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АНОТАЦІЯ 

Могильницька Л.А. Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що 

супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку, клінічні прояви, 

підходи до діагностики та корекції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (222 - Медицина). – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

Серцево-судинна патологія є основною причиною смерті у всьому світі. 

Атеросклероз – це складне багатофакторне захворювання, на розвиток і 

прогресування якого впливає безліч чинників. 

Інсулінорезистентність – це стан зниженої чутливості тканин до інсуліну, 

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

соціально-медичним значенням, серед яких цукровий діабет 2-го типу, 

артеріальна гіпертензія, ожиріння, синдром полікістозних яєчників. Разом з тим, 

інсулінорезистентність, впливаючи на функціональний стан ендотелію, сприяє 

розвитку атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та 

підвищує ризик смерті від серцево-судинної патології. Проте, молекулярні 

механізми, що пов'язують інсулінорезистентність з розвитком атеросклерозу 

залишаються 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. 

Зазвичай, ризик розвитку серцево-судинних захворювань оцінюють на 

основі традиційних факторів ризику, проте, взаємозв’язки між традиційними 

факторами ризику серцево-судинної патології та вмістом ендотеліальних 

вазоактивних факторів до кінця не встановлені.  
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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.  

Завданням роботи було вивчити вміст ендотеліальних вазоактивних 

факторів ЕМАР-ІІ, фібронектин, VEGF, ICAM-I, VCAM, Е-селектин в сироватці 

крові, дослідити ендотелійзалежну дилатацію у пацієнтів з 

інсулінорезистентністю хворих на ЦД 2-го типу; на артеріальну гіпертензію; у 

жінок з синдромом полікістозних яєчників в залежності від маси тіла; у пацієнтів 

з різними проявами метаболічного синдрому; встановити взаємозв’язки між 

традиційними факторами ризику серцево-судинної патології: ожиріння, 

гіперглікемія, дисліпідемія, інсулінорезистентність та ендотеліальними 

вазоактивними факторами, ендотелійзалежною дилатацією у пацієнтів з 

інсулінорезистентністю; вивчити вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-I, 

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

артеріальної гіпертензії; запропонувати комплекс чинників, які обумовлюють 

порушення ендотелійзалежної дилатації за умов ЦД 1-го та 2-го типу, ожиріння, 

артеріальної гіпертензії; визначити сукупність прогностичних критеріїв розвитку 

артеріальної гіпертензії при ЦД 1-го та 2-го типів; оцінити вплив ЕМАР-ІІ на 

показники оксидативного та нітрозативного стресу в серці та аорті щурів за умов 

АГ та інсулінорезистентності; проаналізувати показники кардіогемодинаміки у 

щурів з АГ та інсулінорезистентністю, експериментальним ЦД за умов 

короткочасної дії ЕМАР-ІІ. 

На підставі комплексного дослідження клінічних, інструментальних, 

біохімічних та імунологічних показників у 260 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 
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діагностики порушення функції ендотелію з урахуванням ролі та прогностичного 

значення 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. Досліджено експериментальний спосіб корекції оксидативного та 

нітрозативного стресу, кардіальної та ендотеліальної дисфункції при генетично 

обумовленій артеріальній гіпертензії та інсулінорезистентності, 

експериментальному цукровому діабеті.  

Виявлено, що захворювання, які пов’язані з інсулінорезистентністю, а саме, 

цукровий діабет 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, 

артеріальна гіпертензія в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, з ожирінням, а 

також і з нормальною масою тіла, синдром полікістозних яєчників, як з 

нормальною масою тіла, так і з ожирінням, метаболічний синдром, ожиріння 

супроводжуються підвищенням вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів 

ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину в сироватці крові, 

а також ослабленням ендотелійзалежної вазодилатації, що вказує на розвиток 

ендотеліальної дисфункції при цих патологічних станах.  

Достовірний вплив глікемії, HbA1c на вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, 

ICAM-1, VCAM-1, E-селектину, ендотелійзалежну дилатацію, який виявлено при 

кореляційно-регресійному аналізі, може вказувати на патогенетичну роль 

гіперглікемії у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го 

типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, цукровому діабеті 1-го типу 

з мікроангіопатіями, при артеріальній гіпертензії, метаболічному синдромі. 

Встановлено, що підвищення вмісту ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-

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

вазодилатації пов’язане з ожирінням, оскільки рівень цих факторів достовірно 

вищий в групах осіб з ожирінням молодого та середнього віку, як з цукровим 

діабетом 2-го типу, так і без діабету, з артеріальною гіпертензією, з синдромом 
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полікістозних яєчників в порівнянні з пацієнтами відповідних груп з нормальною 

масою тіла. Це підтверджує достовірний вплив індексу маси тіла на вказані 

показники, який виявлено під час кореляційно-регресійного аналізу. 

В усіх групах пацієнтів з інсулінорезистентними захворюваннями під час 

кореляційно-регресійного аналізу знайдено достовірний вплив показників 

ліпідного обміну: вмісту загального холестерину, ліпопротеїнів високої щільності, 

ліпопротеїнів низької щільності, тригліцеридів на вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, 

VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину в сироватці крові та рівень 

ендотелійзалежної дилатації. Ці дані можуть вказувати на роль дисліпідемії у 

розвитку ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних станах та 

цукровому діабеті 1-го типу з мікроангіопатіями. 

Доведено, що інсулінорезистентність може безпосередньо впливати на 

розвиток ендотеліальної дисфункції, про що свідчить виявлений в усіх групах 

пацієнтів з інсулінорезистентними захворюваннями достовірний вплив рівня 

інсуліну в сироватці крові, індексу НОМА та Caro, які є відображенням зниження 

чутливості до інсуліну, на концентрацію ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, 

VCAM-1, E-селектину та ендотелійзалежну дилатацію. 

Встановлено, що при цукровому діабеті 1-го типу з мікроангіопатіями 

рівень ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину в крові 

підвищується, а ендотелійзалежна вазодилатація ослаблюється. Розвиток 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті 1-го типу з мікроангіопатіями 

також пов’язаний з виявленими змінами, оскільки рівень ЕМАР-ІІ, фібронектину, 

VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину достовірно вищий при поєднанні 

цукрового діабету 1-го типу з артеріальною гіпертензією у порівнянні з цукровим 

діабетом 1-го типу з нормальним артеріальним тиском. В групі хворих на 

цукровий діабет 1-го типу та артеріальною гіпертензією виявлено достовірний 

вплив вмісту ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину в 

сироватці крові на систолічний та діастолічний артеріальний тиск. 

На основі дослідження взаємозв’язків між ендотеліальними вазоактивними 

факторами, традиційними факторами ризику серцево-судинної патології, 
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ендотелійзалежною дилатацією визначили комплекс чинників, які обумовлюють 

порушення ендотелійзалежної дилатації на основі традиційних факторів ризику 

серцево-судинної патології та ендотеліальних вазоактивних факторів: для ЦД 2-го 

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

типу з нормальною масою тіла - НbА1с, ЛПВЩ та Е-селектин; для осіб з 

ожирінням середнього віку – ІМТ, ЗХС та VEGF, VСАМ-1; для осіб молодого 

віку з ожирінням – ІМТ та фібронектин, VEGF, VСАМ-1, Е-селектин; для ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями - НbА1с, ЗХС та ЕМАР-ІІ; для АГ без ЦД – ІМТ, 

ЛПВЩ, ЛПНЩ та ІСАМ-1. 

Встановлено найбільш несприятливі прогностичні критерії розвитку АГ: 

для ЦД 1-го типу – це рівень глікемії, фібронектину, ЕМАР-ІІ в сироватці крові; 

для ЦД 2-го типу - це ІМТ, рівень НbА1с, ТГ, ІСАМ-1 в сироватці крові та 

ендотелійзалежна дилатація.  

Досліджено, що короткочасний вплив ЕМАР-ІІ на серцево-судинну систему 

щурів з артеріальною гіпертензією та інсулінорезистентністю зменшує прояви 

оксидативного та нітрозативного стресу, що проявляється в серці зниженням 

рівня •O2- та зменшення вмісту сечової кислоти, в аорті - зниження рівня •O2-, 

зменшення вмісту тромбоксану В2 та сечової кислоти, що може вказувати на 

зниження активності циклоксигенази та ксантиноксидази, а також збільшення 

активності нітратредуктази, що викликає в свою чергу зменшення вмісту NO3-, а 

також збільшення кількості низькомолекулярних нітрозотіолів та зменшення 

кількості високомолекулярних нітрозотіолів в серці, а також зменшення 

активності іNOS та нітратредуктази, збільшення вмісту низькомолекулярних 

нітрозотіолів та зменшення вмісту високомолекулярних нітрозотіолів в аорті. 

Встановлено, що зменшення проявів оксидативного та нітрозативного 

стресу внаслідок короткочасної дії ЕМАР-ІІ викликає підвищення активності 

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

тим самим сприяє швидкому відновленню конститутивного синтезу NO de novo.  

Досліджено, що короткочасне введення ЕМАР-ІІ щурам з артеріальною 

гіпертензією та інсулінорезистентністю сприяє зниженню артеріальної 
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жорсткості, кінцево-систолічної жорсткості та кінцево-діастолічної жорсткості 

міокарда, збільшенню ударного об’єму та хвилинного об’єму крові. Це вказує на 

покращення насосної функції серця та поліпшення процесів релаксації лівого 

шлуночка під дією ЕМАР-ІІ при артеріальній гіпертензії та 

інсулінорезистентності. 

Короткочасне введення ЕМАР-ІІ щурам з експериментальним ЦД сприяло 

зниженню кінцево-систолічного тиску та кінцево-діастолічного тиску, 

зменшенню артеріальної жорсткості та кінцево-діастолічної жорсткості міокарда. 

Це вказує на покращення процесів релаксації лівого шлуночка під дією ЕМАР-ІІ 

при експериментальному цукровому діабеті. 

Отримані результати дозволяють запропонувати методи оцінки 

функціонального стану ендотелію, оптимізації діагностики ендотеліальної 

дисфункції, як вагомого фактора розвитку серцево-судинної захворювань у 

пацієнтів з цукровим діабетом, ожирінням, синдромом полікістозних яєчників та 

артеріальною гіпертензією, що може слугувати основою для розробки нових 

способів їх попередження та лікування.  

Результати проведених досліджень вказують на необхідність визначення 

вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, таких як ЕМАР-ІІ, фібронектин, 

VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектин, оскільки підвищення їх концентрації 

свідчить про порушення функціонального стану ендотелію, розвиток 

ендотеліальної дисфункції та підвищення ризику розвитку серцево-судинної 

патології при цукровому діабеті, ожирінні, синдромі полікістозних яєчників та 

артеріальній гіпертензії. 

Вперше побудовано математичні моделі, які дозволяють на основі 

традиційних факторів ризику серцево-судинної патології та концентрації 

ендотеліальних вазоактивних факторів спрогнозувати порушення 

ендотелійзалежної дилатації при цукровому діабеті 1-го з мікроангіопатіями та 2-

го типу, ожирінні, артеріальній гіпертензії. Запропоновано діагностичні 

алгоритми обстеження пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типу, 

ожирінням, артеріальною гіпертензією. 
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Встановлено найбільш несприятливі прогностичні критерії розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті 1-го та 2-го типу, які можуть бути 

використані при розробці профілактичних заходів з метою уповільнення розвитку 

артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу. Вперше 

розроблено та впроваджено в практичну діяльність комп’ютерну програму 

«Оцінка вірогідності розвитку артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті». 

Ключові слова: ендотеліальна дисфункції, 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. 

 

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 (222 «Medicine»). – Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019.  

Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality 

worldwide. Atherosclerosis is a complex multifactorial disease, the development and 

progression of which affects a lot of factors. 

Insulin resistance is a state of reduced sensitivity of tissues to insulin, which 

violates its biological functions. This is a common symptom of diseases with high 

socio-medical significance, namely, type 2 diabetes, arterial hypertension, obesity, 

polycystic ovarian syndrome. However, insulin resistance, acting on the functional state 

of the endothelium, promotes the development of atherosclerosis, coronary heart 

disease, arterial hypertension and increases the risk of death from cardiovascular 

disease. However, molecular mechanisms that bind insulin resistance to the 

development of atherosclerosis remain unclear.  
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The functional state of the endothelium is characterized, on the one hand, by 

endothelium dependent vasodilatation, and, on the other hand, by the serum level of 

endothelial vasoactive factors. However, the change in the concentration of circulating 

endothelial products may indicate endothelial activation and dysfunction at the 

preclinical stage, even before the development of the atherosclerotic process. 

Usually, the risk of developing cardiovascular disease is assessed on the basis of 

traditional risk factors, however, the relationship between the traditional risk factors for 

cardiovascular disease and the content of endothelial vasoactive factors has not yet been 

established.  

The aim of the study is to scientifically substantiate and optimize early diagnosis 

and prediction of endothelial dysfunction as a marker of cardiovascular disease by 

studying the mechanisms of its development, taking into account the role and prognostic 

value of vascular endothelial vasoactive factors in patients with diabetes, hypertension, 

obesity, metabolic syndrome and polycystic ovary syndrome.. 

The task of the study was to investigate serum level of endothelial vasoactive 

factors of EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, to investigate 

endothelium dependent dilatation in insulin resistance patients with type 2 diabetes, 

arterial hypertention; in women with polycystic ovarian syndrome depending on body 

weight; in patients with different manifestations of metabolic syndrome; to establish the 

relationship between traditional risk factors for cardiovascular disease, such as insulin 

resistance, obesity, hyperglycemia, dyslipidemia and endothelial vasoactive factors, 

endothelium dependent dilatation in insulin resistance diseases; to study the serum level 

of EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin in type 1 diabetes 

patients with and without hypertension; to propose a set of factors caused the violation 

of endothelium dependent dilatation in type 1 and type 2 diabetes, obesity, 

hypertension; identify the complex of prognostic criteria for the development of 

hypertension in type 1 diabetes and type 2 diabetes; to evaluate the effect of EMAP-II 

on oxidative and nitrosative stress in the heart and aorta of rats with hypertension and 

insulin resistance; to analyze the parameters of cardioghemodynamics in rats with 
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hypertension and insulin resistance, experimental diabetes in conditions of short-term 

action of EMAP-II. 

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

immunological evidence in 260 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 of the disruption of 

carbohydrate, lipid metabolism, insulin sensitivity, obesity in its development.  

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. 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.  

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.  

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. 
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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.  
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Based on the study of the relationship between endothelial vasoactive factors, 

traditional risk factors for cardiovascular disease, endothelial-dependent dilatation, a set 

of factors that determined the violation of endothelial-dependent dilatation based on 

traditional risk factors for cardiovascular disease and endothelial vasoactive factors 

were identified for type 2 diabetes with obesity is BMI, HbA1c, LDL, TG and VEGF, 

VCAM-1; for type 2 diabetes with normal body weight - HbA1c, HDL and E-selectin, 

for middle-aged people with obesity - BMI, total cholesterol and VEGF, VСAM-1; for 

adolescents with obesity - BMI and fibronectin, VEGF, VСAM-1, E-selectin; for type 1 

diabetes with microangiopathies - НbA1c, total cholesterol and EMAR-II; for 

hypertension without diabetes - BMI, HDL, LDL, and IСAM-1, also the most 

unfavorable prognostic criteria for the development of hypertension: at type 1 diabetes - 

it is the level of serum level glycemia, fibronectin, EMAP-II; for type 2 diabetes - it is 

body mass index, the serum level of HbA1c, triglycerides, ICAM-1 and endothelium 

dependent dilatation. 

It was investigated that the short-term action of EMAP-II on the cardiovascular 

system of rats with hypertension and insulin resistance reduces the evidence of 

oxidative and nitrosatitative stress that manifests itself in the heart by decreasing the 

level of •O2- and decreasing the level of uric acid, in the aorta - decrease in the level of 

•O2-; decrease in the level of thromboxane B2 and uric acid, which can indicate a 

decrease of the activity of cycloxygenase and xanthine oxidase, as well as an increase in 

NR activity, which in turn leads to a decrease in the content of NO3-, as well as an 

increase in the number of LMNT and a decrease in the number of HMNT in the heart of 

rats, as well as a decrease in the activity of iNOS and NR, an increase in the content of 

LMNT and a decrease in the content of HMNT in the aorta. 

