ожирінням без діабету, ніж у хворих на ЦД 2-го 

http://us.ebioscience.com/
http://us.ebioscience.com/
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типу з ожирінням та у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (-

47,05% та -50,09%, відповідно, р<0,001). Це співпадає з загальними уявленнями 

про патогенез ЦД, коли інсулінорезистентність призводить до розвитку 

недостатності бета-клітин та зниження секреції інсуліну.  

Вміст інсуліну, індекс НОМА був вищим, а індекс Caro нижчим у осіб з 

АГ, як в поєднанні з ЦД (+195,89%; +568,71%; -25,26%, відповідно, р<0,01), так 

і з ожирінням (+176,91%; +189,73%; -61,29%, відповідно, р<0,05) в порівнянні з 

контрольною групою. Проте, у хворих з АГ з нормальною масою тіла 

підвищений був лише індекс НОМА (+26,93%, р<0,05), а вміст інсуліну та 

індекс Caro достовірно не відрізнялись. 

Підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові, індексу НОМА та 

зниження індексу Caro встановлено у жінок з СПКЯ, як з нормальною масою 

тіла (+41,95%; +44,72%; -32,2%, відповідно, р<0,001), так і з ожирінням 

(+161,33%; +177,36%; -61,51%, відповідно, р<0,001) в порівнянні з жінками 

контрольної групи, а також у жінок з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з 

жінками з СПКЯ з нормальною масою тіла (+84,09%; +91,65%; -43,23%, 

відповідно, р<0,01). 

Ознаки інсулінорезистентності (підвищення вмісту інсуліну в сироватці 

крові, підвищення індексу НОМА та зниження індексу Caro в порівнянні з 

контрольною групою) виявлено також у пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому: за критеріями WHO (+160,9%; +456,47%; -20,43%, 

відповідно, р<0,001), за критеріями ATPIII (+166,34%; +389,9%; -31,1%, 

відповідно, р<0,001) та IDF (+185,7%; +389,5%; -39,9%, відповідно, р<0,001). 

Функціональний стан ендотелію характеризується з одного боку вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів, а з іншого - ендотелійзалежною 

дилатацією. Застосовуючи методику Целермайєра, ми виявили ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу, як з ожиріння, так і з 

нормальною масою тіла (-80,11%; -70,28%, відповідно, р<0,001) (рис.1), а також 

у молодих осіб з ожирінням та осіб з ожирінням середнього віку (-46,42%;  

-64,8%, відповідно, р<0,001), у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями  

(-64,88%, р<0,0001), у осіб з АГ як в поєднанні з ЦД, так і з ожирінням та 

нормальною масою тіла (-84,85%; -74,23%; -47,78%, відповідно, р<0,01), у 

жінок з СПКЯ, як з нормальною масою тіла, так і з ожирінням (-52,71%;  

-61,48%, відповідно, р<0,001), у пацієнтів з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO, ATPIII та IDF (-69,82%, -70,74%, -77,82%, відповідно, 

р<0,0001) у порівнянні з відповідними групами контролю. Отримані результати 

вказують на розвиток ендотеліальної дисфункції при захворюваннях, що 

супроводжуються інсулінорезистентністю. 

Разом з тим, щоб охарактеризувати функціональний стан ендотелію, ми 

досліджували ряд ендотеліальних вазоактивних факторів з різноманітними 

функціями, а саме ЕМАР-ІІ, фібронектин, VEGF, ICAM-1, VCAM-1,  

Е-селектин.  

У хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням був підвищеним вміст ЕМАР-ІІ 

(+93,22%, р<0,0001), фібронектину (+55,07%, р<0,0001), VEGF (+46,36%, 

р<0,0001), ICAM-1 (+17,01%, р=0,001), VCAM-1 (+14,51%, р=0,0002),  
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Е-селектину (+25,28%, р<0,0001) в порівнянні з особами з ожирінням середнього 

віку без ЦД. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

підвищувалась концентрація ЕМАР-ІІ (+157,53%), фібронектину (+45,43%), 

VEGF (+83,76%), ICAM-1 (+34,8%), VCAM-1 (+31,13%), Е-селектину (+31,49%) 

в порівнянні з особами з нормальною масою тіла без ЦД (р<0,0001) (рис.1).  

 

 
 
* р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

особами з ожирінням без діабету; 

** р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла та групою осіб з нормальною масою тіла без діабету; 

*** р<0,01 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету та групою осіб 

з нормальною масою тіла без діабету; 

# р<0,01 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла; 

Рис. 1. Показники функціонального стану ендотелію при ЦД 2-го типу 

 

Це вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції при ЦД 2-го типу, 

незалежно від маси тіла, а також на можливу роль гіперглікемії в розвитку 

виявлених зрушень. 

Встановлено також підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних 

факторів у осіб з ожирінням, що не страждають на ЦД в порівнянні з групою 

осіб з нормальною масою тіла без діабету: ЕМАР-ІІ (+71,91%, р<0,001), 

фібронектину (+12,9%, р=0,003), VEGF(+52,66%, р<0,0001), ICAM-1 (+20,05%, 

р=0,0001), VCAM-1 (+19,4%, р=0,0001), Е-селектину (+15,49%, р=0,01). Вміст 

ЕМАР-ІІ (+28,98%, р=0,02), фібронектину (+20,38%, р<0,0001), VEGF 

(+21,59%, р<0,0001) був достовірно вищий в сироватці крові хворих на ЦД 2-го 

типу з ожирінням в порівнянні з хворими на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла. Отримані дані можуть вказувати на роль ожиріння у розвитку виявлених 

зрушень. Проте, відсутність достовірної відмінності між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та молекул адгезії у хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла може свідчити, що за умов ЦД вплив надлишкової маси тіла 

* 
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14 

 

нівелюється, а гіперглікемія стає ведучим патогенетичним чинником. Дані 

літератури також вказують на те, що гіперглікемія – це основна причина 

ендотеліальної дисфункції при ЦД (Scherer PE, Hill JA., 2016). 

Встановлено підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів в 

крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями порівняно з контрольною 

групою та в порівнянні з групою осіб молодого віку з ожирінням без діабету: 

ЕМАР-ІІ (+279,2%, р<0,0001; +85,15%, р<0,0001, відповідно), фібронектину 

(+75,77%, р<0,0001; +45,84%, р<0,0001, відповідно), VEGF (+111,16%, 

р<0,0001; +37,51%, р<0,0001, відповідно), ICAM-1 (+113,29%, р<0,0001; 

+47,46%, р=0,01, відповідно), VCAM-1 (+68,35%, р<0,0001; +15,55%, р<0,001, 

відповідно), Е-селектину (+50%, р<0,0001; +13,05%, р<0,001, відповідно). Це 

вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції у цих пацієнтів, не зважаючи на 

їх молодий вік, та роль гіперглікемії в розвитку цих порушень, а також 

співпадає з результатами, що ми отримали у хворих на ЦД 2-го типу. 

Дослідження Oslo теж вказує на високу частоту «німого» атеросклерозу 

коронарних судин у дорослих, що хворіють ЦД 1-го типу з дитячого віку 

(Vähämurto L. et al., 2018).  

Аналогічні зміни виявлені також в групі молодих осіб з ожирінням без 

діабету. У цих пацієнтів вміст ендотеліальних вазоактивних факторів був 

достовірно вищий порівняно з контрольною групою молодих людей: ЕМАР-ІІ 

(+104,8%, р=0,001), фібронектину (+20,52%, р=0,009), VEGF (+53,55%, 

р<0,0001), ICAM-I (+44,64%, р<0,0001), VCAM-1 (+45,69%, р<0,0001),  

Е-селектину (+32,67%, р<0,0001). Отже, ці результати співпадають з 

попередніми результатами, що ми отримали у осіб з ожирінням середньої 

вікової категорії, та вказують на патогенний вплив надваги у розвитку 

ендотеліальної дисфункції. 

При дослідженні функціонального стану ендотелію при АГ нами 

виявлено достовірне підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів 

в сироватці крові хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу: ЕМАР-ІІ (+350%, 

р<0,01), фібронектин (+75,4%, р<0,01), VEGF (+140,27%, р<0,01), ICAM-I 

(+71,62%, р<0,01), VCAM-1 (+68,42%, р<0,01), Е-селектин (+66,95%, р<0,01); у 

хворих на АГ в поєднанні з ожирінням: ЕМАР-ІІ (+170,37%, р<0,01), 

фібронектин (+23,23%, р<0,01), VEGF (+77,27%, р<0,01), ICAM-I (+45%, 

р<0,01), VCAM-1 (+51,53%, р<0,01), Е-селектин (+35,18%, р<0,01); у хворих на 

АГ з нормальною масою тіла: ЕМАР-ІІ (+87,03%, р<0,01), фібронектин 

(+19,67%, р<0,05), VEGF (+25,71%, р<0,01), ICAM-I (+20,05%, р<0,01), VCAM-

1 (+18,51%, р<0,01); Е-селектин (+17,91%, р<0,01) в порівнянні з контрольною 

групою, що вказує на порушення функціонального стану ендотелію при АГ. 