It was established that reduction of manifestations of oxidative and nitrosatitative 

stress due to short-term EMAR-II activity causes an increase in the activity of cNOS, 

the content of NO2-, both in the heart and in the aorta of rats with hypertension and 

insulin resistance, thus contributing to the rapid restoration of the constitutive synthesis 

NO de novo. 
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Short-term action of EMAP-II on rats with hypertension and insulin resistance 

reduces arterial stiffness, end-systolic stiffness, end-diastolic stiffness of myocardium, 

and increases shock volume, minute volume of blood. This indicates on improvement of 

the pumping function of the heart and left ventricular relaxation processes under the 

action of EMAP-II at hypertension and insulin resistance.  

Short-term action of EMAP-II on rats with experimental diabetes led to a 

decrease of end-systolic pressure and end-diastolic pressure, a decrease in arterial 

stiffness and end-diastolic stiffness of myocardium. This indicates of improvement of 

the left ventricular relaxation processes under the action of EMAP-II at the experimental 

diabetes. 

The obtained results allow us to propose methods for evaluating the functional 

state of the endothelium, optimizing the diagnosis of endothelial dysfunction as a 

significant factor in the development of cardiovascular disease in patients with diabetes, 

obesity, polycystic ovarian syndrome and arterial hypertension, which can serve as the 

basis for developing new methods for their prevention and treatment. 

The results of the conducted studies indicate the need to determine the content of 

EMAP-II, fibronectin, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin, since increasing their 

concentration indicates a violation of the functional state of the endothelium, the 

development of endothelial dysfunction and increased risk of cardiovascular disease in 

diabetes, obesity, polycystic ovarian syndrome and arterial hypertension. 

For the first time mathematical models have been constructed that allow to 

predict endothelium dependent dilatation disturbances in type 1 diabetes with 

microangiopathy and type 2 diabetes, obesity, hypertension based on traditional risk 

factors of cardiovascular pathology and concentration of endothelial vasoactive factors. 

Diagnostic algorithms of examination of patients with type 1 and type 2 diabetes, 

obesity, arterial hypertension are suggested. 

The most unfavorable prognostic criteria of the development of hypertension in 

type 1 and 2 diabetes, which can be used in the creation of preventive measures in order 

to slow down the development of hypertension in patients with diabetes type 1 and type 

2, are established. For the first time the computer program «Estimation of the 
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probability of development of arterial hypertension in diabetes mellitus» was designed 

and implemented in practical activity. 

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 

ЗХС – загальний холестерин 

ІВТ – індекс вільного тестостерону 

ІМТ – індекс маси тіла 

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 
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Т віл. та заг. – тестостерон вільний та загальний 

ТГ – тригліцериди 

УЗД – ультразвукове дослідження 

УО – ударний об’єм 

ХОК – хвилинний об’єм крові 

ЦД – цукровий діабет 

ЕМАР-ІІ – ендотеліальних моноцитактивуючий пептид ІІ 

HbA1c – глікозильований гемоглобін 

НОМА – індекс інсулінорезистентності 

Н2О2 – перекис водню 

NO – оксид азоту 

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  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія є основною причиною 

смерті у всьому світі. Протягом попереднього десятиріччя основними хворобами, 

що забрали більше всього людських життів, стали ішемічна хвороба серця та 

інсульт [1, 2]. 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 [3, 4]. 

На сучасному етапі наукових досліджень значна увага приділяється 

вивченню інсулінорезистентності, що лежить в основі спільних патогенетичних 

механізмів захворювань з великим медико-соціальним значенням, а саме, 

цукровий діабет 2-го типу (ЦД), артеріальна гіпертензія (АГ), ожиріння, синдром 

полікістозних яєчників (СПКЯ). Впливаючи на функціональний стан ендотелію, 

інсулінорезистентність сприяє розвитку атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, 

АГ та підвищує ризик смерті від серцево-судинної патології в 2-3 рази [5, 6].  

СПКЯ – це найбільш розповсюджене ендокринне захворювання, що 

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

ановуляторного безпліддя, супроводжується інсулінорезистентністю та 

асоціюється зі збільшенням кількості факторів серцево-судинного ризику, 

раннього атеросклерозу та ЦД [7]. 

В 1988 році G. Reaven запропонував об’єднати в одну групу під назвою 

метаболічний синдром зрушення, які пов’язані з інсулінорезистентністю та 

сприяють виявленню осіб з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинної 

патології [8]. В подальшому World Health Organisation (WHO) та Adult Treatment 

Panel III (ATP III) of the National Cholesterol Education Program та International 

Diabetes Federation (IDF) запропонували специфічні критерії для виявлення осіб з 

метаболічним синдромом [9, 10, 11]. Хоча запропоновані критерії метаболічного 

синдрому мають спільні елементи, проте вони різняться за рядом важливих 

аспектів [12]. 

Інсулін, зв’язуючись з інсуліновими рецепторами на поверхні клітин, 

стимулює транспорт глюкози в периферійні тканини, регулює судинний тонус: 
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викликає вазодилатацію через вплив на синтез оксиду азоту, та вазоконстрикцію – 

через ендотелін-1, впливає на ріст, мітогенез, виділення молекул адгезії [13, 14, 

15].  

Інсулінорезистентність – це стан зниженої чутливості тканин до інсуліну, 

що порушує його біологічні функції. Системна інсулінорезистентність пов'язана з 

порушеннями судинних ефектів інсуліну та функціонального стану ендотелію. 

Глюкозотоксичність, ліпотоксичність, низькоградієнтне запалення, оксидативний 

стрес – механізми, що сприяють розвитку інсулінорезистентності та 

ендотеліальної дисфункції [16, 17]. Проте молекулярні механізми, що зв'язують 

інсулінорезистентність з розвитком атеросклерозу залишаються не з’ясованими.  

Відомо, що 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 [18, 19]. 

Не достатньо вивченими залишаються взаємозв’язки між традиційними 

факторами ризику серцево-судинної патології та порушенням ендотелійзалежної 

дилатації. Зазвичай, ризик розвитку серцево-судинних захворювань оцінюють на 

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

патогенезі атеросклерозу, що вказує на істотне значення невідомих чинників 

цього процесу. Хоча встановлено, що прогресування ендотеліальної дисфункції 

пов’язане з інтенсивністю та тривалістю впливу традиційних факторів ризику 

серцево-судинної патології [20], проте ендотеліальна дисфункція незалежно 

пророкує серцево-судинні події на додаток до традиційних факторів [21, 22, 23, 

24]. 

Існує безліч ендотеліальних вазоактивних факторів пов’язаних з 

ендотеліальною активацією, дисфункцією та атеросклерозом. Проте 

взаємозв’язки між традиційними факторами ризику серцево-судинної патології та 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів до кінця не встановлені.  
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Залишаються не з’ясованими механізми, що лежать в основі розвитку 

ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних захворюваннях, а саме ЦД, 

АГ, ожиріння, СПКЯ, метаболічний синдром.  

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

Дисертаційну роботу виконано у Львівському національному медичному 

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: ендотеліальний 

моноцитактивуючий пептид-ІІ (ЕМАР-ІІ), фібронектин, VEGF, ICAM-I, VCAM, 

Е-селектин в сироватці крові, дослідити ендотелійзалежну дилатацію у пацієнтів з 

інсулінорезистентністю хворих на ЦД 2-го типу, на 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.  
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3. Вивчити вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-I, VCAM,  

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 1-го та 2-го 

типів, метаболічному синдромі, ожирінні, АГ, СПКЯ. 

Предмет дослідження: ендотеліальні вазоактивні фактори, 

ендотелійзалежна вазодилатація, показники інсулінорезистентності, традиційні 

фактори ризики серцево-судинної патології, їх взаємозв’язок, показники 

оксидативного та нітрозативного стресу, кардіогемодинаміка. 

Методи дослідження: загальноклінічні: опитування пацієнтів, збір 

анамнезу, фізикальне обстеження із вимірюванням антропометричних показників 

(зросту, маси, окружності талії (ОТ) та стегон (ОС)), підрахунок індексу маси тіла 

(ІМТ), коефіцієнта ОТ/ОС, вимірювання артеріального тиску (АТ); 

біохімічні: визначення показників ліпідного обміну - загального 

холестерину (ЗХС), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів 

високої щільності (ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ), показників вуглеводного обміну 

за визначенням вмісту глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) та глюкози в 

сироватці крові натще; показники оксидативного та нітрозативного стресу 

(спектрофотометричний метод); 

імуноферментні – визначення вмісту ендотеліального моноцитактивуючого 

пептиду (ЕМАР-ІІ), фібронектину, фактора росту ендотелію судин (VEGF), 

молекули міжклітинної адгезії 1 типу (ICAM-1), молекули адгезії судинного 
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ендотелію типу 1 (VCAM-1), Е-селектину, інсуліну, лейкотриєну С4, тромбоксану 

В2 в сироватці крові, розрахунок індексу НОМА, індексу Caro; 

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 

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. Були 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, при 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.  
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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 встановлено корекція показників оксидативного та нітрозативного 

стресу в серцево-судинній системі щурів з АГ та інсулінорезистентністю за умов 

короткочасного впливу 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 фактору 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. 
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Розроблені моделі прогнозування порушення ендотелійзалежної дилатації 

за умов ЦД 1-го та 2-го типів, ожирінні, 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, ендокринологічному та гінекологічному 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.  

Теоретичні положення і практичні рекомендації включені у навчальний 

процес на кафедрах діабетології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, на кафедрі внутрішньої медицини № 1, № 3 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, на 

кафедрі гінекології та на кафедрі терапії з курсом загальної практики, сімейної 

медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, на кафедрі ендокринології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, на кафедрі 

внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (одержано відповідні акти 

впровадження).  
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Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провела інформаційний 

пошук та аналіз наукової літератури, розроблені мета, 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. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися 

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

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

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

асоціації по вивченню цукрового діабету (м. Мюнхен, Німеччина, 2004); на 35-

му конгресі Міжнародної асоціації дитячого та підліткового діабету  

(м. Любляна, Словенія, 2009); на 45-му конгресі Європейської асоціації по 

вивченню цукрового діабету (м. Відень, Австрія, 2009); на 33-му конгресі 

Європейського відділу міжнародної асоціації по вивченню серця (м. Бордо, 

Франція, 2015); на 52-му конгресі Європейської асоціації по вивченню 

цукрового діабету (м. Мюнхен, Німеччина, 2016); на ХV Міжнародному 

симпозіумі «Препарати, що впливають на метаболізм ліпідів» (м. Венеція, 

2004); на VII з’їзді ендокринологів України (м. Київ, Україна, 2007); на ХІV 

з’їзді акушер-гінекологів України «Проблемные вопросы акушерства, 
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гинекологии и репродуктологии в современных условиях» (м. Київ, Україна, 

2016); на 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); на ХV Міжнародній 

конференції Фізіологічної асоціації «Ендотелій: детермінанта серцево-

судинного здоров’я та патології» (м. Краків, Польща, 2007); на IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Нові аспекти механізмів запалення, 

аутоімунної відповіді та розвитку пухлин» (м. Казань, Росія, 2014); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасний мультидисциплінарний підхід до 

діагностики та лікування хворих на цукровий діабет» (м. Тернопіль, Україна, 

2017); на науково-практичній конференції «Коморбідна і мультиморбідна 

патологія в клініці внутрішніх хвороб» (м. Одеса, Україна, 2016); на науково-

практичній конференції «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи 

її розвитку (в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря)» (м. Київ, Україна, 

2017); на 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 них 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 робіт 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 310 сторінок займає основний текст. Дисертація 

містить анотації українською та англійською мовами, список публікацій 

здобувача, основну частину (вступ, огляд літератури, розділ матеріалів та 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ 

(огляд літератури) 

В основі розвитку серцево-судинних захворювань лежить атеросклероз – 

хронічний запальний процес, що вражає судинну систему. Його поширеність в 

країна Азії, Африки та Південної Америки вища, ніж в розвинених країнах 

Північної Америки, Європи і Австралії (> 5000 на 100тис. та < 3000 на 100тис., 

відповідно). До 2020 року смертність в результаті цього захворювання займе 

перше місце в світі [1, 25].  

Атеросклероз розвивається внаслідок запального або оксидативного 

ураження ендотелію та проявляється ушкодженням судин з утворенням бляшок, 

які складаються з клітин крові, пінних клітин, ліпідів, білків, кальцинатів. Їх 

збільшення призводить до розширення судини, її закупорювання, уповільнення 

кровотоку та розриву судинної стінки [26, 27, 28]. Закупорка і розрив 

атеросклеротичної бляшки у коронарній артерії призводить до розвитку інфаркту 

міокарда, в той час, як в сонних артеріях - до інсульту [29]. 

Фактори ризику серцево-судинної патології, такі як ЦД, АГ, порушення 

ліпідного обміну, ожиріння, провокують розвиток оксидативного стресу, 

призводять до порушення функції ендотелію – початкового етапу розвитку 

атеросклерозу [30, 31]. В свою чергу, ендотеліальна дисфункція викликає 

посилення вазоконстрикції, тромбогенезу, пригнічення ендотелійзалежної 

дилатації, зміною концентрації ендотеліальних вазоактивних факторів [32, 33].  

Оксид азоту викликає ендотелійзалежну вазодилатацію, пригнічує 

вазоконстрикцію, що викликана ангіотензином ІІ та ендотеліном, сприяє 

тромборезистентності судинної стінки, знижуючи агрегацію та адгезію 

тромбоцитів, має протизапальні властивості [34].  

Впливаючи на функцію ендотелію, тромбоутворення та оксидативний стрес, 

ренін-ангіотензинова система теж відіграє важливу роль у патогенезі 



40 

 

атеросклеротичного процесу [35]. Ангіотензин ІІ активує NADPH-оксидазу, 

посилює утворення оксидантів, тим самим спричиняє оксидативне ушкодження в 

судинній системі, окислення ліпідів, ліпопротеїнів, що призводить до 

пошкодження ендотелію [36].  

1.1 Патогенетична роль ендотеліальних вазоактивних факторів 

Згідно з останніми уявленнями атеросклероз – це захворювання, що 

починається з запального ураження ендотелію стінки артерії [27, 37]. 

Низькоградієнтне запалення задіяне також в патогенезі інсулінорезистентності, 

цукрового діабету 2-го типу та його ускладнень [38, 39]. Крім того, підвищений 

вміст глюкози та вільних жирних кислот, зменшуючи активність антиоксидантів 

та стимулюючи оксидативний стрес, викликає прозапальні зміни [40]. При 

багатьох патологічних станах, таких як, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, 

ЦД 2-го типу, рак, розвивається низькоградієнтне запалення, що спричинене 

посиленою продукцією активних форм кисню та оксидативним стресом [41, 42]. 

Запальний процес починається з посиленого синтезу медіаторів запалення 

та тромбозу, таких як, інтерлейкін-6, ІСАМ-1, Е-селектин, а також, інфільтрації та 

адгезії моноцитів, окислення ліпопротеїнів низької щільності, утворення пінних 

клітин [43, 44]. Крім утворення надлишку пінних клітин, росту гладком’язевих та 

ендотеліальних клітин, в прогресуванні атеросклеротичної бляшки беруть участь 

колаген, матричні металопротеїнази, фібронектин, еластин [45]. Цитокіни та 

тканинні фактори, в свою чергу, активуючи каскад прозапальних змін, 

викликають ушкодження ендотелію. С-реактивний протеїн – прозапальний 

цитокін, дія якого модулюється інтерлейкіном-1 та -6, фактором некрозу пухлин 

альфа (TNF-α), утворюється клітинами печінки та займає важливе місце серед 

маркерів запалення. [46], стимулює ендотелін-1, призводить до надлишкового 

утворення VCAM-1, ICAM-1, селектинів ендотелієм [47, 48]. Підвищення вмісту 

С-реактивного протеїну в крові – передвісник серцево-судинних захворювань та 

порушення функції ендотелію [49, 50]. Цей цитокін зменшує активність  

NO-синтази та синтез оксиду азоту, пригнічує активацію плазміногену, PAI-1, 
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зменшує руйнування фібринового згустку, тим самим, посилює тромбоз при 

атеросклеротичному ураженні. [51, 52].  

TNF-α – ще один прозапальний цитокін, що ініціює та прияє прогресуванню 

атеросклеротичного ураження судин, знижує виділення оксиду азоту та ослаблює 

ендотелійзалежну вазодилатацію, сприяє апоптозу ендотеліальних клітин [53, 54] 

Індукуючи ядерний фактор транскрипції – κB (NF-κB), він викликає утворенню 

VCAM-1, ICAM-1 та E-селектину в гладком’язевих та ендотеліальних клітинах 

кровоносних судин [55].  

Інший прозапальний цитокін резистин теж здатен впливати на вазоактивні 

реакції в ендотеліальних клітинах, викликає транскрипцію VCAM-1, ICAM-1, 

посилює зв’язування TNF-α з рецепторами на ендотеліальних клітинах, посилює 

виділення ендотеліну-1 [56, 57, 58, 59].  

Лептин, гормон, що виділяється жировою тканиною, посилює виділення 

ендотеліну-1, а також генерацію вільних радикалів та оксидантів, активує  

NO-синтазу в ендотеліальних клітинах, сприяє розвитку оксидативного стресу, 

утворенню нових кровоносних судин [60, 61]. Діючи через рецептори, він здатен 

посилювати ріст, міграцію ендотеліальних та гладком’язевих клітин, агрегацію 

тромбоцитів та тромбоутворення, сприяє утворенню нових кровоносних судин 

[62, 63] Показано, що під дією лептину підвищується концентрація колоній-

стимулюючого фактору моноцитів та збільшується рівень холестерину при 

гіперглікемії [64, 65]. 

Ендотеліальний моноцитактивуючий поліпептид-ІІ був виділений в 1992 р., 

як пухлинний медіатор, що здатен опосередковано, через TNF-α, посилювати 

вплив тканинного фактору на ендотеліальні клітини, модулювати коагуляцію, 

хемотаксис моноцитів та гранулоцитів, викликати запалення в місці ін’єкції [66]. 

Попередник цього поліпептиду – проЕМАР [67]. Ген ЕМАР-II людини 

знаходиться на хромосомі 4q24 і охоплює біля 31,2 кб. 

У 1997 р. виявлено, що р43 – це додатковий компонент мультиферментного 

комплексу РНК-синтаз, гомологічний попереднику ЕМАР-ІІ – проЕМАР [68]. На 

основі цього відкриття попередник ЕМАР-ІІ був названий проЕМАР/р43. Те, що 
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р43 та проЕМАР фактично є одним і тим же протеїном, дало змогу пояснити яким 

чином EMAP-II поєднує властивості цитокіну та здатність впливати на 

трансляцію білка. Структурний аналіз встановив, що proЕМАР/р43 займає 

центральну позицію в структурі мультиферментного комплексу РНК-синтаз [69]. 

Тирозил-тРНК-синтаза людини (HsTyrRS) складається з двох структурних 

модулів: каталітичний N-кінцевий модуль відповідає за індукцію міграції 

моноцитів та лейкоцитів, запальну відповідь і зв’язування з білками, що 

виділяють моноцити, та ЕМАР-II-подібний С-кінцевий домен [70]. Відсутність 

активності цитокінового компонента в HsTyrRS пояснюється взаємодією між  

N- та С-модулями, які формують водневі зв’язки [71]. Етіологія конкретних 

захворювань (рак, нейрональна і аутоімунна патологія, метаболічні порушення) 

пов’язана з конкретними аміноацил-тРНК-синтазами. Використання 

моноклональних антитіл, специфічних для каталітичного N-кінцевого модуля і 

ЕМАР-II-подібного С-кінцевого домену HsTyrRS, може бути корисним 

інструментом у вивченні різних аспектів функції і клітинної локалізації HsTyrRS 

[72]. 

EMAP-ІІ-подібний-С-кінцевий фрагмент аміноацил-тРНК-синтази, який має 

властивості прозапального цитокіну не здатен зв’язуватися з CD23 і активувати 

ERK1/2 на відміну від аміноацил-т-РНК-синтаза-взаємодіючого 

мультифункціонального протеїну 1 (AIMP1/р43). Тому виявлення CD23 не тільки 

пояснює запальну функцію AIMP1/р43, але й дає змогу відрізнити механізм дії 

AIMP1/43 від його С-кінцевого домену – EMAP-II [73]. ProЕМАР /p43 

експресується практично в усіх тканинах і може розглядатися як маркер для 

синтезу білка [74]. Рівень експресії proЕМАР/p43 підвищується в ділянках 

апоптозу та ремоделювання тканин. 

Описані домени в структурі ЕМАР-ІІ: ділянка, що впливає на проліферацію 

фібробластів відповідає 6-46 амінокислоті, а зона, що регулює апоптоз 

ендотеліальних клітин – 101-114 амінокислоті [70, 75]. Широкий регіон протеїну 

впливає на міграцію ендотеліальних клітин (114-192 амінокислоти). ЕМАР-ІІ 

також містить два осередки, що зв’язують гепарин, які розташовані в готовому 
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протеїні (217-268 амінокислоти). Ці осередки, як було продемонстровано в 

дослідженнях, і зумовлюють антиангіогенезну активність ЕМАР-ІІ в кислому 

середовищі [76]. 

В ендотеліальних клітинах під прямим впливом ЕМАР-ІІ підвищується 

вміст кальцію за рахунок перерозподілу з внутрішньоклітинних депо. Паралельно 

з цим посилюються виділення антигену фактору Вілебранта та експресія  

Р-селектину на поверхні клітин [77]. Таким чином, ЕМАР-ІІ може швидко 

активувати ендотеліальні клітини, сприяючи адгезії лейкоцитів через посилення 

експресії Р-селектину.  

Залежно від дози, рекомбінантний ЕМАР-ІІ активує тканинний фактор в 

ендотеліальних клітинах. Інші стимулятори тканинного фактору, такі як 

інтерлейкін-1, TNF-α, ліпополісахарид, також викликають адгезію лейкоцитів 

через експресію молекули Е-селектину [78]. Посилення експресії антигенів  

Е-селектину в ендотеліальних клітинах було продемонстровано і під прямим 

впливом ЕМАР-ІІ. Результати цих досліджень показують два механізми, що 

пересікаються, через які ЕМАР-ІІ потенційно модулюють адгезію лейкоцитів та 

ендотеліальних клітин: швидка транслокація Р-селектину на поверхні клітини з 

наступною індукцією Е-селектину. 

Існують ряд механізмів прозапальної дії ЕМАР-ІІ. Інкубація лейкоцитів з 

рекомбінантною ЕМАР-ІІ викликає їх міграцію шляхом хемотаксису, тобто руху 

під впливом градієнта концентрації. При взаємодії ЕМАР-ІІ з периферичною 

кров’ю людини, збагаченою моноцитами, виділяються антигени TNF-α та 

інтерлейкіну-8 через посилення транскрипції [79]. Ці дослідження in vitro 

підтверджуються прозапальним впливом ін’єкцій ЕМАР-ІІ in vivo [66]. Вплив на 

моноцити та ендотеліальні клітини було проаналізовано більш детально для 

виявлення всіх молекулярних чинників цього процесу. 

Як вже згадувалось раніше, ЕМАР-ІІ може викликати хемотаксис 

лейкоцитів та макрофагів. У ділянках апоптозу в нирках, що виникли внаслідок 

ішемії, разом із запальною лейкоцитарною інфільтрацією спостерігався високий 

рівень експресії ЕМАР-ІІ. З пригніченням апоптозу, інтенсивність запалення 



44 

 

також зменшується [80]. В іншому дослідженні показано, що при первинній 

увеальній меланомі акумуляція макрофагів спостерігається в ділянках високої 

експресії ЕМАР-ІІ [81].  

З іншого боку, продемонстровано, що ЕМАР-ІІ, який синтезується в 

солідних пухлинах, що ростуть, викликає апоптоз лімфоцитів, тим самим 

проявляє імуносупресивну дію [82].  

Прозапальна дія проЕМАР/р43 здійснюється через вплив на TNF-α [75]. В 

основі впливу ЕМАР-ІІ на чутливість до TNF-α лежить регуляція експресії м-РНК 

рецептору 1 R-1 TNF-α [83]. 

ЕМАР-ІІ проявляє протипухлинні властивості. Підсилення терапевтичного 

ефекту TNF-α за допомогою ЕМАР-ІІ дало змогу розширити можливості 

протипухлинного лікування [84]. Внутрішньопухлинні ін’єкції ЕМАР-ІІ при 

фібросаркомі (Meth A) у мишей викликають тромбогеморагічні зміни, що 

обумовлені TNF-α, а при карциномі молочної залози (МС-2) – підвищують 

чутливість до системного лікування TNF-α [70]. Такі ж явища спостерігаються і 

при меланомі (В16) у мишей, і при фібросаркомі (НТ-1080) у людей [85]. За умов 

підвищеної експресії проЕМАР/р43 та ЕМАР-ІІ стійка до TNF-α людська 

меланома (Рmel), ставала чутливою до його системних ін’єкцій [86]. Високі дози 

EMAP-II можуть сенсибілізувати судинну сітку пухлини до руйнівного впливу 

високих доз TNF-α [87]. TNF-α використовується у пацієнтів з саркомою та 

меланомою [88]. В недавніх дослідженнях встановлена кореляція між чутливістю 

до ізольованих локальних інфузій TNF-α та експресією ЕМАР-ІІ [89].  

В інших дослідженнях не було кореляції між експресією м-РНК EMAP-II та 

результатом лікування TNF-α і хіміотерапії пацієнтів з гліомами. Хоча у пацієнтів 

з високим рівнем експресії ЕМАР-ІІ спостерігалося більш повільне прогресування 

пухлини та довша тривалість життя [90]. ЕМАР-ІІ здатний впливати на ріст 

первинних і метастатичних карцином молочної залози у мишей [70] та гліом у 

щурів [91]. EMAP-II є ефективним протираковим засобом у терапії гліобластоми, 

що може викликати пряме пригнічення росту гліобластомних стовбурових 

клітинах через дефект аутофагії [92].  
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Комбінована терапія ЕМАР-ІІ та флутамідом пригнічує ріст 

андрогензалежного раку простати на 85% і більш ефективна порівняно з 

монотерапією [93-95]. ЕМАР-ІІ здатний підсилити комбіноване лікування 

аденокарциноми панкреатичних протоків [96, 97]. Антиметастатичний вплив 

кіспептину може бути опосередкований його дією на експресію ЕМАР-II в 

тканинах раку товстої кишки [98]. ЕМАР-II-індуковане посилення проникності 

бар’єра кров/пухлина та ослаблення щільності зв’язків між ендотеліальними 

клітинами головного мозку пов’язане зі зв’язуванням α-АТФ-синтази, активацією 

протеїнкінази С та кавеолін-опосередкованими механізмами [99-101]. Вміст 

ЕМАР-ІІ достовірно вищий у хворих з немілкоклітинним раком легень, що 

потенційно матиме прогностичне значення [102]. 

ЕМАР-ІІ сприяє підвищенню чутливості ендотеліальних клітин до апоптозу 

шляхом полегшення сприйняття сигналу через R-1 TNF-α та мобілізацію R-1 

TNF-α асоційованого домену [103]. Вважають, що протипухлинна дія ЕМАР-ІІ 

обумовлена впливом на ангіогенез та здатністю викликати апоптоз 

ендотеліальних клітин, що ростуть [83]. Антиангіогенезні властивості ЕМАР-ІІ 

вивчались в численних дослідженнях. При карциномах молочної залози 

попереднє застосування ЕМАР-ІІ підвищувало чутливість до фотодинамічної 

терапії, що пов’язано з пригніченням експресії васкуло-ендотеліального фактора 

росту (VEGF) [104]. Інгібування VEGF-сигналінгу є одним з можливих 

антиангіогенезних механізмів EMAP-II, що може пояснити in vivo його 

протипухлинну активність та окреслити терапевтичні стратегії для підвищення 

анти-VEGF терапії для пригнічення росту пухлини [105]. 

Досліджували інший молекулярний механізм антиангіогенезного впливу 

ЕМАР-ІІ на ендотеліальні клітини. Показано, що ЕМАР-ІІ зв’язується з α-5-β-1-

рецептором інтегрину. Під дією гіпоксії в результаті цієї взаємодії посилюється 

деградація індукованого гіпоксією фактора 1-альфа (HIF-1), який опосередковує 

проростання ендотеліальних клітин. В свою чергу, HIF-1 відіграє важливу роль в 

ангіогенезі через активацію численних факторів росту. Таким чином, 
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антиангіогенезна активність ЕМАР-ІІ зумовлена здатністю пригнічувати HIF-1 

[106]. 

Антиангіогенезні властивості описані також і для проЕМАР/р43. Вони 

двофазні та дозозалежні: низькі концентрації мають проангіогенезні якості, тоді 

як високі концентрації – антиангіогенезні [107]. Це ж властиво і для інших 

цитокінів, таких як TNF-α [108]. 

Поряд з протипухлинними властивостями ЕМАР-ІІ, повідомляють про його 

участь у багатьох захворюваннях та ураженнях головного мозку. Найбільш 

специфічною є взаємодія ЕМАР-ІІ з макрофагами при багатьох аутоімунних 

запальних захворюваннях, ушкодженнях спінальної хорди, гіпокампа, вірусних та 

травматичних ушкодженнях нервової системи [109]. На основі цих спостережень 

було зроблено висновок, що ЕМАР-ІІ – маркер мікрогліальних клітин при даній 

патології [110]. ЕМАР-ІІ асоціюється з активацією мікроглія/макрофаги при 

враженні ЦНС та може запускати каскад запалення та вторинного пошкодження 

мозку [111]. 

Дослідження вказують на значне підвищення рівня р43/про-ЕМАР-ІІ в 

тканинах головного мозку, спинномозковій рідині та плазмі при гострій черепно-

мозковій травмі та зниження при ішемічному ураженні в результаті оклюзії 

середньо-мозкової артерії в порівнянні з контрольними зразками, що може мати 

значення в диференціальній діагностиці та лікуванні різних захворювань 

головного мозку [111]. Вивчали також ранню просторово-часову експресію 

ЕМАР-ІІ при ушкодженні головного мозку типу ішемія-реперфузія. Накопичення 

ЕМАР-ІІ-позитивних клітин спостерігалось вже в перший день після реперфузії та 

постійно збільшувалось в зоні ураження та сусідніх ділянках. Таким чином, 

значне внутрішньоклітинне накопичення ЕМАР-ІІ в ділянках ішемічного 

ушкодження головного мозку може сприяти патофізіологічним наслідкам 

церебральної ішемії [112]. 

Виявлено також, що проЕМАР/р43 та ЕМАР-ІІ бере участь у розвитку 

легень. Ця пов’язано з впливом ЕМАР-ІІ на неоваскуляризацію під час 

ембріогенезу [113]. Його експресія підвищується при експериментальному 
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гострому запаленні легень, що викликане ліпополісахаридом, а інтратрахеальна 

інсталяція ЕМАР-ІІ призводить до міграції моноцитів, лейкоцитів і макрофагів 

без стимуляції експресії інтерлейкіна-1 β та моноцит-активуючого протеїну-2 

[114]. Надмірна експресія ЕМАР-ІІ в легенях спричиняє спрощення альвеолярних 

структур, апоптоз альвеолярних клітин, накопичення макрофагів. Крім того, 

рівень ЕМАР-ІІ значно підвищений при емфіземі, що індукована тютюновим 

димом, а нейтралізація ЕМАР-ІІ антитілами призводить до зменшення запалення, 

апоптозу альвеолярних клітин, структурних змін в альвеолах, нижніх дихальних 

шляхах, покращення функції легень. Механізми, що лежать в основі, пов’язані з 

каспазою-3 [115, 116]. Ці результати можуть мати клінічне значення, оскільки 

рівень ЕМАР-ІІ підвищений як у екс-курців, так і у хворих з хронічними 

неспецифічними захворюваннями легень, які можуть бути мішенню для терапії 

нейтралізуючими антитілами. Інше дослідження вказує на можливу роль ЕМАР-ІІ 

у розвитку альвеолярної дисплазії, блокуючи диференціацію альвеолярних клітин 

типу І в тип ІІ, через посилення клітинного апоптозу та пригнічення експресії 

маркерів альвеолярних клітин типу І [79, 117]. ВІЛ-інфекція викликає втрату 

ендотеліальних клітин, що сприяє формуванню легеневої емфіземи, незалежно, 

але сінергістично з курінням через вплив ЕМАР-ІІ на апоптоз альвеолярних 

клітин [118]. Саме по собі куріння здатне активувати прозапальний ЕМАР-ІІ, ІР-

10 та СХСR3, провокувати каскад клітинних смертей, що викликає пошкодження 

альвеолярної тканини та розвиток емфіземи [116].  