При порівнянні груп з АГ вміст ендотеліальних вазоактивних факторів 

був вищим у групі з АГ та ЦД, ніж в групі з ожирінням та нормальною масою 

тіла: ЕМАР-ІІ (+66,43%, +140,59%, відповідно, р<0,01), фібронектин (+42,32%, 

+46,56%, відповідно, р<0,01), VEGF (+35,53%, +91,11%, відповідно, р<0,01), 

ICAM-1 (+18,35%, +42,95%, відповідно, р<0,01), VCAM-1 (+11,14%, +42,11%, 

відповідно, р<0,01), Е-селектин (+23,05%, +41,59%, відповідно, р<0,01), що 

підтверджує ведучу роль ЦД та гіперглікемії в розвитку ендотеліальної 
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дисфункції, на що вказували попередні результати, отримані у хворих на ЦД  

1-го та 2-го типу.  

Проте, для з’ясування ролі саме АГ у розвитку ендотеліальної дисфункції 

та виключення впливу гіперглікемії нами була сформована додаткова 

контрольна група пацієнтів з ЦД 2-го з нормальним АТ. При аналізі отриманих 

даних встановлено достовірне підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних 

факторів у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу в порівнянні з хворими на 

ЦД 2-го типу без АГ: ЕМАР-ІІ (+46,82%, р<0,05), фібронектин (+16,56%, 

р<0,01), VEGF (+21,41%, р<0,01), ICAM-1 (+17,27%, р<0,01), Е-селектин 

(+16,86%, р<0,01). Такі результати вказують на незалежний вплив АГ у 

розвитку виявлених зрушень. 

У жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла при 

дослідженні функціонального стану ендотелію нами виявлено достовірне 

підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові в 

порівнянні з жінками контрольної групи: ЕМАР-ІІ (+157,89%, р=0,0001; 

+81,57%, р=0,003, відповідно), фібронектину (+31,46%, р<0,0001; +15,93%, 

р=0,01, відповідно), VEGF (+69,33%, +41,02%, відповідно, р<0,0001), ICAM-1 

(+54,18%, +36,72%, відповідно, р<0,0001), VCAM-1 (+50,76%, +36,33%, 

відповідно, р<0,0001), Е-селектину (+40,24%, +29,56%, відповідно, р<0,0001), 

що свідчить про розвиток ендотеліальної дисфункції при СПКЯ. Це співпадає з 

даними літератури, які вказують на розвиток ендотеліальної дисфункції при 

СПКЯ та активацію таких маркерів низькоградієнтного запалення як  

С-реактивний протеїн, фактор некрозу пухлин альфа, інтерлейкін-1 та -6, 

гомоцистеїн (de Medeiros SF. et al., 2018). 

Є посилання, згідно яких абдомінальне ожиріння спостерігається у 50% 

жінок з СПКЯ та може вплинути на важкість репродуктивних та метаболічних 

розладів. З іншого боку, загальноприйнятною є думка, що патогенез СПКЯ не 

залежить від ожиріння (Glueck CJ, Goldenberg N., 2018). В результаті нашого 

дослідження виявлено підвищення рівня ендотеліальних вазоактивних факторів 

в групі жінок з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з СПКЯ з нормальною масою 

тіла: ЕМАР-ІІ (+42,02%, р=0,04), фібронектину (+13,39%, р=0,01), VEGF 

(+20,07%, р=0,01), ICAM-I (+12,76%, р=0,04), VCAM-1 (+10,58%, р=0,01);  

Е-селектин (+8,24%, р=0,03), що може вказувати на роль ожиріння у розвитку 

ендотеліальної дисфункції.  

У осіб з різними проявами метаболічного синдрому теж спостерігались 

порушення функціонального стану ендотелію. В групах осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO, ATPIII та IDF виявлено підвищення вмісту 

ЕМАР-ІІ (+189,04%, +170,54%, +168,49%, відповідно, р<0,0001), фібронектину 

(+59,54%, +50,02%, +54,04%, відповідно, р<0,0001), VEGF (+99,17%, +91,77%, 

+104,76%, відповідно, р<0,0001), ICAM-I (+30,14%, +29,4%, +35,04%, 

відповідно, р<0,0001), VCAM-1 (+32,47%, +30,65%, +32,02%, відповідно, 

р<0,0001); Е-селектину (+33,04%, +32,05%, +39,98%, відповідно, р<0,0001) в 

сироватці крові в порівнянні з контрольною групою.  
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В межах обстежених груп пацієнтів ми досліджували вплив традиційних 

факторів ризику серцево-судинної патології (ІМТ, показників вуглеводного та 

ліпідного обміну, інсулінорезистентності) на функціональний стан ендотелію.  

Важливими для розуміння зв’язків між традиційними факторами ризику 

серцево-судинної патології та порушенням ендотелійзалежної дилатації стали 

результати кореляційного аналізу. В усіх групах пацієнтів з 

інсулінорезистентними захворюваннями виявили достовірний зворотний 

кореляційний зв’язок між ІМТ, показниками вуглеводного (глікемія, HbA1c), 

ліпідного обміну (ЗХС, ЛПНЩ, ТГ), інсулінорезистентності (інсулін, індекс 

НОМА) та ендотелійзалежною дилатацією (р<0,05). Кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та ЛПВЩ, індексом Caro був достовірним 

прямим (р<0,05). 

Припущення про роль гіперглікемії у порушенні функціонального стану 

ендотелію, що висунуті нами попередньо, підтверджуються даними 

кореляційного аналізу. Виявлено достовірний прямий зв’язок між вмістом 

ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину та рівнем 

HbA1c, глікемії в групі хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, в 

загальній групі пацієнтів з АГ, у хворих з різними проявами МС (р<0,05).  

Багатофакторний регресійний аналіз теж підтверджує наші припущення 

про роль гіперглікемії у розвитку виявлених зрушень. Встановлено, що на вміст 

ЕМАР-II впливає рівень HbA1c в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

(r=0,57, р=0,01, R
2
=0,59); вміст глюкози та HbA1c - в групі хворих на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла (r=0,36, р=0,002 та r=0,34, р=0,01, R
2
=0,73). 

Вміст HbA1c впливає на рівень фібронектину в групі хворих на ЦД 2-го типу, 

як з ожирінням (r=10,23, р=0,02; R
2
=0,56), так і з нормальною масою тіла 

(r=12,49, р<0,0001; R
2
=0,51). Рівень VEGF залежить від HbA1c, як в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=2,66, р=0,005, R
2
=0,6), так і в групі з 

нормальною масою тіла (r=4,19, р<0,0001, R
2
=0,85). Вміст HbA1c впливає на 

рівень ICAM-1, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=16,33, 

р=0,001, R
2
=0,59), так і з нормальною масою тіла (r=10,65, р=0,004, R

2
=0,54); на 

рівень VCAM-1, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=25,94, 

р=0,006, R
2
=0,58), так і з нормальною масою тіла (r=32,16, р<0,0001, R

2
=0,64); 

рівень Е-селектину, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=1,12, 

р=0,02, R
2
=0,5), так і з нормальною масою тіла (r=1,56, р<0,0001, R

2
=0,79).  

У хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями в результаті регресійного 

аналізу також виявлено вплив вмісту НbА1с на рівень ЕМАР-ІІ (r=0,95, 

р<0,0001, R
2
=0,69), фібронектину (r=27,01, р<0,0001, R

2
=0,5), VEGF (r=3,14, 

р<0,0001, R
2
=0,54), ICAM-1 (r=33,85, р<0,0001, R

2
=0,54), VCAM-1 (r=40,61, 

р=0,0006, R
2
=0,51) та Е-селектину (r=1,11, р<0,0001, R

2
=0,56). 

В загальній групі хворих на АГ під час регресійного аналізу також 

виявлено достовірний вплив вмісту HbA1c на рівень ЕМАР-ІІ (r=0,59, р<0,0001, 

R
2
=0,55), фібронектину (r=21,32, р<0,0001, R

2
=0,63), VEGF (r=4,04, р<0,0001, 

R
2
=0,6), ICAM-1 (r=11,54, р<0,0001, R

2
=0,58), VCAM-1 (r=27,43, р<0,0001, 

R
2
=0,5) та Е-селектину (r=1,23, р<0,0001, R

2
=0,54). 
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Це підтверджує вплив гіперглікемії на розвиток ендотеліальної 

дисфункції та може бути пов’язано з глюкозотоксичністю, що розвивається при 

ЦД, яка, в свою чергу, провокує утворення таких патогенетичних чинників, як 

залишкові продукти глікозилювання, оксидативний стрес, низькоградієнтне 

запалення та псевдогіпоксичний стан (Shah MS, Brownlee M., 2016). 

Низькоградієнтне запалення та оксидативний стрес, який воно викликає, 

може грати вирішальну роль також в патогенезі захворювань, що пов’язані з 

ожирінням (Oh KJ. et al., 2016). Наші припущення про вплив надваги 

підтверджуються результатами кореляційного аналізу, який виявив достовірний 

прямий зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, 

Е-селектину та ІМТ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та в групі осіб 

середнього та молодого віку з ожиріння без діабету, в загальній групі пацієнтів 

з АГ, у жінок з СПКЯ з ожирінням та у пацієнтів з різними проявами МС 

(р<0,05).  

У осіб з ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без діабету 

регресійний аналіз також виявив вплив ІМТ на вміст ЕМАР-ІІ (r=0,29, р=0,003, 

R
2
=0,56 та r=0,39, р<0,0001, R

2
=0,76); на рівень фібронектину (r=6,89, р=0,0004, 

R
2
=0,54 та r=5,67, р=0,005, R

2
=0,52); на рівень VEGF (r=1,54, р=0,0002, R

2
=0,58 

та r=2,55, р<0,0001, R
2
=0,88); на рівень ICAM-I (r=9,16, р<0,0001, R

2
=0,53 та 

r=7,89, р<0,0001, R
2
=0,76), на вміст VCAM-1 (r=13,87, р=0,001, R

2
=0,59 та 

r=18,13, р=0,001, R
2
=0,52); на рівень Е-селектину (r=0,83, р<0,0001, R

2
=0,5 та 

r=0,76, р<0,0001, R
2
=0,58).  

Результати регресійного аналізу теж вказують на вплив ІМТ на вміст 

фібронектину (r=18,54, р<0,0001, R
2
=0,77), VEGF (r=1,87, р<0,0001, R

2
=0,86), 

ICAM-1 (r=12,68, р<0,0001, R
2
=0,79), VCAM-1 (r=23,16, р<0,0001, R

2
=0,72), Е-

селектину (r=0,6, р<0,0001, R
2
=0,84) у молодих осіб з ожирінням без діабету. 

Отже, ці результати співпадають з попередніми результатами, що отримані у 

осіб з ожирінням середньої вікової категорії, та вказують на патогенний вплив 

надваги у розвитку ендотеліальної дисфункції. 

Разом з тим, у групі пацієнток з СПКЯ та ожирінням результати 

регресійного аналізу теж вказують на достовірний вплив ІМТ на вміст ЕМАР-ІІ 

(r=0,29, р=0,0003, R
2
=0,54), фібронектину (r=7,75, p<0,0001, R

2
=0,54), VEGF 

(r=1,21, р=0,0001, R
2
=0,51), ICAM-1 (r=6,87, р=0,001, R

2
=0,53), VCAM-1 

(r=13,02, р=0,001, R
2
=0,51 Е-селектину (r=0,5, р<0,001, R

2
=0,59), що співпадає з 

нашими попередніми результатами. 

Наявність паралельних механізмів дії інсуліну в інсуліночутливих 

тканинах та судинах є важливою складовою зв’язку між інсулінорезистентністю 

та ендотеліальною дисфункцією: порушення дії інсуліну в інсулін-чутливих 

тканинах призводить розвитку інсулінорезистентності, а в ендотелії – до 

ендотеліальної дисфункції (Janus A. et al., 2016). Тому доцільним було дослідити 

зв’язок інсулінорезистентності з показниками функціонального стану ендотелію. 

В результаті кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА та 

рівнем ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27230643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownlee%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27230643
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зворотний – з індексом Caro в групах осіб з встановленою 

інсулінорезистентністю (р<0,05). 

Зв’язок між інсулінорезистентністю та концентрацією ендотеліальних 

вазоактивних факторів в сироватці крові підтверджують результати 

багатофакторного регресійного аналізу. В групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням на рівень ЕМАР-ІІ впливав вміст інсуліну та індекс Caro (r=0,06, 

р=0,0001; r=0,39, р=0,04, R
2
=0,59), в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла – вміст інсуліну, індекс НОМА та Caro (r=-0,09, р=0,04; 

r=0,21, р=0,0006; r=-0,64, р=0,02, R
2
=0,8). Значущим чинником, що впливає на 

вміст ЕМАР-ІІ в групі осіб з ожирінням без діабету був інсулін крові (r=0,06, 

р=0,0005, R
2
=0,56). 

На вміст фібронектину в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

впливають рівень інсуліну, індекс Caro (r=1,48, р<0,0001 та r=8,94, р=0,02, 

R
2
=0,69). В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла таким 

чинником був індекс Caro (r=1,37, р<0,0001, R
2
=0,54). В групі осіб з ожирінням, 

що не страждають від ЦД, на вміст фібронектину впливає рівень інсуліну 

(r=0,81, р=0,007, R
2
=0,57). 

Концентрація VEGF в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

залежить від рівня інсуліну, індексу Caro (r=0,34, р<0,0001; r=1,93, р=0,01, 

R
2
=0,52). В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла чинниками, 

що впливають на вміст VEGF, були вміст інсуліну, індекс НОМА та Caro  

(r=-0,64, р=0,008; r=1,41, р<0,0001; r=-5,55, р=0,0003, R
2
=0,82). В групі осіб з 

ожирінням, що не страждають від ЦД, на вміст VEGF впливав рівень інсуліну 

(r=0,41, р<0,0001, R
2
=0,55). 

Встановлено, що на вміст ICAM-1 в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням достовірно впливає індекс НОМА та Caro (r=2,08, р<0,0001;  

r=-11,13, р=0,0002, R
2
=0,7), у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

– інсулін, індекс НОМА та Caro (r=-6,39, р=0,003; r=9,35, р=0,0006; r=-41,66, 

р=0,001, R
2
=0,63), у осіб з ожирінням без діабету – вміст інсуліну, індекс Caro 

(r=2,05, р<0,0001; r=10,99, р=0,04, R
2
=0,71). 

Вміст VCAM-1 залежить від рівня інсуліну, як у хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням (r=1,98, р=0,002, R
2
=0,76), так і з нормальною масою тіла (r=3,92, 

р<0,0001, R
2
=0,51), а також, в групі осіб з ожирінням без діабету (r=3,04, 

р=0,003, R
2
=0,7). 

Встановлено вплив рівня інсуліну на вміст Е-селектину в групі осіб з 

ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без діабету (r=0,12, р=0,0001, 

R
2
=0,59 та r=0,14, р=0,0003, R

2
=0,76). В групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла на рівень Е-селетину впливали індекс НОМА та Caro 

(r=0,22, р<0,0001; r=-0,86, р=0,03, R
2
=0,63). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу також вказують на те, 

що достовірно значущим фактором, який впливає на вміст ЕМАР-ІІ та 

фібронектину у молодих осіб з ожирінням, був вміст інсуліну (r=0,09, р<0,0001, 

R
2
=0,61 та r=3,7, р<0,0001, R

2
=0,67). У цих же пацієнтів на рівень VEGF 

впливали вмісту інсуліну, індекс НОМА та Caro (r=0,95, р<0,0001; r=-1,22, 

р=0,01; r=6,91, р=0,004, R
2
=0,86). В цій групі пацієнтів на рівень ICAM-1, 
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VCAM-1 та Е-селектину впливав вміст інсуліну (r=2,59, р<0,0001, R
2
=0,72; 

r=4,49, р<0,0001, R
2
=0,59; r=0,11, р<0,0001, R

2
=0,66).  

В загальній групі хворих з АГ багатофакторний регресійний аналіз теж 

вказує на достовірний вплив на рівень ЕМАР-ІІ індексу НОМА (r=0,07, 

р<0,0001, R
2
=0,59), на рівень фібронектину – інсуліну в крові та індексу Caro 

(r=2,05, р<0,0001; r=15,8, р<0,0001, R
2
=0,65) (рис. 2), на рівень VEGF – інсуліну 

в крові (r=0,33, р<0,0001, R
2
=0,62). У цих пацієнтів на рівень ICAM-1 

достовірно впливали індекс НОМА (r=1,39, р<0,0001, R
2
=0,52), на вміст 

VCAM-1 – рівень інсуліну, індекс Caro (r=3,07, р<0,0001; r=11,55, р=0,002, 

R
2
=0,57), на вміст Е-селектину – теж рівень інсуліну, індекс Caro (r=0,13, 

р<0,0001; r=0,69, р<0,0001, R
2
=0,61). 

 
 

Рис. 2. Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну та індексу Caro на 

вміст фібронектину в сироватці крові у хворих на АГ 

При проведені багатофакторного регресійного аналізу встановлено, що на 

вміст ЕМАР-ІІ в групі жінок з СПКЯ, як ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла впливає рівень інсуліну (r=0,1, р<0,0001, R
2
=0,68; r=0,07, р<0,0001, 

R
2
=0,95). На вміст фібронектину впливав індекс Caro (r=-30,99, р=0,001, 

R
2
=0,53) в групі жінок з СПКЯ та ожирінням; рівень інсуліну, індекс Caro 

(r=1,85, р<0,001, r=-2,58, р=0,03, R
2
=0,95) в групі осіб з СПКЯ з нормальною 

масою тіла. Виявлено вплив на вміст VEGF рівня інсуліну (r=0,41, р<0,0001, 

R
2
=0,73) в групі жінок з СПКЯ та ожирінням; індексу НОМА (r=0,69, р=0,001, 

R
2
=0,51) в групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла. Виявлено вплив рівня 

інсуліну на вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, як в групі жінок з СПКЯ та 

ожирінням (r=2,33, р<0,0001, R
2
=0,52; r=4,41, р<0,0001, R

2
=0,72; r=0,15, 

р<0,0001, R
2
=0,67), так і з нормальною масою тіла (r=2,54, р<0,0001, R

2
=0,8; 

r=4,73, р<0,0001, R
2
=0,95; r=0,11, р<0,0001, R

2
=0,77).  

Є дані, що інсулінорезистентність та гіперінсулінізм, що присутній при 

СПКЯ, мають причинно-наслідковий зв’язок з проявами низькоградієнтного 

запалення та підвищенням ризику серцево-судинних захворювань (Tzeng CR.  

et al., 2014). З іншого боку, інсулінорезистентність та гіперінсулінізм, 

посилюючи синтез андрогенів клітинами теки яєчників та пригнічуючи 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzeng%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24534286
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утворення СЗГ в печінці, відіграє ключову роль у підвищенні вмісту андрогенів 

при СПКЯ (Amiri M. et al., 2019).  