Антиангіогенезні властивості ЕМАР-ІІ також проявляються при 

стромальному кератиті. Через антиангіогенезну активність, а саме здатність 

викликати апоптоз ендотеліальних клітин, пригнічувати запальний процес та 

інфікування ЕМАР-ІІ призводить до зменшення проявів кератиту [119].  

Дослідження вказують на підвищення вмісту ЕМАР-ІІ та експресії м-РНК у 

сироватці крові пацієнтів після пересадки рогівки, що може свідчити про 

можливий вплив ЕМАР-ІІ на апоптоз ендотеліальних клітин рогівки та її 

відторгнення після трансплантації [120]. EMAP-II відіграє важливу роль у 
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дисфункції ендотеліальних клітин, що розвивається при реакції трансплантат 

проти хазяїна після алогенної трансплантації стовбурових клітин [121]. 

Слід зазначити, що вміст EMAP-II та проЕМАР/р43 підвищується під час 

вагітності, хоча, це не пов’язано з ендотеліальною активацією під час 

прееклампсії [122]. Після вагітності та під час менструального циклу 

спостерігалося періодичне підвищення експресії ЕМАР-ІІ, при цьому 

простагландин Е2 пригнічує експресію гена, що кодує білок proEMAP/p43 [123]. 

Вміст ЕМАР-ІІ значно знижений при дифузному та розповсюдженому 

перитоніті [124]. Його експресія посилена in vivo при стоматологічному 

періодонтиті, викликає міграцію лейкоцитів і моноцитів, а також посилює 

експресію таких молекул, як колоній-стимулюючий фактор-1 та 

моноцитактивуючий протеїн-1, що може мати негативний вплив та призводити до 

видалення зуба [125]. 

Як відомо, апоптоз – ключова ознака сформованої атеросклеротичної 

бляшки, а цитокіни, що виділяють апоптичні клітини відіграють ключову роль у 

міграції фагоцитів та видаленні продуктів апоптозу. Тому досліджувалась роль 

проЕМАР-ІІ в розвитку апоптозу, запалення та прогресуванні атеросклеротичної 

бляшки. Виявлене підвищення виділення проЕМАР-ІІ в атеросклеротичній 

бляшці було пов’язано з підвищеною експресією білка. ПроЕМАР-ІІ викликає 

активацію TNF-α, інтерлейкіну-1 β, інтерлейкіну-8, запальних білків макрофагів, а 

також ендотеліальних клітин з посиленням синтезу Е-селектину, ІСАМ, VСАМ, 

TF[126]. 

З іншого боку, показано, що ЕМАР-ІІ опосередковує протизапальну та 

антипроліферативну дію рапаміцину при ушкодженні ендотелію судин та при 

утворенні неоінтимальних формацій після васкулярних уражень in vivo [127-129].  

У дослідженнях з використанням інгібіторів ангіогенезу було виявлено 

можливі мішені для ЕМАР-ІІ в ендотеліальних клітинах – це протеїни, що 

приймають участь у перетвореннях актину [130]. В основі здатності цього 

пептиду викликати апоптоз ендотеліальних клітин лежить пригнічення їх адгезії 

та розповсюдження фібронектину через прямий вплив на зв’язок ЕМАР-ІІ та 
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інтегрину [131]. Встановлено, що наявність EMAP II в безсироватковому 

середовищі для зростання збільшує рівень експресії ферменту о6-метилгуанін-

ДНК метилтрансферази в клітинах людини in vitro [132]. Висока 

внутрішньоклітинна концентрація EMAP II пригнічує проліферацію клітин 

епітелію та фібробластів. Крім того, він зв’язує і фосфорилює Cdk1. 

Позаклітинний EMAP II індукує апоптоз ендотеліальних клітин, а надлишок його 

внутрішньоклітинного вмісту полегшує міграцію епітеліальних клітин та 

фібробластів. Таким чином, ЕМАР II має специфічні внутрішньоклітинні ефекти, 

що протилежні до позаклітинних впливів, які проявляються під час 

ембріонального розвитку і прогресування захворювань легень[133].  

Індуковане гіпоксією підвищення вмісту ЕМАР-ІІ проявляє дозозалежний 

вплив на міграцію ендотеліальних прогеніторних клітин і поповнення ними зон 

ішемії [134]. Так, ЕМАР-ІІ впливає на процес реваскуляризації та відновлення 

тканини міокарду при інфаркті міокарду. Вихідна експресія ЕМАР-ІІ в 

неушкодженому міокарді мінімальна та переважно локалізується в 

периваскулярній стромі. Через 6 год. після розвитку інфаркту міокарда його 

експресія послідовно підвищується в ділянці запальної клітинної інфільтрації та 

зберігається протягом одного тижня. Через 6 тижнів експресія ЕМАР-ІІ 

підвищується в фібробластах, що локалізуються в аваскулярному 

сполучнотканинному рубці та сприяє реваскуляризації зони ушкодження [135] 

Вважають, що вазодилатація, яка відбувається під час ЕМАР-ІІ-

індукованого запалення, пов’язана з оксидом азоту. Це було продемонстровано на 

легеневих артеріях. Поліпептид викликає дилатацію легеневої артерії. ЕМАР-ІІ-

опосередкована вазодилатація ендотелійзалежна. ЕМАР II активує експресію 

INOS мРНК у легеневій артерії. При блокаді оксиду азоту L-NAME – інгібітором 

NO-синтази, ЕМАР-ІІ-індукована вазодилатація послаблювалася [136].  

Враховуючи патогенетичне значення ЕМАР-ІІ при деяких захворюваннях, 

були розроблені моноклональні антитіла, здатні як виявляти різні форми цього 

пептиду, так і нейтралізувати його дію, спрямовану на міграцію моноцитів у 

периферичній крові людини, ЕМАР-ІІ-індукований апоптоз клітин [137, 138].  
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Блокада ЕМАР-ІІ моноклональними антитілами після інфаркту міокарду 

сприяє ангіогенезу та покращує серцеву функцію внаслідок зменшення фіброзу та 

формування рубця, збільшення щільності капілярів та кількості моноцитів в зоні 

інфаркту [139].  

В цілому ендотелій – це прошарок, що відділяє тканини від кровотоку. В 

ендотеліальних клітинах міститься велика кількість пухирців та кавеол, що здатні 

переміщатися з порожніми до базальної поверхні та забезпечувати 

трансендотеліальний транспорт біологічно активних речовин [140]. 

Функціональна цілісність судин та проникність судинного бар’єра підтримується 

міжклітинними контактами між ендотеліальними клітинами [141]. За 

фізіологічних умов, бар’єрна функція ендотелію обмежує проникність судин. При 

судинній патології, такій, як атеросклероз, прозапальні зміни індукують 

експресію молекул адгезії, призводять до активації ендотеліальних клітин, 

порушення стабільності ендотеліального бар’єра. Це призводить до адгезії 

лейкоцитів, Т-лімфоцитів, моноцитів та макрофагів з клітинами ендотелію. Після 

цього лейкоцити проникають через ендотеліальний шар в інтиму, де ініціюють 

проатерогенне запалення. [142]. В той же час, зміна структури міжклітинних 

з’єднаннях призводить до порушення бар’єрної функції ендотелію та підвищення 

проникності судин [143].  

Фібронектин – це глікопротеїн, що знаходиться в плазмі, 

екстрацелюлярному матриксі, на поверхні клітин. Він сприяє взаємодіям 

«клітина-клітина», «клітина-екстрацелюлярний матрикс», також приймає участь у 

формуванні та реконструкції тканин [144]. Різні функціонально активні частини 

фібронектину кодуються одним геном, а відмінність в первинній структурі 

обумовлена альтернативним сплейсингом первинної м-РНК [145].  

Фібронектин виділяється у вигляді послідовності трьох типів дисульфід-

вмісних димерів, що повторюються. Набір модулів складають область для 

прикріплення до великої кількості екстрацелюлярних та клітинних поверхонь 

молекул, включаючи колаген, глікозаміноглікани, фібрин, інтегрин та власне 

фібронектин [146]. Цей протеїн в розчинній формі являє собою компактний 
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димер, зібраний в структуру, що не бере участі у інтеграції волокон. Існує думка, 

що фібронектин повинен попередньо активуватися перед з’єднанням з фібрилами 

[147]. Активація відбувається при взаємодії з поверхневими рецепторами 

зазвичай через зв’язування з α5β1 інтегриновими рецепторами. [148]. З’єднавшись 

з клітиною, фібронектин спочатку розподіляється по всій її поверхні, а потім, в 

процесі інтеграції, формує короткі розчинні фібрили, які перетворюються в 

щільну сітку. Як димерний ліганд, фібронектин викликає накопичення інтегрину, 

який в свою чергу, зв’язує фібронектин та збільшує його локальну концентрацію 

[149]. Для інтеграції, експресії рецепторів та взаємодії фібронектин-фібронектин 

необхідні цистеїни, що входять до сегменту димеризації С-терміналу. З  

N-терміналом домену, який бере участь у інтеграції, взаємодіють більшість 

сегментів димеризації, тому, при формуванні фібрил, вони зв’язуються лише з 

фібронектином. [150]. З іншого боку, фрагмент, що містить домен інтеграції, 

здатен пригнічувати фібрилогенез, не впливаючи на фібронектин-інтегрин 

взаємодію, тому при недостатній кількості фібронектину цей домен не здатний до 

інтеграції. Таким чином, один незамінний фібронектин-зв’язуючого сегмент 

контролює процес інтеграції, так як від його доступності залежать всі процеси 

взаємодії [151]. Численні молекули, що з’єднуються з цим сегментом, регулюють 

розвертання димерів фібронектину в фібрилах та забезпечують доступ до інших 

доменів для гепарину, клітин, колагену, тощо. Таким чином, розгортання димерів 

впливає на формування комплексів фібрил [152].  

Більшість плазмового фібронектину синтезується в печінці, не має 

екстрадоменового сегменту, сприяє тромбоутворенню. В дослідженнях на мишах 

показано, що нестача фібронектину уповільнює формування та ріст тромбу, 

зменшує оклюзію ушкодженої артерії [153].  

Фібронектин, що знаходиться в субендотеліальному шарі та матриксі 

сполучної тканини продукується локально ендотеліальними клітинами, 

гладком’язевими клітинами та фібробластами та часто містить структурний 

екстрадомен типу 3 – ED-A. Зазвичай, 1-2% загального фібронектину плазми – це 

клітинний фібронектин [154].  
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Ремоделювання судин – це процес адаптації до навантаження тиском чи 

потоком, механічного чи біохімічного ушкодження, що призводить до міграції та 

проліферації гладком’язевих клітин, яка контролюється екстрацелюлярним 

матриксом [155]. За фізіологічних умов, основними компонентами білкового 

матриксу є мембранні протеїни, такі як колаген IV типу, ламінін. Також 

виявляється значна кількість фібронектину, але без структурних доменів ED-A та 

ED-B. Аполіпопротеїн-Е та ліпопротеїни високої щільності, що містять 

аполіпопротеїн-А контролюють утворення екстрацелюлярного матриксу, 

зменшують виділення фібронектину, колагену та сприяють еластичності судин 

[156]. Фібронектин задіяний у процесі адгезії клітин, їх міграції, рості та 

диференціації. В кровоносних судинах разом з гладком’язевими клітинами він 

забезпечує їх еластичність. Накопичення фібронектину в екстрацелюлярному 

матриксі контролює відкладання, організацію та стабільність інших протеїнів, 

інфільтрацію лейкоцитами та макрофагами, експресію молекул адгезії, 

проліферацію клітин та ремоделювання судин [157, 158]. 

Підвищення рівня фібронектину спостерігається при ревматоїдному 

артриті, колагенозах, еклампсії, гострій травмі, сепсисі, тромбозі, 

тромбоцитопенічній пурпурі [159]. Ці спостереження вказують на те, що 

позаклітинне накопичення клітинного фібронектину, відображає ушкодження 

кровоносних судин. Пошкодження судинної стінки з характерними змінами 

ендотеліального екстрацелюлярного матриксу виявляються також і при 

цукровому діабеті. Накопичення протеїнів в субендотеліальному матриксі при 

цукровому діабеті виявляється при мікроскопії як періодичні скопичення Шифр-

позитивних речовин, що містять ламінін, колаген IV типу, фібронектин. Таким 

чином, вміст фібронектину в плазмі крові можу відображати зміни матриксу та 

пошкодження судинної стінки у хворих на цукровий діабет [160]. 

Після експериментального видалення ендотелію судин спостерігається 

швидке (24-48 год.) підвищення експресії мРНК фібронектину та ED-A-, ED-B-

позитивних його ізоформ. Ця експресія зберігається також після відновлення 

ендотелію [161]. В новоутворених судин кількість фібронектину також 
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підвищується. Такі зміни ED-A-, ED-B варіантів фібронектину і регулюються 

альтернативним сплейсингом та пояснюють їх підвищення при різних 

патологічних станах [157].  

З іншого боку, відомо, що при цукровому діабеті спостерігається 

підвищення вмісту різних матричних протеїнів. Такі судини, як дрібні артерії 

містять більше фібронектин та ламінін. За даним досліджень, при діабетичній 

ретинопатії спостерігається підвищення синтезу ED-A фібронектину та незначна 

пасивна акумуляція вже наявного в екстрацелюлярному матриксі фібронектину 

[162]. Поляризація фібронектину та утворення його нерозчинних форм в 

екстрацелюлярному матриксі робить неможливим його подальший вихід в 

кровоносне русло. Хоча апікальна та базальна стимуляція через трансформацію 

фактору росту бета-1 підвищує синтез фібронектину, але секреторна відповідь 

залежить від поверхні, де проходить ця стимуляція. Апікальна секреція 

фібронектину та експресія мРНК підвищується тільки після апікальної стимуляції 

[163]. Порушення поляризації при цукровому діабеті можуть викликати високу 

концентрацію фібронектину в сироватці крові [164]. При діабетичній ретинопатії 

спостерігається глюкозо-індуковане посилення продукції фібронектину [165]. 

Залишкові продукти глікозилювання, що утворюються при цукровому діабеті, 

підвищують вміст фібронектину та стимулюють його накопичення в 

екстрацелюлярному матриксі [166].  

Фібронектин запропоновано розглядати як індикатор ремоделювання 

екстрацелюлярного матриксу при гіпертрофічній кардіоміопатії, оскільки 

виявлено, що його вміст знижений у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією 

в порівнянні з здоровими особами [167]. В іншому дослідженні виявлено також 

підвищення вмісту EDA-фібронектину в плазмі пацієнтів з високим ризиком 

серцево-судинних захворювань в порівнянні групою з помірним ризиком [168].  

Васкулоендотеліальний фактор росту – це мітогенний фактор, виділений в 

1989 році Ferrara and Henzel, необхідний для росту, диференціації ендотеліальних 

клітин, що утворюється в артеріях, венах та лімфатичних судин [169]. Численні 

дослідження in vivo та in vitro виявили його численні властивості, а саме, 
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здатність стимулювати ангіогенез [170], викликати експресію антиапоптичних 

протеїнів, активувати фосфатиділінозитол3-кіназу (РІ3-кіназу) та Akt-кіназу в 

ендотеліальних клітинах, стимулюючи їх виживання [171], здатен підвищувати 

проникливість судинної стінки для протеїнів та хемотаксис моноцитів [172]. 

Блокування VEGF призводить до регресії судин як за фізіологічних умов так і при 

патологічних станах [173].  

Сім’я генів VEGF включає VEGF-А, -В, -С, -Д, -Е та плацентарний фактор 

росту. Ці глікопротеїни належать до структурної суперсім’ї факторів росту.  

VEGF -А головним чином бере участь у ангіогенезі, тоді як VEGF-С та VEGF-Д – 

у лімангіогенезі [174].  

Ефекти VEGF опосередковуються через тирозинкіназні рецептори (VEGF-

R1, VEGF-R2, VEGF-R3), що вперше були виявлені в ендотеліальних клітинах. Ці 

рецептори мають екстрацелюлярний домен, трансмембранну ділянку та 

тирозинкіназну послідовність. Крім ендотеліальних клітин, VEGF-рецептори 

експресуються також в моноцитах, остеобластах, макрофагах, періцитах 

гематопоетичних стовбурових клітинах, гладком’язевих клітинах судин, 

прогеніторних ретінальних клітинах та клітинах колоректального раку. 

Ендотеліальні молекули адгезії теж приймають участь у передачі сигналу VEGF 

[175-177]. 

VEGF діє як хемоатрактант для ендотеліальних клітин при міграції та інвазії 

пухлинних клітин, що сприяє десименації та метастазування, також стимулює 

міграцію гладком’язевих клітин судин, моноцитів, мононуклеарних фагоцитів, 

поліморфнонуклеарних клітин [178].  

Досліджували також вплив VEGF на серце. Нещодавно Carmeliet та співав. 

досліджували мишей, що здатні синтезувати лише розчинні форми VEGF. 

Виявлено, що п’ятдесят відсотків таких мишей гинули протягом 2 тижнів після 

народження, а ті що вижили мали порушення скоротливості та розширення 

міокарду, порушення коронарного ангіогенезу, що призводили до ішемічної 

кардіоміопатії [179].  



55 

 

Показано також, що часткове пригнічення генів VEGF в постнатальному 

періоді призводить до підвищення смертності, затримки росту тіла, порушення 

розвитку органів, зниження рівня проліферації різних видів клітин в різних 

органах, особливо печінки [180]. Ендотеліальні клітини, ізольовані у цих тварин 

мають вищий апоптичний індекс. Крім того, ці дослідження вказують на ключову 

роль васкулоендотеліального фактору росту в розвитку гломерулярного апарату 

[181].  

Проведено ряд досліджень для визначення ролі VEGF в формуванні 

кісткової тканини. В дослідах на мишах для визначення його функціональної ролі, 

впливали протягом 24 днів на VEGF-рецептори фактором росту. В результаті 

спостерігалось майже повне пригнічення інвазії кровоносних судин , порушення 

формування кісткових трабекул, значне зниження активації хондрокластів, 

резорбція термінальних хондроцитів [182]. Таким чином, результати цих 

досліджень вказують на необхідність VEGF для поєднання резорбції хряща та 

формування кісткової тканини, а капілярна інвазія, опосередкована VEGF, грає 

ключову роль в регулюванні морфогенезу зон росту та є пусковим механізмом 

для ремоделюванні хрящової тканини.  

У здорових осіб роль VEGF в значній мірі обмежена участю в загоєнні ран 

та репродуктивному циклі. Під час загоєння ран активовані тромбоцити 

виділяють в місці ушкодження велику кількість цитокінів, включаючи VEGF, 

який, в свою чергу, притягує до місця ушкодження циркулюючі нейтрофіли та 

моноцити, як складову нормальної запальної відповіді. VEGF виділяється також 

моноцитами, кератоцитами та ендотеліальними клітинами в місці рани, де він 

може діяти на капіляри. VEGF також здатен підвищувати проникність судин, 

впливаючи на білки міжклітинних з’єднань, тим самим, посилювати утворення 

грануляційної тканини [183].  

VEGF грає також важливу роль у менструальному циклі, як один з основних 

факторів ангіогенезу, що регулює розвиток судин фолікула та жовтого тіла. Він 

присутній виключно в сполучній тканині та периваскулярних клітинах. На 

відміну від патологічних станів, ріст та ангіогенез під час репродуктивного циклу, 
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чітко відрегульований та скоординований. Найвища експресія VEGF 

спостерігається під час ранньої лютеїнової фази, так як розвиток нових 

кровоносних судин необхідний під час формування жовтого тіла, та знижується 

після середини лютеїнової фази [184, 185].  

Ріст, розвиток фолікула та ендокринна функція жовтого тіла яєчника 

залежить від проліферації нових кровоносних капілярів. Тому вважають, що 

протягом менструального циклу координована дія інгібіторів та індукторів 

ангіогенезу викликає регрес кровоносних судин [186]. Запропоновано думку, що 

жовте тіло виділяє ангіогенетичні фактори. В дослідженнях показано, що блокада 

рецепторів VEGF викликає повне пригнічення жовтого тіла та дозрівання 

ендометрію у мишей з індукованою овуляцією, що, можливо, відображає, поряд з 

локальною дією VEG, вказує на пригнічення продукції яєчникових стероїдів 

[187]. Таке ж пригнічення жовтого тіла та матки спостерігалось при блокуванні 

VEGF моноклональними антитілами. При застосуванні антитіл, які нейтралізують 

VEGF, з моменту овуляції протягом 3-10 днів, пригнічується розвиток жовтого 

тіла та розвиток судинної сітки [188, 189]. Отже, VEGF-опосередкований 

ангіогенез необхідний для розвитку жовтого тіла та здійснення його ендокринної 

функції. 

VEGF задіяний у розвитку мікро- та макросудинних ускладнень цукрового 

діабету. Як відомо, підвищений рівень глюкози крові справляє токсичний вплив 

на ендотелій, активуючий сорбітоловий механізм, викликає гіперглікемічний 

псевдогіпоксичний стан, який в свою чергу підвищує продукцію VEGF, що 

корелює зі степенем ушкодження ендотелію та ендотеліальною дисфункцією при 

цукровому діабеті [190]. Посилена продукція та накопичення продуктів 

глікозилювання пов’язана з гіперглікемією, також викликає підвищення експресії 

васкулоендотеліального фактору росту in vitro [191]. Ряд досліджень вказують на 

підвищення рівня васкулоендотеліального фактору росту у хворих на цукровий 

діабет, що корелював з рівнем глікозильованого гемоглобіну in vivo [192]. 

Експериментальні дослідження свідчать про те, що васкулоендотеліальний 

фактор росту може стимулювати експресію адгезивних молекул ендотеліальним 
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клітинами та викликати судинне запалення, що в свою чергу посилює 

ушкодження ендотелію [193]. 

Виявлено, що вміст VEGF збільшуються в стабільній фазі після інфаркту 

міокарду і корелює із рівнем запальних цитокінів, але не з вираженістю 

атеросклерозу. Це дозволяє припустити, що підвищення вмісту VEGF є частиною 

запального процесу, стимулює утворення нових судин в атеросклеротичних 

бляшках і викликає їх дестабілізацію [194]. Таким чином, вміст VEGF в сироватці 

крові може відігравати важливу прогностичну цінність в якості негативного 

маркера.  

Є данні, що свідчать про роль альтернативного сплейсингу VEGF-A у 

розвитку діабетичної нефропатії, коли при прогресуванні захворювання 

змінюється співвідношення експресії різних ізоформ мРНК VEGF-A [195]. У 

хворих з діабетичною нефропатією виявлена підвищена експресія мРНК VEGF-

Axxx відносно мРНК VEGF-Axxxb на більш пізніх стадіях, при зниженні функції 

нирок. Проте, на ранніх стадіях діабетичної нефропатії, коли нирки функціонують 

нормально, спостерігається підвищення співвідношення VEGF-Axxxb/VEGF-

Axxx, що може вказувати на здатність VEGF-Axxxb попереджувати зниження 

клуб очкової фільтрації [196]. 

При діабетичній ретинопатії надмірна секреція VEGF в сітківці призводить 

до неоваскуляризації, геморагій, сприяє підвищенню судинної проникності, та як 

результат, до погіршення та втрати зору [197]. Для дослідження ролі VEGF в 

патогенезі неоваскуляризації сітківки при ішемічній ретинопатії було проведено 

ряд досліджень із застосуванням штучних протеїнів VEGF для VEGF-R1 та 

VEGF-R2. Встановлено, що одна ін’єкція в скловидне тіло зменшувала 

неоваскуляризацію на 100% в порівнянні з контролем [198]. В іншому 

дослідженні при блокуванні фосфорилювання VEGF рецепторів в експерименті 

на моделях ішемічної ретинопатії у мишей, відбувалось повне блокування 

ретінальної неоваскуляризації [199]. Таким чином, отримані результати вказують 

на важливу роль VEGF при неоваскуляризації сітківки, відкриваючи можливі 

механізми впливу та лікування. 
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1.2 Механізми розвитку та прояви оксидативного стресу, його вплив 

на функції ендотелію 

Оксидативний стрес – це основний фактор, що лежить в основі розвитку 

серцево-судинних захворювань, інсулінорезистентності та цукрового діабету 2-го 

типу. Він сприяє розвитку запалення та утворенню прозапальних медіаторів таких 

як, адгезивні молекули, інтерлейкіни, які в свою чергу, теж стимулюють розвиток 

оксидативного стресу [200]. Оксидативний стрес розвивається при більшості 

серцево-судинних захворювань. Це стан посиленого безконтрольного утворення 

активних форм кисню або ослаблення антиоксидантного захисту [201, 202]. 

Активні форми кисню (ROS) – це група короткоживучих, 

низькомолекулярних сполук, похідних кисню, що утворюються in vivo, а саме, 

супероксидний аніон (•O2−), перекис водню (H2O2), гідроксильний радикал 

(•OH−), та пероксинітрит (ONOO−). За фізіологічних умов утворення активних 

форм кисню регулюється антиоксидантними ферментами, такими як супероксид-

дисмутаза (SOD), глютатіон-пероксидаза (GSHPx) чи каталаза, або 

антиоксидантами, такими як глутатіон, аскорбінова кислота. Напроти, такі 

чинники, як ультрафіолетове випромінювання, хімічні реагенти чи вільні 

радикали посилюють утворення внутрішньоклітинних активних форм кисню. 

Дисбаланс між утворенням активних форм кисню та активністю антиоксидантної 

захисної системи викликає оксидативний стрес, призводить до порушення 

функцій клітин та їх пошкодження. [203]. 

Джерелом продукції активних форм кисню в тканинах є мітохондріальна 

транспортна система, NADPH-оксидаза, ксантиноксидаза, неспряжена  

NO-синтаза, цикл арахідонової кислоти (ліпоксигенази), проте їх патофізіологічна 

роль та значення залежить від органа. Так, мітохондріальна транспортна система, 

NADPH-оксидаза, ксантиноксидаза продукують активні форми кисню в 

кардіоміоцитах, тоді як, NADPH-оксидаза, ксантиноксидаза та неспряжена  

NO-синтаза – в клітинах судин [204, 205]. 
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Оксид азоту потужний ендотеліальний судинорозширюючий фактор, що 

утворюється з L-аргінину під дією NO-синтази, та локально розповсюджується 

між ендотеліальними клітинами, на поверхню ендотелію та в гладком’язеві 

клітини судинної стінки, де він викликає утворення цГМФ через активацію 

гуанілатциклази, а також нітрозилювання цистеїну в білках, тим самим 

активуючи фактори транскрипції NF-JB и AP-1 та пригнічуючи Са
2+

-

опосередковану вазоконстрикцію [206]. NO-синтаза існує в трьох ізоформах – 

нейрональна, індуцибельна та ендотеліальна. Ендотеліальна NO-синтаза 

локалізується в ендотеліальних клітинах та приймає участь у синтезі оксиду азоту 

ендотелієм [207].  

За фізіологічних умов безліч факторів впливають на активність 

ендотеліальної NO-синтази, стимулюють її виділення, щоб підтримати продукцію 

оксиду азоту. При патологічних станах рівень ендотеліальної NO-синтази може 

бути нормальним або підвищеним, незважаючи на ендотеліальну дисфункцію та 

зменшення утворення оксиду азоту [208, 209]. На основі цього була 

сформульована концепція «неспряження NO-синтази», що характеризується 

невідповідністю між активністю NO-синтази та виробленням оксиду азоту, з 

переспрямуванням ферментативної активності ендотеліальної NO-синтази з 

утворення оксиду азоту на супероксидний радикал (•O2-) [210].  

За фізіологічних умов, NO-синтаза в присутності кофакторів аргініну та 

тетрабіоптерину виробляє оксид азоту. При зниженні рівня біоптерину, структура 

димеру NO-синтази змінюється так, що оксидазний домен спричиняє 

молекулярне неспряження і каталітична активність стає функціонально 

«неспряженою». Ферментативне відновлення молекулярного кисню 

ендотеліальною NO-синтазою більше не пов'язане (неспряжене) з L-аргініном, в 

результаті чого генерація пошкоджуючого O2 вища, ніж захисного оксид азоту. В 

результаті неспряження ендотеліальної NO-синтази посилюється продукція 

активних форм кисню та зменшується утворення оксиду азоту та, як наслідок, 

розвивається ендотеліальна дисфункція [211].  
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In vitro, численні дослідження доводять, що неспряжена NO-синтаза 

виробляє супероксидний радикал, проте in vivo, переконливих доказів цьому 

немає. На експериментальних моделях артеріальної гіпертензії було показано, що 

неспряження ендотеліальної NO-синтази призводить до розвитку атеросклерозу 

та ендотеліальної дисфункції [212]. Неспряження ендотеліальної NO-синтази 

продемонстровано у хворих з артеріальною гіпертензією, гіперхолестеринемією 

та у хронічних курців [213].  

Відповідно до гіпотези «Розпалювання радикалів» початкове формування 

активних форм кисню викликає подальше ушкодження, а саме, неспряження 

ендотеліальної NO-синтази різними способами, та утворення інших активних 

форм кисню (шляхом окислювально-відновного регулювання) [214].  

Є докази того, що мітохондріальні активні форми кисню здатні відкривати 

мітохондріальні пори та вивільнятися в цитозоль та, навпаки, супероксид та 

пероксинітрит, що утворився в цитозолі можуть проникати в мітохондрії та 

стимулювати там утворення активних форм кисню [215, 216].  

Хоча неспряження ендотеліальної NO-синтази та інших ізоформ лежить в 

основі підвищеної продукції оксидантів, проте, існує багато повідомлень про 

можливість покращити її функцію. Неспряження NO-синтази зворотнє, якщо 

джерела оксидативного стресу пригнічуються фармакологічними агентами або 

генетичною делецією, яка призводить до дисфункції фагоцитарної NADPH 

оксидази [217, 218]. При застосуванні великих концентрацій антиоксидантів, а 

саме, аскорбінової кислоти, відбувалось покращення функції ендотелію у 

підлітків з надлишковою масою тіла [219]. 

Зв’язок та взаємодія між різними джерелами оксидативного стресу може 

пояснювати той факт, що пригнічення одного джерела активних форм кисню 

може бути достатнім для повної нормалізації стану серцево-судинної системи. 

Так, застосування алопурінолу при експериментальному діабеті, гіпертонії та 

легеневій гіпертензії пригнічує активність ксантиноксидази та утворення під її 

впливом активних форм кисню, що викликає зменшення прозапальних змін та 

фіброзу в серцевому м'язі [220]. Виявлено, що використання антиоксидантів при 
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гіпертензії та ішемії/реперфузії попереджає утворення активних форм кисню в 

мітохондріях [221]. В іншому дослідженні показано, що вибіркове пригнічення 

NADPH-оксидази апоциніном при діабеті, гіпертензії, ішемії/реперфузії 

призводить до відновлення порушених функцій ендотелію [222]. 

Поряд з класичними механізмами регуляції ензиматичної активності 

ендотеліальної NO-синтази існують інші регуляторні шляхи, що напряму 

пов’язані з формуванням окислювально-відновних продуктів. Ці окислювально-

відновні регулятори викликають зміни в ензиматичній активності ендотеліальної 

NO-синтази та можуть сприяти її неспряженню. В процесі неспряження 

електрони витікають через транспортний ланцюг в редуктазному домені або з 

залізо-кисневого комплексі під час каталітичного циклу, а потім переносяться на 

молекулярний кисень з утворенням супероксиду замість оксиду азоту. Таке 

перетворення більш небезпечне, ніж селективне пригнічення, тому що 

неспряжена ендотеліальна NO-синтаза перетворюється в шкідливий фермент 

[223]. Неспряження може відбуватися з нейрональною та індуцибельною NO-

синтазами та викликати утворення супероксиду [224]. 