Оскільки у обстежених хворих з СПКЯ виявлена гіперандрогенемія, що 

проявлялась підвищенням Твіл. та Тзаг., ІВТ, зменшенням вмісту СЗГ,то 

вказані зрушення можуть мати вплив на рівень ендотеліальних вазоактивних 

факторів, що підтверджують дані кореляційного аналізу. Встановлено прямий 

зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1 та  

Е-селектину і рівнем Тзаг., Твіл., СЗГ, ІВТ у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так 

і з нормальною масою тіла (р<0,05). Спостерігався також достовірний 

зворотний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем 

Твіл., Тзаг., ІВТ (р<0,05). 

Проведений багатофакторний регресійний аналіз підтверджує наші 

припущення. Виявлено, що на вміст ЕМАР-ІІ в групі хворих на СПКЯ, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла впливає рівень Тзаг. (r=1,29, 

р<0,0001, R
2
=0,79; r=0,86, р<0,0001, R

2
=0,85). На вміст фібронектину жінок з 

СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла впливають рівень Твіл. 

(r=30,44, р<0,0001, R
2
=0,73 та r=24,3, р<0,0001, R

2
=0,86). Вміст VEGF залежав 

від рівня Твіл. у жінок з СПКЯ з ожирінням (r=4,64, р<0,0001, R
2
=0,65), від 

рівня Тзаг. – у пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла (r=2,79, р=0,0006, 

R
2
=0,52). Значущими чинниками, що впливають на вміст ICAM-1 в групі 

хворих СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла були вміст Твіл. 

(r=30,94, р<0,0001, R
2
=0,66 та r=28,87, р<0,0001, R

2
=0,68); на рівень VCAM-1 в 

групі хворих на СПКЯ з ожирінням - Тзаг., СЗГ (r=61,25, р<0,0001, r=-5,27, 

р=0,02, R
2
=0,76), у жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла - Твіл. (r=53, 

р<0,0001, R
2
=0,78). Вміст Е-селектину залежав від рівня Тзаг. у жінок з СПКЯ з 

ожирінням (r=1,91, р<0,0001, R
2
=0,74), від рівня Твіл. – у пацієнток з СПКЯ з 

нормальною масою тіла (r=1,25, р<0,0001, R
2
=0,6). В свою чергу, є дані, що 

підвищений вміст тестостерону викликає активацію андрогенних рецепторів в 

адипоцитах, тим самим сприяючи розвитку інсулінорезистентності (Escobar-

Morreale HF. et al., 2017). 

Ми досліджували можливий зв’язок між дисліпідемією та порушенням 

функціонального стану ендотелію, які виявлені у обстежених пацієнтів.  

Виявлено прямий кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину та рівнем ЗХС, ЛПНЩ, 

ТГ у пацієнтів з інсулінорезистентними захворюваннями та ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями. У всіх пацієнтів вказаних груп спостерігався зворотний 

кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, 

VCAM-1, Е-селектину та рівнем ЛПВЩ (р<0,05).  

В результаті багатофакторного регресійного аналізу встановлено, що на 

рівень ЕМАР-ІІ впливали вміст ТГ (r=2,08, р<0,0001, R
2
=0,58) в крові хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням; рівень ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=0,65, р=0,003; r=3,94, 

р=0,04; r=1,08, р=0,004, R
2
=0,54) в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла, а також ЗХС, ЛПНЩ (r=0,28, р=0,02, r=1,54, р<0,0001, R
2
=0,78) у 

осіб з ожирінням без діабету.  
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Вміст фібронектину залежав від вмісту ЗХС, ЛПВЩ (r=10,92, р=0,006;  

r=-132,52, р=0,002, R
2
=0,54) в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням; ЗХС 

та ЛПВЩ (r=9,97, р=0,01, r=-84,79, р=0,006, R
2
=0,52) в групі хворих на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла; ЛПНЩ (r=33,56, р=0,001, R
2
=0,54) в групі осіб з 

ожирінням, що не страждають від діабету.  

Виявлено вплив вмісту ЛПВЩ, ТГ (r=-30,34, р=0,002, r=4,02, р=0,02, 

R
2
=0,54) на рівень VEGF в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В групі 

хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на вміст VEGF впливали 

рівень ЛПНЩ та ТГ (r=2,5, р=0,02, r=10,25, р<0,0001, R
2
=0,7). В групі осіб з 

ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст VEGF впливали рівень ЛПВЩ, 

ЛПНЩ (r=-26,78, р=0,02, r=9,55, р<0,0001, R
2
=0,79). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням встановлено вплив на рівень 

ICAM-1 вмісту ЗХС, ЛПВЩ (r=13,91, р=0,002, r=-154,03, р=0,002, R
2
=0,57). В 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на вміст ICAM-1 

впливав рівень ЗХС (r=11,91, р=0,02, R
2
=0,51). В групі осіб з ожирінням без 

діабету на вміст ICAM-1 впливали рівень ЛПНЩ, ТГ (r=18,34, р=0,04, r=13,58, 

р=0,04, R
2
=0,57). 

Виявлено вплив вмісту ЗХС, ЛПНЩ (r=23,44, р=0,01, r=32,82, р=0,04, 

R
2
=0,58) на рівень VCAM-1 в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла вміст VCAM-1 залежав 

від рівня ЗХС (r=35,36, р=0,0001, R
2
=0,58). В групі осіб з ожирінням, що не 

страждають від ЦД, на вміст VCAM-1 впливали рівень ЛПНЩ (r=94,36, 

р=0,0001, R
2
=0,53). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням на вміст Е-селектину 

впливали рівень ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=1,2, р=0,004, r=-10,25, р=0,04, r=1,57, 

р=0,04, R
2
=0,55). Рівень Е-селектину у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла залежав від концентрації ЛПНЩ, ТГ (r=1,16, р=0,02, r=3,26, 

р<0,0001, R
2
=0,59). В групі осіб з ожирінням без діабету на вміст Е-селектину 

достовірно впливали рівень ЛПВЩ, ТГ (r=-9,75, р=0,04, r=2,33, р=0,002, 

R
2
=0,6). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено вплив 

дисліпідемії на показники функціонального стану ендотелію у обстежених 

хворих, що співпадає з даними інших авторів, які вказують на те, що 

ліпотоксичність, через індукцію оксидативного стресу, низькоградієнтного 

запалення та виділення вільних жирних кислот призводить до ендотеліальної 

дисфункції, а прозапальні зміни, що виникають при дисліпідемії, викликають 

ушкодження клітин, окислення ліпопротеїнів низької щільності, що сприяє 

розвитку серцево-судинної патології (Sletten AC. et al., 2018). 

У молодих осіб з ожирінням, а також у хворих на з ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями виявлені аналогічні зміни. В групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями чинниками, що впливають на рівень ЕМАР-ІІ, були ЛПНЩ 

та ТГ (r=0,59, р=0,01, r=2,06, р<0,0001, R
2
=0,68), в групі осіб молодого віку з 

ожирінням без діабету - ЗХС, ЛПНЩ та ТГ (r=0,41, р=0,002, r=0,8, р=0,0001, 

r=0,91, р=0,02, R
2
=0,84).  
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На рівень фібронектину впливали вміст ЛПВЩ (r=-246,69, р<0,0001, 

R
2
=0,53) в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями; рівень ЗХС, 

ЛПНЩ (r=9,36, р=0,04, r=47,94, р<0,0001, R
2
=0,8) в групі молодих осіб з 

ожирінням без діабету.  

Встановлено також вплив на рівень VEGF вмісту ЛПВЩ, ТГ (r=-15,77, 

р=0,01, r=5,097, р=0,02, R
2
=0,58) в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями. В групі молодих осіб з ожирінням без діабету на вміст 

VEGF впливали рівень ЗХС, ЛПНЩ (r=1,22, р=0,006, r=4,38, р<0,0001, 

R
2
=0,83).  

В групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями на вміст ICAM-1 та 

VCAM-1 в сироватці крові достовірно впливає рівень ТГ (r=81,07, р=0,0001, 

R
2
=0,56; r=109,08, р=0,002, R

2
=0,56), на рівень Е-селектину – ЛПВЩ (r=-7,15, 

р=0,0001, R
2
=0,53). В групі молодих осіб з ожирінням на вміст ICAM-1 впливає 

рівень ЛПНЩ (r=35,66, р<0,0001, R
2
=0,72), на вміст VCAM-1 - рівень ЗХС, 

ЛПНЩ (r=17,99, р=0,04 та r=47,63, р=0,0002, R
2
=0,63), на рівень Е-селектину –

ЗХС, ЛПНЩ (r=0,57, р=0,001; r=1,17, р<0,0001, R
2
=0,76).  

Зв’язок між рівнем ендотеліальних вазоактивних факторів та 

показниками ліпідного обміну прослідковується і при АГ. Результати 

багатофакторного регресійного аналізу у цих пацієнтів показали, що на рівень 

ЕМАР-ІІ впливали ЗХС, ТГ (r=0,24, р=0,03, r=1,65, р<0,0001, R
2
=0,59), на вміст 

фібронектину - ЗХС (r=20,81, р<0,0001, R
2
=0,56), VEGF - залежав від ЗХС, 

ЛПВЩ (r=2,97, р=0,0003, r=-30, р<0,0001, R
2
=0,52). На вміст ICAM-1 впливали 

рівень ЛПВЩ, ТГ (r=-81,5, р=0,003, r=18,33, р=0,008, R
2
=0,52); VCAM-1 – ЗХС, 

ЛПНЩ, ТГ (r=24,86, р=0,0003, r=37,09, р=0,0001, r=28,21, р=0,04, R
2
=0,55), на 

концентрацію Е-селектину – ЗХС, ЛПНЩ (r=1,04, р=0,0004, r=2,13, р<0,0001, 

R
2
=0,59).  