Механізм окислювального виснаження тетрабіоптерину (BH4) один з 

основних серед окислювально-відновних регуляторів. Тетрабіоптерин бере участь 

у передачі електронів від NADPH через залізо-кисневий комплекс до L-аргініну, 

щоб запобігти утворенню супероксиду та трьохвалентного заліза. В результаті 

тетрабіоптерин+-радикал відновлюється до тетрабіоптерину. Так як, 

тетрабіоптерин проявляє високу реактивність в окислювально-відновлювальних 

процесах, оксиданти легко вступають з ним в реакцію. Ряд досліджень показали, 

що зменшення кількості тетрабіоптерину призводить до неспряження NO-синтази 

та, як наслідок, утворення супероксиду [225]. 

Перші прямі докази ролі виснаження тетрабіоптерину в неспряжені 

ендотеліальної NO-синтази та розвитку ендотеліальної дисфункції in vivo були 

отримані у мишей з гіпертензією, у ApoE -/-мишей та у мишей з діабетом [226, 

227]. В дослідженні виявлено, що тетрабіоптерин покращує ендотелійзалежну 
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вазодилатацію та підвищує активність ендотеліальної NO-синтази у хронічних 

курців [228] та у хворих на цукровий діабет 2-го типу [229]. 

Фолієва кислота – аналог тетрабіоптерину, швидко покращує функцію 

ендотелію судин та зменшує утворення супероксиду, впливаючи на спряження 

ендотеліальної NO-синтази [230]. Лікування сепіаптеріном, попередником 

тетрабіоптерину, також призводить до відновлення функції ендотелію при 

експериментальній ангіотензин-ІІ-індукованій гіпертензії та атеросклерозі [231]. 

Іншим прямим окислювально-відновним регулятором функції 

ендотеліальної NO-синтази є цинктіолатний (ZnCys4) комплекс, який зв’язує 

область її димера. Це вперше було описано для пероксинітрит-опосередкованого 

окислення ендотеліальної NO-синтази [232]. Wenzel та співавтори спостерігали 

зсув співвідношення димер/мономер в структурі ендотеліальної NO-синтази у 

щурів з цукровим діабетом [233]. Пероксинітрит окислює «активовані» тіоли 

цинк-сульфатних комплексів на активній ділянці алкогольдегідрогенази і вже 

наномолярний потік супероксиду, оксиду азоту та пероксинітриту здатні 

інактивувати ендотеліальну NO-синтазу та призводити до її неспряження [234]. 

S-глутатіон – важливий окисно-відновний регулятор для багатьох 

ферментів, в тому числі, ендотеліальної NO-синтази. Під дією S-глутатіону 

відбувається її неспряження та модифікація одного або кількох залишків цистеїну 

в домені редуктази [235]. Також було продемонстровано, що під впливом 

супероксиду відбувається утворення тіїлових радикалів з подальшим утворенням 

внутрішньоклітинного дисульфіду або S-глутатионування, які, в свою чергу, 

призводять до неспряження ендотеліальної NO-синтази [236]. S-глутатионування 

ендотеліальної NO-синтази посилюється в ендотеліальних клітинах та аорті під 

дією інфузій нітрогліцерину. Це, ймовірно, сприяє її неспряженню та розвитку 

ендотеліальної дисфункції за умов толерантності до нітратів, що можна 

попередити застосуванням телмісартану [237]. S-глутатіонування ендотеліальної 

NO-синтази продемонстровано у щурів з стрептозотоцин-індукованим діабетом, 

що можна попередити застосуванням органічного нітрату [238]. 
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Фосфорилювання – це ще один окисно-відновний механізм регуляції 

ендотеліальної NO-синтази, що має три різні модифікації. Фосфорилювання 

тирозину 657 чи треоніну 495 викликає активацію ендотеліальної NO-синтази під 

дією оксидативного стресу та може розглядатися, як один з механізмів окисно-

відновний регулювання [239].  

Асиметричний диметиларгінін (ADMA) – найпотужніший ендогенний 

інгібітор ендотеліальної NO-синтази, що здатен викликати її неспряження [240]. 

Оксидативний та нітрозативний стрес посилює продукцію та пригнічує 

деградацію ADMA, пригнічує фермент, що контролює його деметилювання, тим 

самим, що призводить до зниження активності ендотеліальної NO-синтази, її 

неспряження та утворення супероксиду [241]. Таким чином, ADMA регулює 

активність ендотеліальної NO-синтази за окисно-відновним механізмом і може 

сприяти ендотеліальній дисфункції в умовах оксидативного стресу [242]. 

Нещодавно опубліковані роботи розкривають новий можливий механізм 

впливу ADMA на ендотеліальну NO-синтазу. Вони пов’язують накопичення 

ADMA зі зменшенням експресії та активності його транспортеру [243]. Цей 

транспортер змінює катіони внутрішньоклітинних амінокислот на нейтральні 

екстрацелюлярні амінокислоти та катіони калію, формуючи активний шлях 

відтоку ADMA, запобігаючи його внутрішньоклітинному накопиченню. Згідно з 

цими уявленнями стає зрозумілим позитивний вплив L-аргініну на функції судин 

у пацієнтів. [244].  

Ця теорія має клінічне підтвердження у пацієнтів з множинним спазмом 

коронарних артерій та генетичним дефектом експресії транспортеру ADMA. 

Застосування високих доз L-аргініну у цих пацієнтів викликає підвищення ADMA 

в плазмі крові, що пояснюється його експортом з ендотеліальних клітин. Як 

відомо, висока концентрація ADMA в крові – маркер ризику розвитку серцево-

судинних катастроф та негативного прогнозу у пацієнтів з серцево-судинною 

патологією, цукровим діабетом, патологією периферійних артерій [245]. 
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1.3 Роль оксидативного стресу у розвитку ендотеліальної дисфункції 

та інсулінорезистентності 

Harrison та Ohara в 1993 році першими описали роль оксидативного стресу в 

розвитку та прогресуванні серцево-судинної патології на експериментальних 

моделях гіперхолестеринемії [246]. 

Подальші дослідження виявили молекулярні основи патофізіологічної ролі 

оксидативного стресу у розвитку ендотеліальної дисфункції. Так, у дослідах на 

мишах показано, що генетична делеція НАДФН-оксидази значно покращує 

біодоступність судинного оксиду азоту, зменшує утворення активних форм 

кисню, покращує серцеву функцію, та, як наслідок підвищує виживання після 

інфаркту міокарду на 20%. Крім того, делеція НАДФН-оксидази у мишей з 

ангіотензин-ІІ-індукованою гіпертензією попереджувала підвищення 

артеріального тиску та розвиток ендотеліальної дисфункції [247].  

В експериментальних дослідженнях виявлено також, що частковий дефіцит 

мітохондріальної супероксиддисмутази сприяє ендотеліальній дисфункції, а 

делеція глутатіон-пероксидази приводила до збільшення розміру 

атеросклеротичної бляшки [248]. 

Дисбаланс між оксидантами та антиоксидантами в судинній системі 

призводить до утворення активних форм кисню, що справляють ушкоджуючу дію 

на клітини ендотелію та призводять до порушення їх функції, а надлишкова 

продукція супероксиду викликає розвиток запальних процесів та утворення 

прозапальних цитокінів, таких як фактор некрозу пухлин альфа [249, 250]. 

Активні форми кисню викликають пероксидацію ліпідів судинних мембран, 

утворення VCAM-1, активацію матричних металопротеїназ та індуцибельної NO-

синтази, сприяють розвитку атеросклерозу, а саме інфільтрації, міграції клітин, 

активації та адгезії тромбоцитів [251]. Викликаючи окислення біологічних 

молекул, таких як, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти, активні форми кисню 

спричиняють ушкодження ендотелію [252]. 
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Проте клітини мають складну систему антиоксидантних ферментів, такі як, 

супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, антиоксидантні вітаміни А, 

С, Е, що взаємодіють з окисниками та пом’якшують пошкодження. [253]. 

Судинна система теж має антиоксиданти для захисту від впливу оксидантів. 

Виснаження основного клітинного антиоксиданту глутатіону призводить до 

ендотеліальної дисфункції [254]. В дослідах на моделях мишей з ушкодженням 

АроЕ виявлено зниження експресії каталази, що гідролізує H2O2, а також 

пригнічення рівня антиоксидантів, що сприяє розвитку атеросклеротичного 

ураження судин [255]. Крім того, інші дані вказують на захисні властивості 

глутатіонпероксидази при атеросклерозі. Зниження її активності в еритроцитах 

призводить до посилення ризику пошкодження серця та кровоносних судин у 

пацієнтів з атеросклерозом сонних артерій. У тварин зі зниженою активністю 

глутатіонпероксидази спостерігалась посилена пероксидація ліпопротеїнів, 

зниження рівня оксиду азоту, що спричиняло пошкодження ендотелію. Дефіцит 

глутатіонпероксидази, поглиблюючи запальні та протромботичні зміни, посилює 

атеросклеротичний процес, спричинений цукровим діабетом. [256].  

Інсулін грає важливу роль в підтриманні судинного гомеостазу. З одного 

боку інсулін стимулює вироблення ендотеліальними клітинами оксиду азоту – 

основного вазодилятатора, що має антиагрегантну дію, уповільнює ріст та 

міграцію гладком’язевих клітин. З іншого боку, інсулін сприяє виділенню 

ендотеліну-1, що справляє вазоконстрикторну дію [257]. 

Цей двоякий вплив інсуліну опосередкований двома механізмами. За 

фізіологічних умов, інсулін діє переважно через активацію фосфоінозитид-3-

кіназа (PI3-K/Akt), що має вазопротекторний вплив та відповідає за виділення та 

активацію ендотеліальної NO-синтази [258]. За умов інсулінорезистентності 

інсулін впливає через активацію мітогенактивуючої протеїнкінази (MAPK/ERK), 

яка сприяє розвитку запалення, вазоконстрикції та проліферації гладком’язевих 

клітин [259]. Таким чином, існує тісний зв’язок між механізмами дії інсуліну та 

функціями ендотелію, а в патогенезі серцево-судинних захворювань беруть 

участь ендотеліальна дисфункція та інсулінорезистентність [260]. 
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Інсуліновий рецептор складається з двох альфа-субодиниць та двох бета-

субодиниць. Альфа-субодиниця зв’язує інсулін, інсуліноподібний фактор росту та 

епідермальний фактор росту. Бета-субодиниця зв’язує екстрацелюлярний, 

трансмембранний та епідермальний фактор росту. Цитозольна частина бета-

субодиниці активує тирозинкіназу, що призводить до зміни конформації та 

автофосфорилюванню після з’єднання інсуліну з альфа-субодиницею. Активація 

інсулінового рецептора призводить до фосфорилювання через тирозинові 

залишки інших протеїнів таких, як субстрат інсулінових рецепторів, Shc-протеїн, 

протеїн Gap-1 [261]. 

Існує три ізоформи субстрату інсулінових рецепторів, які виконують різну 

роль, в залежності від типу клітин та метаболічного статусу (IRS-1, -2, та -4) [262]. 

IRS-1 грає ключову роль в забезпеченні механізмів секреції інсуліну та його дії у 

скелетних м’язах. У мишей з ураженням IRS-1 спостерігається затримка розвитку 

скелетних м’язів та печінки, але не мозку. У цих тваринних моделей розвивалась 

резистентність до інсуліну з гіперінсулінемією, але не діабет. Разом з тим, 

спостерігались інші ознаки метаболічного синдрому, такі як артеріальна 

гіпертензія та гіпертригліцеридемія. [263]. IRS-2 відповідає за дію інсуліну в 

печінці та розвиток бета-клітин в підшлунковій залозі. У тварин з пошкодженням 

IRS-2 спостерігається інсулінорезистентність з гіперглікемією натще, через 

недостатнє виділення інсуліну, яка в результаті переходить у більш виражений 

діабет, ніж при патології IRS-1 [264]. Фосфорилювання IRS обов’язкове для 

забезпечення інсулінової відповіді. IRS підсилює або зменшує дію інсуліну в 

залежності від того який залишок піддається фосфорилюванню [265].  

Фосфорилювання тирозину IRS активує PI-3K, яка через ряд проміжних 

реакцій призводить до активації Akt–кінази, що регулює виживання, ріст та 

проліферацію клітин, метаболізм глюкози, оксиду азоту, ангіогенез [266]. В 

клітинах ендотелію при інсулінорезистентних станах активація Akt–кінази може 

ослаблювати проліферацію клітин, що призводить до розвитку атеросклерозу, 

зменшення розвитку коллатералей при оклюзії коронарних судин та судин нижніх 

кінцівок, уповільнення відновлення ендотелію, а її фосфорилювання, навпаки, 
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пригнічує апоптоз, попереджає загибель ендотеліальних клітин, спровоковану 

запальними реакціями [267]. Продемонстровано, що фосфорилюванням Akt–

кінази підвищує активність ендотеліальної NO-синтази, та справляє 

антиапоптичний ефект при ішемії міокарду через посилення продукції оксиду 

азоту [268]. Akt-кіназа також стимулює утворення індукованого гіпоксією 

фактору-альфа (HIF1α), який, в свою чергу, викликає секрецію проангіогенних 

факторів, таких як VEGF [269]. 

Отже, інсулінорезистентність – це стан зниженої чутливості тканин до 

інсуліну, що є спільною ознакою ожиріння, гіпертензії, діабету та ішемічної 

хвороби серця [270]. Порушення дії PI3-K/Akt призводить до порушення 

чутливості до інсуліну. Порушення передачі сигналів молекулярного інсуліну 

сприяє зниженню активності PI3-K/Akt та посиленню МАРК/ERK, розвитку 

компенсаторної гіперінсулінемії [271]. Різна активність двох патогенетичних 

шляхів дії інсуліну відповідає за розвиток інсулінорезистентності в різних 

органах, як, наприклад, пригнічення продукції глюкози інсуліном та підтримання 

ліпогенезу в печінці, чи зниження виділення оксиду азоту та посилення продукції 

ендотеліну-1 в ендотелії [272, 273]. Інсулінорезистентність пов’язана з 

глюкозотоксичністю, ліпотоксичністю та запаленням, які ініціюють та посилюють 

атерогенез та судинні захворювання [274]. Баланс між PI3-K/Akt and MAPK/ERK 

обумовлює співвідношення між інсулінорезистентністю та ендотеліальною 

дисфункцією. Якщо рівновага при інсулінорезистентності зміщується в бік 

MAPK/ERK, це викликає виділення прозапальних маркерів під дією інсуліну, 

таких як PAI-1, ICAM-1, VCAM-1, та E-селектин, та розвитку ендотеліальної 

дисфункції [275]. Інсулін, діючи через різні метаболічні механізми, здатен 

впливати, як на вазоконстриктори, так і на вазодилятатори ендотеліального 

походження. Активація PI3-K/Akt призводить до фосфорилювання ендотеліальної 

NO-синтази з послідуючим утворенням оксиду азоту, найпотужнішого 

вазодилятатора. Зменшення біодоступності оксиду азоту, підвищення рівня 

протромботичних та прозапальних маркерів, активних форм кисню 
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супроводжують ендотеліальну дисфункції, яка пов’язана з підвищенням 

активності MAPK/ERK [276, 277].  

1.4 Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому 

діабеті, ожирінні та артеріальній гіпертензії 

Хоча механізми, що лежить в основі ожиріння, 

інсулінорезистентності/гіперінсулінемії, серцево-судинної патології до кінця не 

відомі, проте можуть бути задіяні такі гемодинамічні фактори, як гіпертензія, 

активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, інсулін, кінцеві продукти 

глікозилювання, адипонектин, запалення, оксидативний стрес [278].  

Як відомо, глюкозотоксичність та ліпотоксичність, що розвивається при 

цукровому діабеті, сприяє прозапальним змінам та судинним ушкодженням, 

пов’язуючи інсулінорезистентність та ендотеліальну дисфункцію за допомогою 

різних механізмів [279].  

Гіперглікемія посилює біосинтез гексозаміну та змінює білки, що 

опосередковують дію інсуліну та оксиду азоту через ацетилування IRS-1, що 

порушує активність PI3-кінази та знижує споживання глюкози, ацетилування 

ендотеліальної NO-синтази та фосфорилювання Akt-кінази, що призводить до 

порушення їх дії [280]. Активація біосинтезу гексозаміну призводить до 

утворення кінцевих продуктів глікозилювання, які, в свою чергу стимулюють 

утворення активних форм кисню. В результаті окислення вуглеводів, ліпідів, 

амінокислот утворюються також активні карбонільні сполуки [281].  

Оксидативний стрес, в свою чергу, посилює інсулінорезистентність через 

порушення активності Akt-кінази та ендотеліальної NO-синтази, зниження 

біодоступності оксиду азоту. Крім того, активні форми кисню призводять до 

посилення продукції прозапальних маркерів, TNF-α, фосфорилювання та 

інактивації IRS-1 [282, 283]. Показано, що надлишкова кількість глюкози, що 

надходить в організм та метаболізується, призводить до збільшення продукції 

NADH та FADH2 в мітохондріях та посилення утворення супероксиду, а 

застосування антиоксидантів або гіпокалорійної дієти призводить до покращення 
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оксидантного статусу та тканинних функцій у тварин [284, 285]. Кінцеві продукти 

глікозилювання впливають також на білки екстрацелюлярного матриксу, 

модифікують колаген та ламінін, що сприяє порушенню еластичності судин, 

посилює хемотаксис макрофагів, сприяючи судинному ремоделюванню та 

розвитку атеросклерозу [286]. 

Матриксні металопротеїнази, що виробляє жирова тканина, грають важливу 

роль в адипогенезі, ангіогенезі та проліферації екстрацелюлярного матриксу. Ці 

ензими відповідають за тканинне ремоделювання, здатні виділятися у відповідь 

на прозапальні адипоцитокіни, такі як, адипонектин, лептин. Адипонектин може 

також відігравати захисну роль при розриві бляшки, вибірково збільшуючи 

виділення тканинного інгібітора металопротеїназ (TIMP-1). Лептин викликає 

експресію активатора металопротеїнази-2, металопротеїнази-9 та TIMP-1 в 

багатьох клітинах [287].  

Внаслідок ліпотоксичності, через індукцію оксидативного стресу, 

низькоградієнтного запалення та виділення вільних жирних кислот, пригнічується 

PI3-K/Akt та активується MAPK/ERK [288]. Вільні жирні кислоти, в свою чергу, 

стимулюють протеїнкіназу С, погіршують функцію Akt-кінази, інактивують IRS-1 

та -2, посилюють утворення активних форм кисню NADPH-оксидазою [289, 290]. 

NADPH-оксидаза викликає утворення PAI-1, інтерлійкіну-6, хемокіну, що 

посилює прозапальний стан, пригнічує продукцію оксиду азоту через зменшення 

експресії ендотеліальної NO-синтази.  

Активні форми кисню, що виділяються під дією вільних жирних кислот, 

активують експресію ендотеліну-1, ICAM-1 та VCAM-1 та підвищують ризик 

серцево-судинних катастроф у здорових осіб [291]. В ендотеліальних клітинах 

молекули адгезії взаємодіють з моноцитами, які перетворюються в макрофаги, 

абсорбуючи ліпопротеїни перетворюються у тучні клітини, продукують 

інтерлейкін-6 та TNF-α. Ці цитокіни, в свою чергу, ініціюють імунні клітини до 

утворення атеросклеротичних бляшок, сприяють порушенню інсулінового 

сигналу в ендотеліальних клітинах та активації NF-κB [292]. 
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Численні дослідження вказують на здатність активних форм кисню 

викликати інсулінорезистентність. Оксидативний стрес грає важливу роль в 

патогенезі інсулінорезистентності, як фактор, що пов’язує порушення регуляції 

інсулінового сигналу та адипокінів [293]. В ряді досліджень на 

експериментальних мишах показано, що оксидативний стрес сприяє розвитку 

інсулінорезистентності [294]. Виявлено, що при підвищеному вмісті 

ангіотензину-ІІ із-за утворення активних форм кисню необхідно більша кількість 

глюкози для підтримання еуглікемії під час гіперінсулінемічного удару. Отже, 

підвищення вмісту ангіотензину-ІІ спричиняє розвиток інсулінорезистентності 

шляхом пригнічення інсулінозалежного засвоєння глюкози скелетними м’язами 

та посилення оксидативного стресу [295]. В іншому експерименті виявлено, що 

фоні прийому антиоксиданту темпом підвищувалась чутливість до інсуліну та 

зменшувались прояви інсулінорезистентності у ренін-ІІ-трансгенних мишей [296]. 

Разом з тим, в дослідженнях показано, що у мишей з ожирінням, які 

вживали підвищену кількість жирів, спостерігалось надмірне утворення активних 

форм кисню в печінці та жировій тканині, що в подальшому призводило до 

розвитку інсулінорезистентності [297]. В той же час, застосування антиоксидантів 

призводить до зниження рівня інсуліну, глюкози, тригліцеридів в плазмі крові та 

ослаблення інсулінорезистентності [298]. 

В загальній популяції, інсулінорезистентність, як генетичний компонент, 

розвивається задовго перед маніфестацією ЦД 2-го типу. Сучасний спосіб життя, 

фізична активність, абдомінальне ожиріння та надлишок адипокінів може 

спричиняти інсулінорезистентність [299]. Біля 25% відсотків осіб без цукрового 

діабету мають той же рівень інсулінорезистентності, що і пацієнти з ЦД [300]. 

Спочатку нормальна толерантність до глюкози забезпечується компенсаторною 

гіперінсулінемією. Інсулінорезистентність продовжує наростати, в той час як, 

компенсаторна гіперпродукція інсуліну зменшується, та призводить до 

порушення толерантності до глюкози [301]. Підвищення рівня глюкози, вільних 

жирних кислот та інсуліну призводить до надлишкового утворення активних 
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форм кисню, розвитку оксидативного стресу призводить до пригнічення 

активності та секреції інсуліну, розвитку ЦД 2-го типу [302, 303].  

Оксидативний стрес також сприяє розвитку ускладнень ЦД [304]. Численні 

дослідження демонструють надлишкове утворення активних форм кисню та 

розвиток оксидативного стресу при інсулінорезистентності [305], в той час, як 

антиоксиданти та альфа-ліпоєва кислота здатні підвищувати чутливість тканин до 

інсуліну [306]. Підвищувати чутливість тканин до інсуліну, як у хворих на ЦД 2-

го типу, так і у осіб з інсулінорезистентністю, здатні також вітамін С, вітамін Е, 

глутатіон [307].  

Оскільки, інсулінорезистентність виявляється до розвитку гіперглікемії, то 

оксидативний стрес при предіабеті відрізняється від того, який викликає 

надлишковий рівень глюкози. Разом з тим, ожиріння також пов’язане з 

інсулінорезистентністю. Тому, оксидативний стрес при інсулінорезистентних 

станах може бути зумовлений факторами, що виробляють адипоцити, такими як, 

TNF-α, лептин, вільні жирні кислоти, резистин [308].  

Прозапальні зміни, що виникають при ожирінні, теж пов’язані з 

оксидативним стресом. Хронічне споживання їжі, багатої жирами, посилює 

оксидативний стрес, призводить до збільшення ваги та розвитку 

інсулінорезистентності [309]. Оксидативний стрес опосередковує розвиток 

ендотеліальної дисфункції при ожирінні, викликає ушкодження клітин, окислення 

ліпопротеїнів низької щільності, сприяє розвитку серцево-судинної патології 

[310]. Більшість окисних ферментів, такі як металопротеїнази та ліпоксигенази, 

теж беруть участь у окислені ліпопротеїнів низької щільності та пов’язані з 

запаленням та інсулінорезистентністю при ожирінні [311]. Разом з тим, 

підвищення активності ендогенних антиоксидантів, таких як, SOD та GPX, 

впливаючи на утворення активних форм кисню та оксиду азоту, може зменшувати 

ризик серцево-судинної патології [312]. Ліпопротеїни низької щільності та вільні 

жирні кислоти здатні підвищувати активність нікотинамідаденіндинуклеотид-

оксидази (NADPH), ксантиноксидази та неспряженої NO-синтази - основного 

джерела активних форм кисню в судинах, що може пояснити порушення функції 
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ендотелію при ожирінні [313]. Крім того, при ожирінні спостерігається 

підвищення маркерів оксидативного стресу та ослаблення антиоксидантного 

захисту, зниження рівня антиоксидантних ензимів (супероксиддисмутаза та 

каталаза) [314]. Разом з тим, у осіб з ожирінням та інсулінорезистентністю 

порушується вплив інсуліну на ендотеліальну NO-синтазу, відбувається 

стимуляція індуцибельної NO-синтази, що призводить до надлишкової продукції 

оксиду азоту, пероксинітриту – потужних оксидантів [315]. У осіб з ожирінням 

ендотелійзалежна дилатація у відповідь на ацетилхолін зворотно корелює з 

інсулінорезистентністю та кількістю абдомінального жиру [316]. Встановлено, що 

у осіб з ожирінням порушена судинна відповідь на зсув напруги, що пов’язано зі 

зниженням активності ендотеліальної NO-синтази та оксиду азоту [317]. 

Гормон жирової тканин лептин грає важливу роль у розвитку 

оксидативного стресу та прозапальних змін при ожирінні. Показано, що лептин 

викликає оксидативний стрес в людських ендотеліальних клітинах та ендотелії 

мишей з ожирінням шляхом стимуляції мітохондріального окислення жирних 

кислот та підвищення вмісту прозапальних цитокінів [318]. У хворих з АГ та 

метаболічним синдромом рівень лептину та лептинорезистентності впливає на 

важкість порушень вуглеводного та ліпідного обміну [319]. Висока концентрація 

лептину при ожирінні підвищує експресію TNF-α та інтерлейкіну-6 в моноцитах 

та сприяє диференціації Т-хелперів, які, в свою чергу, викликають утворення 

активних форм кисню макрофагами [320, 321]. Внаслідок підвищення вмісту 

прозапальних цитокінів, зменшується експресія ендотеліальної NO-синтази, 

ендотелійзалежна дилатація, активується NADPH-оксидаза [322].  

Отже, низькоградієнтне запалення та оксидативний стрес, який воно 

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

ожирінням [323]. Прозапальний стан спричиняє негативний вплив на окисні 

процеси в скелетних м’язах при цьому патологічному стані. У осіб з ожирінням 

відбувається зменшення сили та об’єму м’язової маси, а також порушення 

дихальної функції мітохондрій, що викликає посилене утворення активних форм 

кисню в мітохондріях. Прозапальний стан спричиняє негативний вплив на окисні 
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процеси в скелетних м’язах у осіб з ожирінням [324]. Крім того, у осіб з 

ожирінням більша кількість м’язевих волокон ІІ типу, які здатні генерувати 

більшу кількість активних форм кисню, ніж м’язові волокна І типу, а також 

виділяти TNF-α, який теж сприяє розвитку оксидативного стресу [325, 326]. 

Системне введення тваринам TNF-α викликає зменшення м’язової сили та втрату 

білків м’язами через окисну активацію TNF-α/NF-κB механізму. З іншого боку, 

лікування антиоксидантами попереджає оксидативний стрес, який викликає TNF-

α в скелетних м’язах [327]. Оксидативний стрес, що виникає у відповідь на 

фізичні аеробні та резистивні вправи, посилений у осіб з ожирінням. При чому, 

загальний антиоксидантний статус у осіб з ожирінням знижується у відповідь на 

обидва види вправ, тоді як у осіб з нормальною масою тіла він підвищується 

[328]. Посилення оксидативного стресу у відповідь на гостре аеробне 

навантаження у здорових осіб з ожирінням та у осіб з ожирінням і ЦД 2-го типу 

свідчить про синергічність метаболічної дисфункції та зниження антиоксидантної 

активності при цих станах [329].  

Хронічна продукція активних форм кисню – важлива ланка патогенезу 

інсулінорезистентності при ожирінні. За фізіологічних умов, активні форми 

кисню короткоживучі та необхідні для диференціації адипоцитів та дії інсуліну 

[330]. У мишей з генетично обумовленим ожирінням та ожирінням, що викликане 

надлишковим споживанням жирів, значно підвищений вміст активних форм 

кисню в вісцеральній жировій тканині [331]. Проте, зв’язок між утворенням 

активних форм кисню та ожирінням до кінця не вивчене. Активні форми кисню 

можуть утворюватися адипоцитами при метаболізмі надлишкових кількостей 

поживних речовин. Їх можуть виробляти макрофаги, що накопичуються в 

жировій тканині при ожирінні. При надлишковому надходженні поживних 

речовин відбувається ліпогенез, в результаті якого глюкоза та вільні жирні 

кислоти засвоюються під час синтезу тригліцеридів адипоцитами [332]. Коли 

чутливість до інсуліну збережена, інсулін активує внутрішньоклітинне 

надходження глюкози в адипоцит шляхом інсулін-стимульованого переміщення 

глюкозного транспортера 4 до клітинної мембрани. За цих умов, активація 
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ліпопротеїнліпази, білка-транспортера вільних жирних кислот, ацетилСоА-

синтази призводить до накопичення вільних жирних кислот та тригліцеридів 

[333].  

Інсулінорезистентність при ожирінні пов’язана також з підвищенням вмісту 

вільних жирних. В численних дослідження виявлено, що підвищення вмісту 

вільних жирних кислот призводить до зниження чутливості тканин до інсуліну та 

пригнічення його дії [334]. Встановлено, що при ЦД 2-го типу рівень вільних 

жирних кислот корелює зі зниженням глутатіону, викликає мітохондріальну 

дисфункцію, а саме, неспряження оксидативного фосфорилювання в мітохондріях 

та підвищення утворення супероксиду, тим самим, ослаблює ендогенний 

антиоксидантний захист, а застосування глутатіону відновлює редокс-статус, 

покращує чутливість до інсуліну та функцію бета-клітин [335, 336]. Також є 

свідчення впливу вільних жирних кислот, як прозапальних чинників, які 

викликають активацію NF-κB, призводять до посиленої продукції активних форм 

кисню та зменшення кількості глутатіону, а вживання вітаміну С зменшує цю дію 

[337, 338].  

Численні дослідження вказують на роль інсулінорезистентності, 

гіперінсулінемії у розвитку АГ [339]. Прозапальні зміни, що розвиваються при 

АГ, сприяють розвитку ендотеліальної дисфункції та оксидативного стресу [340]. 

В багатьох клінічних дослідження показано підвищення вмісту С-реактивного 

білка, інтерлейкіну-1-бета, інтерлейкіну-6, фактору TNF-α у осіб з АГ в 

порівнянні з нормотензивними особами [341, 342, 343]. Підвищення NF-𝜅B, 

молекул адгезії та лімфоцитарна інфільтрація виявлена у експериментальних 

щурів зі спонтанною АГ [344].  

Низькоградієнтне запалення порушує функціональний стан ендотелію та 

сприяє розвитку АГ. Під впливом прозапальних змін порушується синтез, дія, 

деградація вазодилататорів та вазоконстрикторів [345]. У експериментальних 

тварини, яким тривалий час вводили блокатор NO-синтази, виявлено підвищення 

АТ в порівнянні з контрольними тваринами [346]. Ендотеліальна дисфункція 

може розвиватися на початковій стадії АГ та сприяти її прогресуванню або ж бути 
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наслідком гіпертонічної хвороби та провокувати розвиток її серцево-судинних 

ускладнень.  

Як відомо, оксидативний стрес теж сприяє розвитку АГ. При 

експериментальній гіпертензії та гіпертонічній хворобі спостерігається посилена 

продукція активних форм кисню, пригнічення біодоступності оксиду азоту та 

антиоксидантів продемонстрована як при експериментальній гіпертензії у 

експериментальних тварин, так і при гіпертонічній хворобі у людей [347]. 

Супероксид, утворюється в судинах за участю NADPH-оксидази під дією 

стримуючих впливів ангіотензину-ІІ, ендотеліну-1, уротензину-ІІ [348].  

Ренін-ангіотензинова система задіяна у патогенезі АГ та 

атеросклеротичного ушкодження через різноманітні клітинні та молекулярні 

реакції [349]. Ангіотензин ІІ, що виробляється у судинах, посилює синтез 

численних факторів через індукцію рецептора ангіотензину ІІ 1 типу, що 

призводить до накопичення прозапальних медіаторів, проліферації та міграції 

судинних клітин [350]. Ангіотензиноген, попередник ангіотензину ІІ, 

продукується в жировій тканині [351]. В серцево-судинній системі ангіотензин ІІ 

спричиняє оксидативний стрес, стимулюючи NADPH-оксидазу та утворення 

активних форм кисню, які вступають у взаємодію з ліпідами мембран 

кровоносних судин, призводять до запальних змін, утворення прозапальних 

цитокінів, окислюють клітинні ліпіди, білки та нуклеїнові кислоти, що призводить 

до ушкодження серця та кровоносних судин. [352, 353, 354]. Вазоконстриктор 

ангіотензин ІІ запускає синтез ICAM-1, VCAM-1, колонієстимулюючого фактору 

макрофагів в стінці кровоносних судин через активацію NF-кВ [355]. Крім того, 

ангіотензиноген ІІ викликає неоваскуляризацію та підвищення артеріального 

тиску, що призводить до ендотеліальної дисфункції [356]. С-реактивний протеїн 

викликає транскрипцію рецептора ангіотензину 1 типу та підвищення його 

кількості в судинній стінці, що посилює утворення активних форм кисню, 

міграцію, проліферацію та ремоделювання клітин судинної стінки [357].  