В результаті багатофакторного регресійного аналізу виявлено, що на 

вміст ЕМАР-ІІ у жінок з СПКЯ та ожирінням впливають рівень ЗХС, ЛПВЩ 

(r=0,59, р=0,0007, r=-3,68, р=0,002, R
2
=0,8), в групі жінок з СПКЯ з нормальною 

масою тіла – ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=0,5, р=0,04, r=-2,01, р=0,03, r=0,86, 

р=0,009, R
2
=0,87). Виявлено, що на рівень фібронектину в групі жінок з СПКЯ 

та ожирінням впливали вміст ЗХС, ЛПВЩ (r=9,12, р=0,04 та r=-107,34, р=0,006, 

R
2
=0,65), а в групі з нормальною масою тіла – вміст ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=-105,31, 

р=0,0004 та r=19,57, р=0,02, R
2
=0,83). На рівень VEGF в групі жінок з СПКЯ та 

ожирінням впливали вміст ЗХС, ЛПНЩ (r=2,33, р=0,0002, r=4,88, р=0,0005, 

R
2
=0,85), з нормальною масою тіла - ТГ (r=6,16, р=0,004, R

2
=0,53). В групі 

жінок з СПКЯ та ожирінням рівень ICAM-1 залежав від концентрації ЗХС, 

ЛПВЩ (r=11,53, р=0,03, r=-105,05, р=0,008, R
2
=0,67); VCAM-1 - від ЛПВЩ, ТГ 

(r=-208,91, р=0,001, r=38,36, р=0,01, R
2
=0,72); вміст Е-селектину – від рівня 

ЛПВЩ (r=-10,7, р<0,0001, R
2
=0,75). В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою 

тіла на рівень ICAM-1 впливали ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=-79,61, р=0,04, r=42,27, 

р=0,006, R
2
=0,74), VCAM-1 - ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=-178,46, р=0,003, r=67,74, 

р=0,001, R
2
=0,85) та Е-селектину – ЛПВЩ, ЛПНЩ (r=-4,9, р=0,01; r=1,53, 

р=0,02, R
2
=0,74). 
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При захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю, 

використовуючи багатофакторний регресійний аналіз, ми визначили комплекс 

чинників, які обумовлюють варіацію ендотелійзалежної дилатації та 

дозволяють спрогнозувати розвиток ендотеліальної дисфункції як раннього 

маркера атеросклерозу, з врахуванням традиційних факторів ризику серцево-

судинної патології, а саме: ІМТ, рівень глюкози крові, HbA1c, ЗХС, ЛПВЩ, 

ЛПНЩ, ТГ, інсуліну в сироватці крові, індекс НОМА та Caro. Були розроблені 

відповідні математичні моделі. 

Виявлено, що у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням варіація показника 

ендотелійзалежної дилатації на 71% обумовлена варіацією ІМТ, HbA1c, 

ЛПНЩ, ТГ в сироватці крові: Ендотелійзалежна дилатація = 19,23 - 0,36 * 

ІМТ - 0,89 * HbA1c + 0,7 * ЛПНЩ + 0,67 * ТГ (R
2
=0,71); 

у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 71% - HbA1c, 

ЛПВЩ в сироватці крові: Ендотелійзалежна дилатація=12,57-0,79*HbA1c-

2,3*ЛПВЩ (R
2
=0,71). 

Варіація ендотелійзалежної дилатації у осіб з ожирінням середнього віку, 

що не страждають від ЦД на 77% обумовлена варіацією ЗХС в сироватці крові 

та ІМТ: Ендотелійзалежна дилатація=21,58-0,36*ЗХС-0,44*ІМТ (R
2
=0,77); 

у молодих осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на 72% - лише 

ІМТ: Ендотелійзалежна дилатація=33,25-0,82*ІМТ (R
2
=0,72). 

У хворих на ЦД 1-го типу варіація ендотелійзалежної дилатації на 54% 

обумовлена варіацією рівня HbA1c та ЗХС в сироватці крові: 

Ендотелійзалежна дилатація=10,5-1,04*HbA1c+0,62*ЗХС (R
2
=0,54). 

Варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ без ЦД на 

63% обумовлена варіацією ІМТ, рівня ЛПВЩ та ЛПНЩ в сироватці крові: 

Ендотелійзалежна дилатація = 0,37*ІМТ+10,44*ЛПВЩ-2,32*ЛПНЩ-13,06 

(R
2
=0,63).  

Побудовані також математичні моделі, які дозволяють спрогнозувати 

порушення ендотелійзалежної дилатації при інсулінорезистентних 

захворюваннях на основі ендотеліальних вазоактивних факторів.  

Найбільш вагомими факторами, що обумовлювали варіацію 

ендотелійзалежної дилатації, були при ЦД 2-го типу з ожирінням – VEGF, 

VСАМ-1 (на 60%): Ендотелійзалежна дилатація=14,23-0,1*VEGF-0,01*VСАМ-

1 (R
2
=0,6); 

при ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – Е-селектин (на 64%): 

Ендотелійзалежна дилатація=11,05-0,39*Е-селектин (R
2
=0,64);  

у осіб з ожирінням середнього віку – VEGF, VСАМ-1 (на 78%): 

Ендотелійзалежна дилатація=14,75-0,14*VEGF-0,01*VСАМ-1 (R
2
=0,78); 

у осіб молодого віку з ожирінням – фібронектин, VEGF, VСАМ-1,  

Е-селектин (на 81%): Ендотелійзалежна дилатація = 16,04 - 0,01*Фібронектин 

- 0,24*VEGF - 0,02*VСАМ-1+0,79*Е-селектин (R
2
=0,81); 

при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями - ЕМАР-ІІ (на 51%): 

Ендотелійзалежна дилатація=6,07-0,65*ЕМАР-ІІ (R
2
=0,51); 

при АГ без ЦД – ІСАМ-І (на 58%): Ендотелійзалежна дилатація = 16,18-

0,06*ІСАМ-І (R
2
=0,58).  
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Як відомо, низькоградієнтне запалення та ендотеліальна дисфункція при 

ЦД призводять до ремоделювання судин та посилення жорсткості судинної 

стінки, тим самим сприяючи розвитку АГ (Ferreira I., et al., 2018). Для 

з’ясування зв’язків між порушеннями функціонального стану ендотелію та АГ 

ми вивчали вміст ендотеліальних вазоактивних факторів у хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями, як в поєднанні з АГ, так і нормальним АТ.  

В результаті нашого дослідження виявлено достовірне підвищення вмісту 

ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові хворих на ЦД 1-го 

типу з АГ в порівнянні з контрольною групою та групою ЦД 1-го типу з 

нормальним АТ: ЕМАР-ІІ (+318,4%, р<0,0001 та +44,07%, р=0,01 відповідно), 

фібронектину (+88,72%, р<0,01 та +29,26%, р<0,01, відповідно), VEGF 

(+121,12%, р<0,01 та +17,48%, р<0,05, відповідно), ICAM-1 (+127,55%, р<0,01 

та +26,06%, р<0,05, відповідно), VCAM-1 (+74,26%, р<0,01 та +12,6%, р<0,05, 

відповідно), Е-селектину (+54,27%, р<0,01 та +10,55%, р<0,05, відповідно) 

(р<0,05), що може вказувати на зв’язок АГ з розвитком вказаних зрушень. 

Спостерігалось також достовірне підвищення ендотеліальних вазоактивних 

факторів в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії порівняно з 

контрольної групою: ЕМАР-ІІ (+190,4), фібронектину (+46%), VEGF (+88,22%), 

ICAM-1 (+80,5%), VCAM-1 (+54,76%), Е-селектину (+39,55%) (р<0,01). 

В результаті багатофакторного регресійного аналізу виявлено, що в групі 

хворих на ЦД 1-го типу з АГ на САТ та ДАТ впливає вміст ЕМАР-ІІ (r=6,84; 

р<0,0001, R
2
=0,76 та r=2,82; р<0,0001, R

2
=0,76), фібронектину (r=0,21, p=0,0005, 

R
2
=0,53; r=0,08, p=0,001, R

2
=0,54), VEGF (r=1,027; р=0,003, R

2
=0,53 та r=0,33; 

р=0,02, R
2
=0,52), ICAM-1 (r=0,11, р=0,0005, R

2
=0,53 та r=0,03, р=0,03, R

2
=0,52), 

Е-селектину (r=2,57, р=0,02, R
2
=0,52 та r=0,84, р=0,04, R

2
=0,52). Отже, отримані 

результати підтверджують припущення, що підвищення вмісту ендотеліальних 

факторів сприяє розвитку АГ при ЦД.  

На основі отриманих даних ми розробили спосіб оцінки ризику розвитку 

АГ у хворих з ЦД 1-го та 2-го типу. У ході виконання роботи при ЦД 1-го типу 

нами досліджувались 15 чинників, що можуть впливати на розвиток АГ: вік, 

ІМТ, вміст HbA1c, глюкози крові, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ, рівні 

фібронектину, ЕМАР-ІІ, VEGF, ICAM-I, VCAM-1, E-селектину, 

ендотелійзалежна дилатація. Застосовували покроковий, з включенням ознак, 

метод логістичної регресії. Серед 15-ти чинників, що аналізувались, виявлено 

три, які в сукупності мають вплив на виникнення АГ – глюкоза, ЕМАР-ІІ та 

фібронектин (рис. 3). Таким чином, 71% дисперсії щодо розвитку АГ у 

пацієнтів з ЦД 1-го типу можна пояснити за допомогою включених у 

регресійну модель вказаних чинників. При цьому, всі три фактори мають 

провокуючу дію на вірогідність розвитку АГ у хворих з ЦД 1-го типу. Тобто, 

чим вищі значення цих факторів, тим вища ймовірність розвитку АГ. 

У хворих на ЦД 2-го типу нами було досліджено 18 чинників: вік, ІМТ, 

вміст HbA1c, глюкози крові, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ, інсуліну, індекс НОМА, 

індекс Caro, рівні фібронектину, ЕМАР-ІІ, VEGF, ICAM-I, VCAM-1,  

E-селектину, ендотелійзалежна дилатація. З 18 факторів, що аналізувались, 

встановлено п’ять, які, при поєднаній дії, мають вплив на виникнення АГ у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29101422
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пацієнтів з ЦД 2-го типу: ІМТ, НвА1с, ТГ, ІСАМ-І, ендотелійзалежна 

дилатація. 

 
 

Таким чином, 55% дисперсії щодо розвитку АГ у пацієнтів з ЦД 2-го типу 

можна пояснити за допомогою чинників, що включені у регресійну модель. 

Встановлено, що з п'яти факторів чотири мають провокуючу дію, а саме, ІМТ, 

НbА1с, ТГ, ICAM-1. Тобто, чим вищий їх рівень, тим вища ймовірність 

розвитку АГ. Один фактор – рівень ендотелійзалежної дилатації, має 

превентивну дію: чим вищим буде її рівень, тим нижча вірогідність розвитку 

АГ у пацієнтів з ЦД 2-го типу. 

Для автоматичного розрахунку ризику розвитку АГ при ЦД 1-го та 2-го 

типу було розроблено он-лайн програму «Визначення вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом», яка дозволяє, ввівши 

певні показники пацієнтів, визначити у них ризик розвитку АГ (рис. 4). 

 
 

 

Рис. 3. Взаємозв’язок між 

ризиком артеріальної 

гіпертензії у пацієнтів з ЦД 

1-го типу та рівнем EMAP 

II, фібронектину. 

Рис. 4. Інтерфейс програми «Визначення вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті» 
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Таким чином, математичне прогнозування дозволяє виявити пацієнтів з 

високою імовірністю розвитку АГ, завдяки чому постійний контроль над 

факторами ризику сприятиме ефективному патогенетичного лікуванню та 

зменшить ймовірність розвитку ускладнень. 

Щурі зі спонтанною гіпертензією – це генетична модель 

інсулінорезистентності та АГ (Bursztyn M. et al., 1992). При чому, 

інсулінорезистентність у них розвивається ще до розвитку АГ, тобто є 

первинною, а не вторинною внаслідок гіпертензії, та супроводжується 

дисбалансом між вазодилататорною та вазоконстрикторною дією інсуліну, 

викликає підвищення периферичного судинного опору, сприяє розвитку АГ та 

атеросклерозу (Lembo G. et al., 1995).  

Як відомо, цитокіни мають двофазний та дозозалежний вплив. 

Оскільки за попередніми результатами нашої роботи встановлено 

підвищення ЕМАР-ІІ при інсулінорезистентних захворюваннях, то наступним 

етапом було дослідження впливу короткочасного введення ЕМАР-ІІ на 

показники оксидативного та нітрозативного стресу, кардіогемодинаміку у 

щурів з АГ та інсулінорезистентністю.  

В результаті нашого дослідження внаслідок короткочасної дії ЕМАР-ІІ в 

серці щурів з АГ та інсулінорезистентністю виявлено статистично достовірне 

зниження рівня •O2- (-48,67%, р<0,01), вмісту сечової кислоти (-86,61%, 

р<0,01), дієнових кон’югатів (-73,65%, р<0,01). В той же час, вміст OH, Н2О2, 

лейкотриєну С4 та тромбоксану В2 достовірно не відрізнявся (р>0,05). В аорті 

щурів з АГ та інсулінорезистентністю у відповідь на короткочасне введення 

ЕМАР-ІІ спостерігалось статистично достовірне зниження вмісту •O2- (-67,66%, 

р<0,01), •OH (-91,63%, р<0,01), Н2О2 (-67,16%, р<0,01), зниження вмісту 

тромбоксану В2 (-73,31%, р<0,01), сечової кислоти (-85,11%, р<0,01), дієнових 

кон’югатів (-51,27%, р<0,01). 

Таким чином, короткочасний вплив ЕМАР-ІІ сприяє ослабленню 

оксидативного стресу: в серці щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

відбувається зниження рівня •O2-, можливо, за рахунок зниження активності 

ксантиноксидази, про що свідчить зниження вмісту сечової кислоти. В той же 

час, рівень •OH та Н2О2 в серці достовірно не змінювався. При умові зниження 

вмісту •O2- це свідчить про те, що токсичний •OH утворюється внаслідок 

розпаду пероксинітриту. В аорті щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

виявлено зниження вмісту •O2- за рахунок зниження активності циклоксигенази 

та ксантиноксидази. Про це свідчить зменшення вмісту тромбоксану В2 та 

сечової кислоти. В аорті щурів зі спонтанною гіпертензією знижувався також 

вміст •OH та Н2О2. Це вказує на те, що джерелом •OH в аорті при АГ може бути 

підвищена активність супероксиддисмутази. 

Разом з тим, під час нашого дослідження в серці щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю при короткочасному введені ЕМАР-ІІ виявлено 

статистично достовірне підвищення активності сNOS (+1533,3%, р<0,01), 

вмісту NO2- (+1464,93%, р<0,01), НМНТ (+188,46%, р<0,001). Встановлено 

підвищення активності NR (+187,98%, р<0,01), зниження вмісту NO3- (-94,69%, 

р<0,01), рівня ВМНТ (-92,81%, р<0,001). В аорті щурів з АГ та 
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інсулінорезистентністю спостерігалось достовірне підвищення активності 

сNOS (+667,8%, р<0,01), вмісту NO2- (+94,6%, р<0,01), НМНТ (+200,83%, 

р<0,01). Знижувалась активність іNOS та NR (-63,92% та -79,59%, відповідно, 

р<0,01), а також вміст ВМНТ (-83,9%, р<0,001). 

Отже, виявлено, що короткочасна дія ЕМАР-ІІ зменшує прояви 

нітрозативного стресу: в серці за рахунок збільшення активності NR, що 

викликає в свою чергу зменшення вмісту NO3- та ВМНТ, а також збільшення 

кількості НМНТ; в аорті - за рахунок зменшення активності іNOS, вмісту 

ВМНТ, збільшення вмісту НМНТ, хоча активність NR теж знижувалась.  

Такий позитивний вплив короткочасного введення ЕМАР-ІІ на показники 

оксидативного та нітрозативного стресу сприяли швидкому відновленню 

конститутивного синтезу NO de novo, на що вказує підвищення активності 

сNOS та вмісту NO2-, як в серці, так і в аорті щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю. 

Після короткочасного введення ЕМАР-ІІ щурам з АГ та 

інсулінорезистентністю спостерігалось статистично достовірне підвищення УО 

та ХОК (+18,2% та +15,9%, відповідно, р<0,05); знижувалась АЖ (-23,2%), 

КСЖ та КДЖ міокарда (-48,61% та -79,41%, відповідно, р<0,05). Це свідчить 

про покращення насосної функції серця та процесів релаксації лівого шлуночка 

та судин, що може бути пов’язано з покращенням показників оксидативного та 

нітрозативного стресу. 

Внаслідок введення ЕМАР-ІІ щурам з експериментальним ЦД 

спостерігалось достовірне зниження КСТ та КДТ (-18,2% та -25,5%, відповідно 

р<0,05), КДЖ (-25,25%), АЖ (-26,3%, р<0,05), що вказує на покращення 

процесів релаксації лівого шлуночка та судин.  

Отже, ЕМАР-ІІ – поліпептид, що виділяється в умовах гіпоксії, в 

результаті короткочасної дії справляє позитивний вплив на функціональний 

стан ендотелію, показники оксидативного та нітрозативного стресу, сприяє 

відновленню спряженого стану ендотеліальної NO-синтази та відновленню 

конститутивного синтезу оксиду азоту, тоді як довготривалий вплив ЕМАР-ІІ 

здатен запускати каскад прозапальних змін та пошкодження тканин. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на підставі комплексного дослідження клінічних, 

інструментальних, біохімічних та імунологічних показників у хворих на ЦД 1-

го та 2-го типу, АГ, ожиріння та СПКЯ запропоновані механізми розвитку 

ендотеліальної дисфункції за умов інсулінорезистентних станів, розроблено 

нові підходи до ранньої діагностики порушення функції ендотелію з 

урахуванням ролі та прогностичного значення порушень вуглеводного, 

ліпідного обміну, чутливості до інсуліну, надваги. 

1. Захворювання, що пов’язані з інсулінорезистентністю: ЦД 2-го 

типу, АГ, СПКЯ з різною масою тіла, метаболічний синдром супроводжуються 

розвитком ендотеліальної дисфункції: підвищенням рівня ендотеліальних 

вазоактивних факторів ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1,  

E-селектину в сироватці крові (р<0,01), а також ослабленням ендотелійзалежної 

вазодилатації (р<0,01).  
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2. У хворих з інсулінорезистентністю та ЦД 1-го типу на основі 

кореляційно-регресійного аналізу встановлено залежність рівнів ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину, ендотелійзалежної 

дилатації від глікемії, HbA1c (R
2
>0,5, р<0,05). 

3. Підвищення вмісту ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, 

VCAM-1, E-селектину в сироватці крові та ослаблення ендотелійзалежної 

вазодилатації пов’язане з ІМТ у хворих з ЦД 2-го типу, АГ, метаболічним 

синдромом, СПКЯ, що підтверджує кореляційно-регресійний аналіз (R
2
>0,5, 

р<0,05). 

4. Рівень інсуліну в сироватці крові, індекс НОМА та Caro впливають 

на розвиток ендотеліальної дисфункції у хворих з інсулінорезистентністю, що 

підтверджується їх взаємозв’язком з рівнем ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, 

ICAM-1, VCAM-1, E-селектину та ендотелійзалежної дилатації (R
2
>0,5, р<0,05). 

5. В усіх групах пацієнтів з інсулінорезистентними захворюваннями 

та ЦД 1-го типу при проведені кореляційно-регресійного аналізу знайдено 

вплив показників ліпідного обміну на рівні ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, 

ICAM-1, VCAM-1, E-селектину в сироватці крові та ендотелійзалежну 

дилатацію (R
2
>0,5, р<0,05).  

6. Встановлено вплив концентрації ендотеліальних вазоактивних 

факторів на розвиток АГ при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, що 

підтверджується їх впливом на систолічний
1
 та діастолічний

2
 артеріальний 

тиск: ЕМАР-ІІ (
1
r=6,84; р<0,0001, R

2
=0,76 та 

2
r=2,82; р<0,0001, R

2
=0,76), 

фібронектин (
1
r=0,21, p=0,0005, R

2
=0,53; 

2
r=0,08, p=0,001, R

2
=0,54), VEGF 

(
1
r=1,027; р=0,003, R

2
=0,53 та 

2
r=0,33; р=0,02, R

2
=0,52), ICAM-1 (

1
r=0,11, 

р=0,0005, R
2
=0,53 та 

2
r=0,03, р=0,03, R

2
=0,52), E-селектин (

1
r=2,57, р=0,02, 

R
2
=0,52 та 

2
r=0,84, р=0,04, R

2
=0,52). 

7. На основі дослідження взаємозв’язків між традиційними факторами 

ризику серцево-судинної патології
1
, ендотеліальними вазоактивними 

факторами
2
 та ендотелійзалежною дилатацією визначили комплекс чинників, 

які обумовлюють її порушення: для ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла - 
1
НbА1с, ЛПВЩ та 

2
Е-селектин (

1
R

2
=0,71 та 

2
R

2
=0,64, відповідно, р<0,0001), для 

ЦД 2-го типу з ожирінням – це 
1
ІМТ, НbА1с, ЛПНЩ, ТГ та 

2
VEGF, VСАМ-1 

(
1
R

2
=0,71 та 

2
R

2
=0,6, відповідно, р<0,0001); для осіб молодого віку з ожирінням 

– 
1
ІМТ та 

2
фібронектин, VEGF, VСАМ-1, Е-селектин (

1
R

2
=0,72 та 

2
R

2
=0,81, 

відповідно, р<0,0001), для осіб з ожирінням середнього віку – 
1
ІМТ, ЗХС та 

2
VEGF, VСАМ-1 (

1
R

2
=0,77 та 

2
R

2
=0,78, відповідно, р<0,0001); для АГ без ЦД – 

1
ІМТ, ЛПВЩ, ЛПНЩ та 

2
ІСАМ-1 (

1
R

2
=0,63 та 

2
R

2
=0,58, відповідно, р<0,0001), 

для ЦД 1-го типу – 
1
НbA1c, ЗХС та 

2
ЕМАР-ІІ (

1
R

2
=0,54 та 

2
R

2
=0,51, відповідно, 

р<0,0001).  

8. Встановлено сукупність несприятливих прогностичних критеріїв 

розвитку АГ: для ЦД 2-го типу - це ІМТ, рівень НbА1с, ТГ, ІСАМ-1 в сироватці 

крові та ендотелійзалежна дилатація (R
2
=0,55; р<0,0001); для ЦД 1-го типу – це 

рівень глікемії, фібронектину, ЕМАР-ІІ в сироватці крові (R
2
=0,71; р<0,0001). 

9. Короткочасний вплив ЕМАР-ІІ на серцево-судинну систему щурів з 

АГ та інсулінорезистентністю ослаблює прояви оксидативного та нітрозативного 
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стресу, про що свідчать: в серці – зниження рівня •O2- (-48,67%), сечової кислоти 

(-86,61%), NO3- (-94,69%), ВМНТ (-92,81%), збільшення активності 

нітратредуктази (+187,98%), кількості НМНТ (+188,46%); в аорті – зменшення 

вмісту •O2- (-67,66%), тромбоксану В2 (-73,3%), сечової кислоти (-85,11%),•OH  

(-91,63%), Н2О2 (-67,16%), ВМНТ (-83,9%), активності іNOS (-63,92%) та 

нітратредуктази (-79,6%), збільшення вмісту НМНТ (+200,83%); підвищення 

активності сNOS, вмісту NO2-, як в серці (+1533%; +1464%, відповідно), так і в 

аорті (+667,8%; +94,6%, відповідно) (р<0,05).  

10. Встановлено у щурів з АГ та інсулінорезистентністю за умов 

короткочасного введення ЕМАР-ІІ покращення релаксації лівого шлуночка та 

судин: зменшення кінцево-систолічної жорсткості (-48,61%), кінцево-

діастолічної жорсткості міокарду (-79,41%), зниження артеріальної жорсткості 

(-23,2%); покращення насосної функції серця: збільшення ударного об’єму 

(+18,2%), хвилинного об’єму крові (+16%) (р<0,05). У щурів з 

експериментальним ЦД внаслідок дії ЕМАР-ІІ відбувалось покращення 

процесів релаксації лівого шлуночку та судин: зниження кінцево-систолічного 

тиску та кінцево-діастолічного тиску (-18,18%, -25,5%, відповідно, р<0,05), 

зменшення артеріальної жорсткості та кінцево-діастолічної жорсткості 

міокарду (-26,36%, -23,25%, відповідно, р<0,05).  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю, 

а саме ЦД 2-го типу, ожирінні, АГ, метаболічному синдромі, СПКЯ необхідно 

проводити комплексне інструментальне, біохімічне, імуноферментне 

обстеження пацієнтів для ранньої діагностики порушення функціонального 

стану ендотелію, що є початковою стадією розвитку серцево-судинної 

патології. 

2. З метою ранньої діагностики ендотеліальної дисфункції у пацієнтів 

з ЦД 2-го типу, ожирінням, АГ, СПКЯ, ЦД 1-го типу рекомендується 

дослідження ендотелійзалежної вазодилатації за методикою Целермайєра. 

3. При захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю, 

а саме ЦД 2-го типу, ожирінні, АГ, СПКЯ та ЦД 1-го типу пропонується 

визначення вмісту ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1,  

E-селектину для оцінки функціонального стану ендотелію, виявлення його 

порушення на ранньому етапі та запобігання розвитку серцево-судинних 

захворювань. 

4. Лікарям загальної практики, кардіологам та ендокринологам 

рекомендовано у щоденній практиці використовувати алгоритми обстеження 

хворих, що розроблені на основі встановлених в ході роботи математичних 

моделей, з метою прогнозування порушення ендотелійзалежної дилатації та 

виявлення початкових проявів порушення функції ендотелію. 

5. У хворих із ЦД 2-го та 1-го типів з метою раннього прогнозування 

розвитку АГ рекомендовано використовувати розроблену нами комп’ютерну 

програму «Визначення вірогідності розвитку артеріальної гіпертензії при 

цукровому діабеті», яка передбачає у хворих із ЦД 2-го типу дослідження ІМТ, 

НbA1c, тригліцеридів, ICAM-1 в сироватці крові, ендотелійзалежної дилатації, 
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а у хворих на ЦД 1-го типу – рівня глікемії, ЕМАР-ІІ, фібронектину в сироватці 

крові. 

6. У осіб з ожиріння та у жінок з СПКЯ рекомендовані визначення та 

оцінка сукупності традиційних факторів ризику серцево-судинної патології, а 

саме ІМТ, ліпідного спектру, рівня інсуліну, індексу НОМА та індексу Caro з 

метою ранньої діагностики порушення функціонального стану ендотелію та 

проведення профілактичних заходів щодо розвитку ендотеліальної дисфункції. 
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АНОТАЦІЯ 

Могильницька Л.А. Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, 

що супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку, 

клінічні прояви, підходи до діагностики та корекції. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

На підставі комплексного дослідження клінічних, інструментальних, 

біохімічних та імунологічних показників у хворих на цукровий діабет 1-го та 2-

го типу, артеріальну гіпертензію, ожиріння та синдром полікістозних яєчників 

представлено узагальнення та запропоновані механізми розвитку 

ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних станах, розроблено нові 

підходи до ранньої діагностики порушення функції ендотелію з урахуванням 

ролі та прогностичного значення ендотеліальних вазоактивних факторів, 

порушення вуглеводного, ліпідного обміну, чутливості до інсуліну, надваги у її 

розвитку. Запропоновано спосіб визначення та оцінки ендотелійзалежної 

дилатації на основі традиційних факторів ризику серцево-судинної патології та 

ендотеліальних вазоактивних факторів. Встановлено прогностичні критерії 

розвитку артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу. 

Розроблено та впроваджено в практичну діяльність комп’ютерну програму 

«Оцінка вірогідності розвитку артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті». 

Досліджено експериментальний спосіб корекції оксидативного та 

нітрозативного стресу, кардіальної та ендотеліальної дисфункції при генетично 

обумовленій артеріальній гіпертензії та інсулінорезистентності, 

експериментальному цукровому діабеті.  

Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність, 

EMAP-II, фібронектин, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектин, цукровий діабет, 

ожиріння, артеріальна гіпертензія, синдром полікістозних яєчників, 

метаболічний синдром, оксидативний стрес, нітрозативний стрес. 

 

АННОТАЦИЯ 

Могильницкая Л.А. Эндотелиальная дисфункция при заболеваниях, 

сопровождающихся инсулинорезистентностью: механизмы развития, 

клинические проявления, подходы к диагностике и коррекции. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2019. 

На основании комплексного исследования клинических, 

инструментальных, биохимических и иммунологических показателей у 

больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, артериальной гипертензией, 

ожирением, синдромом поликистозных яичников представлено обобщение и 
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предложены механизмы развития эндотелиальной дисфункции при 

инсулинорезистентных состояниях, разработаны новые подходы к диагностике 

нарушения функции эндотелия с учетом роли и прогностического значения 

эндотелиальных вазоактивных факторов, нарушения углеводного, липидного 

обмена, чувствительности к инсулину, повышенной массы тела в ее развитии. 

Предложен способ определения и оценки эндотелийзависимой дилатации на 

основании традиционных факторов риска сердечно-сосудистой патологии и 

эндотелиальных вазоактивных факторов. Установлены прогностические 

критерии развития артериальной гипертензии при сахарном диабете 1-го и 2-го 

типа. Впервые разработана и внедрена в практическую деятельность 

компьютерная программа «Оценка вероятности развития артериальной 

гипертензии при сахарном диабете». 

Исследован экспериментальный способ коррекции оксидативного и 

нитрозативного стресса, кардиальной и эндотелиальной дисфункции при 

генетически обусловленной артериальной гипертензии и 

инсулинорезистентности, экспериментальном сахарном диабете. 

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, инсулинорезистентность, 

ЕМАР-II, фибронектин, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектин, сахарный 

диабет, ожирение, артериальная гипертензия, синдром поликистозных 

яичников, метаболический синдром, оксидативный стресс, нитрозативный 

стресс. 

 

ANNOTATION 

Mogylnytska L.A. Endothelial dysfunction in insulin resistance diseases: 

mechanisms of development, clinical manifestations, approaches to diagnosis 

and correction. – Qualifying scientific work as a manuscript.  

The thesis to obtain the academic degree of Doctor of Medical Sciences, 

specialty 14.01.02 – Internal Diseases. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019.  

On the basis of a integrated study of clinical, instrumental, biochemical and 

immunological evidence patients with type 1 and 2 diabetes, hypertension, obesity 

and polycystic ovarian syndrome, are presented a generalization and proposed 

mechanisms for the development of endothelial dysfunction in insulin resistance 

states, new approaches to early diagnosis of disorders endothelial function were 

developed, taking into account the role and prognostic significance ofendothelial 

vasoactive factors, of the disruption of carbohydrate, lipid metabolism, insulin 

sensitivity, obesity in its development.  

It has been found that insulin resistance diseases, namely, type 2 diabetes, both 

with obesity, and with normal body weight, arterial hypertension combined with type 

2 diabetes, with obesity, as well as with normal body mass, polycystic ovarian 

syndrome, both with normal body weight and obesity, metabolic syndrome, obesity is 

manifest by an increase serum level of endothelial vasoactive factors EMAP-II, 

fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, and the weakening of 

endothelium dependent dilatation, indicating the development of endothelial 

dysfunction in these pathological conditions.  
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The significant effect of glycemia, HbA1c on the serum level of EMAP-II, 

fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, endothelial dependent dilatation, 

which was detected in a correlation-regression analysis, may indicate the 

pathogenetic role of hyperglycemia in the development of endothelial dysfunction in 

type 2 diabetes, both with obesity, and with normal body weight, type 1 diabetes with 

microangiopathy, arterial hypertension, metabolic syndrome. 

It has been established that the increase of the serum level of EMAP-II, 

fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin and the reduction of endothelium 

dependent dilatation is associated with obesity, since the level of these factors is 

significantly higher in the groups of obese subjects young and middle age, both with 

type 2 diabetes and without diabetes, with arterial hypertension, with polycystic 

ovarian syndrome compared with patients with appropriate groups of subjects with 

normal body weight. This confirms the significant impact of BMI on these indicators, 

which was detected during correlation-regression analysis.  

In all groups of patients with insulin resistance diseases during the correlation-

regression analysis there was found a significant effect of lipid metabolism evidence: 

the content of total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, on the serum level of 

EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin and endothelium 

dependent dilatation. These data may indicate on the role of dyslipidemia in the 

development of endothelial dysfunction in insulin resistance states and type 1 

diabetes with microangiopathy.  

It has been shown that insulin resistance can directly affect the development of 

endothelial dysfunction, as evidenced the significant effect of serum level of insulin, 

HOMA and Caro, which is a reflection of lower insulin sensitivity, on the 

concentration of EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, and 

endothelium dependent dilatation in all groups of patients with insulin resistance 

diseases. 

It was found that at type 1 diabetes with microangiopathy, the serum level of 

EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin increases, and 

endothelium dependent vasodilatation is weakened. The development of hypertension 

at type 1 diabetes with microangiopathy is also associated with detected changes, 

since the level of EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin is 

significantly higher when combined with type 1 diabetes with hypertension compared 

to type 1 diabetes with normal blood pressure. A significant effect of the serum level 

of endothelial vasoactive factors on systolic and diastolic blood pressure revealed in 

the group of type 1 diabetes patients and hypertension. 

The method of determination and evaluation of endothelium dependent 

dilatation based on traditional risk factors of cardiovascular pathology and 

endothelial vasoactive factors was proposed. The prognostic criteria for the 

development of arterial hypertension in type 1 and 2 diabetes were established. For 

the first time the computer program "Estimation of probability of development of 

arterial hypertension in diabetes" was developed and implemented in practical 

activity. 
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The experimental method of correction of oxidative and nitrosative stress, 

cardiac and endothelial dysfunction was investigated at genetic induced arterial 

hypertension and insulin resistance, experimental diabetes.  

Key words: endothelial dysfunction, insulin resistance, EMAP-II, fibronectin, 

VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, diabetes, obesity, arterial hypertension, 

polycyclic ovary syndrome, metabolic syndrome, oxidative stress, nitrosative stress.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ  – артеріальна гіпертензія 

АЖ – артеріальна жорсткість 

АТ  – артеріальний тиск 

ВМНТ  – високомолекулярні нітрозотіоли 

ДАТ  – діастолічний артеріальний тиск 

ЕКГ  – електрокардіографія 

ЗХС  – загальний холестерин 

ІМТ  – індекс маси тіла 

ІХС  – ішемічна хвороба серця 

КДЖ  – кінцево-діастолічна жорсткість 

КСЖ – кінцево-систолічна жорсткість 

КДО – кінцево-діастолічний об’єм 

КСО – кінцево-систолічний об’єм 

КДТ – кінцево-діастолічний тиск 

КСТ – кінцево-систолічний тиск 

ЛПВЩ  – ліпопротеїни високої щільності 

ЛПНЩ  – ліпопротеїни низької щільності 

НМНТ  – низькомолекулярні нітрозотіоли 

ОТ/ОС  – окружність талії/окружність стегон 

САТ  – систолічний артеріальний тиск 

СЗГ  – секс-стероїдзв’язуючий глобулін 

Т віл.  – тестостерон вільний 

Т заг.  – тестостерон загальний 

ТГ  – тригліцериди 

УО – ударний об’єм 

ХОК – хвилинний об’єм крові 

ЦД  – цукровий діабет 

ЧСС  – частота серцевих скорочень 

ШКФ  – швидкість клубочкової фільтрації 

ЕМАР-ІІ  – ендотеліальних моноцитактивуючий пептид-ІІ 

HbA1c  – глікозильований гемоглобін 

НОМА  – індекс інсулінорезистентності 

Н2О2 – перекис водню 

NR  – нітратредуктаза 

NO2-  – нітрит-аніон 

NO3-  – нітрат-аніон 

сNOS  – конституційна NO-синтаза 

iNOS  – індуцибельна NO-синтаза 

ICAM-1  – молекула міжклітинної адгезії 1 типу 

VCAM-1  – молекула адгезії судинного ендотелію 1 типу 

VEGF  – фактор росту ендотелію судин 

•O2-  – супероксидний радикал 

•OH  – гідроксильний радикал 

 