Отже, попри численні дослідження немає єдиної концепції щодо механізмів 

розвитку ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних станах, рівня 



76 

 

ендотеліальних вазоактивних факторів та їх зв’язку з традиційними факторами 

ризику серцево-судинної патології, ендотелійзалежною дилатацією при ЦД, 

ожирінні, АГ та СПКЯ. Все вищезгадане і зумовлює актуальність та важливість 

даного дослідження.   
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Робота виконана на кафедрі клінічної імунології та алергології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького (планування, 

апробація роботи, імуноферментний аналіз), у відділі фізіології кровообігу 

Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ (дослідження кардіогемодинаміки, 

біохімічний аналіз показників оксидативного та нітрозативного стресу за 

консультативною допомогою к.м.н. Дорофеєвої Н.О. та к.м.н Коцюруби А.І.), у 

Хмельницькій обласній лікарні (клінічне обстеження хворих та збір матеріалу, 

визначення ендотелійзалежної дилатації).  

2.1 Клінічна характеристика обстежених хворих 

В основу дослідження лягло обстеження осіб, які звернулись за допомогою 

до Хмельницької обласної лікарні. Після підписання інформованої згоди у 

дослідження було включено 260 осіб.  

Для вирішення поставлених завдань обстежені пацієнти були розподілені 

наступним чином:  

Перша когорта - 108 осіб середнього віку: І група - 64 хворих на ЦД 2-го 

типу, які поділені в залежності від маси тіла на наступні клінічні підгрупи - хворі 

на ЦД-го 2 типу з ожирінням (32 особи) та пацієнти з ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла (32 особи); ІІ група - 44 хворі без ЦД, які поділено в залежності від 

маси тіла – хворі з ожирінням середнього віку (22 особи) та особи з нормальною 

масою тіла (22 особи).  

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). 

Третя когорта: 65 жінок, з них 45 жінок з синдромом полікістозних яєчників 

(СПКЯ), що були поділені на дві клінічні групи в залежності від маси тіла: І група 
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– жінки з СПКЯ з ожирінням (23 особи), ІІ група – жінки з СПКЯ з нормальною 

масою тіла (22 особи); контрольна група жінок (20 осіб). 

Було проведено одномоментне аналітичне дослідження. Всім хворим 

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, 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. 

Хворі на ЦД 2-го типу – 64 особи, з них 32 пацієнти з ожирінням та 32 – з 

нормальною масою тіла, та 44 особи, які не страждають від ЦД, серед них - 22 

особи з нормальною масою тіла та 22 особи з ожирінням. 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням було 13 жінок (40,6%) та 19 

чоловіків (59,4%), серед хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла - 14 

жінок (43,7%) та 18 чоловіків (56,3%). У групі осіб з ожирінням без діабету було 9 
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чоловіків (40,9%) та 13 жінок (59,1%), а в групі осіб з нормальною масою тіла без 

діабету - 10 чоловіків (45,4%) та 12 жінок (54,6%) (рис 2.1). 

Вік обстежених склав (дані наведені як середнє  стандартне відхилення) 

52,567,69 років в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 53,255,52 - в 

групі хворих на ЦД 2-го з нормальною масою тіла. В групі осіб без діабету вік 

осіб з ожирінням склав 51,315,42, з нормальною масою тіла 50,816,8 років. 

Групи були відповідні за віком. 

Діагноз ЦД 2-го типу встановлювали згідно з критеріями ВООЗ (1999) [9] та 

наказу МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. при рівні глюкози крові натще 

вищим від 7,0 ммоль/л та (або) 11,1 ммоль/л при визначенні глікемії протягом 

дня. При підборі людей контрольної групи з метою виключення цукрового 

діабету та порушення толерантності до глюкози, проводили стандартний тест 

толерантності до глюкози, при якому людина, яка обстежувалася, після 

визначення глікемії натще серце випивала 75 г глюкози. Рівень глікемії визначали 

через 2 години після вживання глюкози. Тест вважався не порушеним при рівні 

глікемії натще серце до 6,1 ммоль/л та меншим 7,8 ммоль/л через 2 години після 

навантаження.  

Для встановлення діагнозу ожиріння і адекватного розподілу досліджуваних 

осіб у групи в залежності від наявності чи відсутності ожиріння, визначали 

спеціальний показник – індекс маси тіла, який дозволяє охарактеризувати масу 

тіла відповідно до зросту. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували як відношення 

маси тіла до зросту в метрах в квадраті. Ожиріння діагностувалось при ІМТ>30 

кг/м
2
 [358].  

При ІМТ 30-34 діагностувалось ожиріння І ступеня, при ІМТ 35-39 – 

ожиріння ІІ ступеня, 40 і більше – ожиріння ІІІ ступеня. В групі хворих на ЦД 2-

го типу з надвагою було 12 осіб (37,5%) з ожирінням І ступеня, 16 осіб (50%) з 

ожирінням ІІ ступеня, 4 (12,5%) – з ожирінням ІІІ ступеня. В групі осіб з 

надвагою, які не страждають від ЦД, у 7 осіб (31,8%) діагностовано ожиріння І 

ступеня, у 11 осіб (50%) – ожиріння ІІ ступеня, у 4 (18,2%)– ІІІ ступеня.  
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Рисунок 2.1 - Структура обстежених осіб з ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 

 

Рисунок 2.2– Цукрознижуючі препарати, що використовувались для лікування ЦД 

2-го типу 
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Додатково розраховували коефіцієнт, що відображає тип ожиріння у 

обстежених осіб. Цей коефіцієнт є співвідношенням обхвату талії до обхвату 

стегон (ОТ/ОС). За рекомендаціями ВООЗ (1999), при коефіцієнті більше 0,9 для 

чоловіків та більше 0,85 для жінок ожиріння визначалось як андроїдне або 

абдомінальне. В усіх осіб з ожирінням як з групи хворих на ЦД, так і без діабету 

було абдомінальне ожиріння [9]. 

Стан компенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2-го типу оцінювали 

за рівнем HbA1c в сироватці крові. При цьому, показник HbA1c менше 7% був у 

1(3,1%) пацієнта в групі з ожирінням та у 7 (21,87%) – в групі з нормальною 

масою тіла, 7-9% – у 10 (31,25%) та 7 (21,8%) хворих, відповідно, більше 9% – у 

21 (65,6%) та 18 (56,2%) пацієнтів, відповідно.  

За тривалістю захворювання визначились наступні групи – серед хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням: тривалість ЦД до 5 років – у 10 (31,2%) осіб, від 5 до 

10 років – у 7 (21,8%) осіб, понад 10 років – у 15 (47%) осіб; серед хворих на ЦД 

2-го типу з нормальною масою тіла: тривалість ЦД до 5 років – 9 осіб (28,1%), 5-

10 років – 9 осіб (28,1%), більше 10 років – 14 пацієнтів (43,8%). 

Хворі на ЦД 2-го типу отримували наступні цукрознижуючі препарати: в 

групі з ЦД 2-го типу та ожирінням монотерапія метформіном застосовувалась у 

10 (31,25%) пацієнтів, комбінація метформіну та похідних сульфанілсечовини – 

13 (40,62%), комбінація метформіну та інсуліну – 9 (28,12%). Хворі на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла використовували: монотерапія метформіном – 4 

(12,5%) пацієнта, комбінація метформіну та похідних сульфанілсечовини – 8 

(25%), комбінація метформіну та інсуліну – 5 (15,62%), монотерапія похідними 

сульфанілсечовини – 5 (15,62%), монотерапія препаратами інсуліну – 10 (31,25%) 

пацієнтів (рис.2.2). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожиріння діабетична ангіопатія сітківки 

була виявлена у 13 (40,7%) пацієнтів, непроліферативна ретинопатія – у 6 (18,7%), 

препроліферативна ретинопатія – у 9 (28,1%), проліферативна ретинопатія – у 4 

(12,5%). Серед хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла у 16 (50,1%), 5 
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(15,6%), 8 (25%) та 3 (9,3%) пацієнтів, відповідно (згідно класифікації Kohner Е., 

Porta M.) [359]. 

Діабетична нефропатія ІІІ стадії (мікроальбумінурія) та ІV стадії 

(протеїнурії) була у 12 (37,5%) та у 14 (43,75%) пацієнтів, відповідно, в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, та 10 (31,25%) та 16 (50%), відповідно, в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (згідно класифікації 

Mogensen C.E.) [360]. 

Гіпертонічна хвороба діагностувалась згідно наказів МОЗ України № 1118 

від 21.12.2012 р. та № 816 від 23.11.2011 р. за наявності підвищеного АТ >140/90 

мм рт.ст. в стані спокою сидячи, або якщо хворі отримували антигіпертензивній 

терапії. Серед пацієнтів з ЦД 2-го типу з ожирінням від гіпертонічної хвороби 

страждали 27 (84,37%) осіб, в групі з нормальною масою тіла АГ мали 14 

(43,75%) осіб. У групі осіб, що не страждають від ЦД АГ виявлена у 18 (81,81%) 

осіб з ожирінням і у 9 (40,9%) осіб з нормальною масою тіла. Таким чином, групи 

обстежених осіб були відповідні за кількістю хворих з підвищеним рівнем АТ, що 

дозволило виключити вплив АГ на виявлені в дослідженні зміни. 

Для вирішення поставлених задач з пацієнтів першої когорти була 

сформована група хворих з АГ – всього 68 осіб. До груп порівняння увійшли 

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

контрольної групи середнього віку (13 осіб).  

В загальній групі з АГ за класифікацією за рівнем артеріального тиск 

(мм.рт.ст.) АГ 1 ступеню спостерігалась у 29 (42,64%), 2 ступеню – у 39 (57,35%) 

пацієнтів. Серед пацієнтів з АГ 1 ступеня гіпотензивні препарати застосовувались 

у 8 (27,5%) хворих, не лікувались – 21 (72,4%), з АГ 2 ступеня 36 (92,3%) хворих 

отримували гіпотензивні, 3 (7,7%) – не отримували.  

Гіпотензивні препарати, що використовували хворі на АГ: бета-

адреноблокатори – 14 (20,6%) осіб, сечогінні – 10 (14,7%) осіб, моксонідин – 7 

(10,3%), комбінація бета-адреноблокатора та сечогінних – 13 (19,2%). В усіх 

пацієнтів з АГ хвороба була 2 стадії [361].  



83 

 

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

типу – 41 особа (вік: 53,56±7,14 років), з АГ та ожирінням – 18 осіб (вік: 50,5±4,92 

років), з АГ та нормальною масою тіла – 9 осіб (вік: 52,77±6,3 років) (рис.2.3).  

По класифікації АГ за рівнем АТ (мм.рт.ст.) в групі хворих ЦД 2-го типу АГ 

була 1 степені у 18 (43,9%) осіб, 2 степені – у 23 (56,1%) пацієнтів. В групі осіб з 

ожирінням у 8 (44,4%) хворих була АГ 1 степені, у 10 (55,6%) – 2 степені; у 

хворих на АГ з нормальною масою тіла – у 3 (33,3%) та 6 (66,7%), відповідно. 

Хворі з АГ та ЦД 2-го типу отримували наступні цукрознижуючі препарати: 

метформін – 8 (19,5%) пацієнтів, похідні сульфанілсечовини – 2 (4,87%) хворих, 

інсулінотерапія – 4 (9,75%) пацієнта. Комбінована терапія метформіном та 

похідними сульфанілсечовини застосовувалась у 16 (39,02%) пацієнтів, 

метформіну та інсуліну – у 11 (26,82%) осіб.  

У 45 (66,17%) пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу була надлишкова маса тіла. 

При цьому, І ступінь ожиріння була у 14 хворих (31,11% від загальної кількості 

осіб з АГ та ожирінням), ІІ ступінь – у 23 (51,11%), а ІІІ – у 8 пацієнтів (17,77%).  

В групі хворих з АГ з ожирінням ІМТ 30-34 кг/м
2 

(І ступінь ожиріння) був у 

5 (27,77%) осіб, ІМТ 35-39 кг/м
2
 (ІІ ступінь ожиріння) – у 9 (50%), а ІМТ >40 кг/м

2 

(ІІІ ступінь ожиріння) – у 4 (22,22%) пацієнтів. У обстежених осіб був 

центральний тип ожиріння. 

Хворі з АГ та ЦД 2-го типу отримували наступні групи гіпотензивних 

препаратів: бета-адреноблокатори – 9 (21,95%) осіб, сечогінні (індопамід) – 5 

(12,2%) пацієнтів, моксонідин – 4 (9,75%) хворих, комбінація бета-

адреноблокаторів та сечогінних – 7 (17,1%); 16 (39%) пацієнтів не отримували 

гіпотензивної терапії. 

В групі осіб з АГ та ожирінням бета-адреноблокатори отримували 3 (16,7%) 

пацієнта, сечогінні – 4 (22,2%), комбінацію бета-адреноблокаторів та сечогінних – 

4 (22,2%) пацієнта, моксонідин – 2 (11,1%). Не отримували гіпотензивні 

препарати 5 (27,8%) осіб. 
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Рисунок 2.3 - Структура обстежених осіб з АГ 

 

 

Рисунок 2.4 - Гіпотензивні препарати, що використовувались у хворих з АГ 
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Серед пацієнтів з АГ та нормальною масою тіла в якості гіпотензивних 

застосовували бета-адреноблокатори 2 (22,2%) пацієнта, сечогінні та моксонідин 

по 1 (11,1%) пацієнту, відповідно, комбінацію бета-адреноблокатора та 

сечогінного – 2 (22,2%) особи. Не лікувалось – 3 (33,4%) (рис.2.4). 

Цікавим є той факт, що найбільша кількість нелікованих пацієнтів 

спостерігалась в групі хворих з АГ та ЦД 2-го типу, що може бути пов’язано з 

тим, що АГ у даних пацієнтів була супутньою патологією по відношенню до ЦД, 

лікування якого виходило на перший план. 

Друга когорта обстежених осіб - 91 особа молодого віку: 33 хворих на ЦД 1-

го типу з мікроангіопатіями, 30 осіб молодого віку з ожирінням та 28 – 

контрольна група молодого віку. Вік склав 20,3±2,07 років у групі хворих на ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями, 19,56±2,5 років – у групі осіб з ожирінням та 

19,96±2,06 – в контрольній групі (рис.2.5). 

В усіх пацієнтів з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями захворювання виникло 

в дитинстві, а тривалість його була 11,36±3,33 років. В групі було 19 (57,6%) 

жінок та 14 (42,4%) чоловіків.  

У жодного пацієнта з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями HbA1c не був 

нижчий 7%, 7-9% - у 9 осіб, більше за 9% - у 24 осіб. Таким чином, всіх хворі з 

ЦД 1-го типу були в стані декомпенсації. 

Під час обстеження очного дна хворих з ЦД 1-го типу у 7 пацієнтів  

(21,21%) виявлено непроліферативну, у 8 (24,24%) – прероліферативну, у 15 

(45,45%) проліферативну ретінопатію за Е. Kohner, М. Porta [359] 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%) – нефропатія ІІІ стадії (мікроальбумінурія) за 

Mogensen Е. [360]. 

Отже, у переважної більшості хворих на ЦД 1-го типу, незважаючи на 

молодий вік, були виражені ускладнення, зокрема нефро- та ретинопатія ІІІ–IV 

стадії. 
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Всі хворі на ЦД 1 типу з мікроангіопатіями отримували інсулін в добовій 

дозі до 50 ОД; 29 – інтенсивну інсулінотерапію: 15 з них 2 рази на добу інсулін 

середньої тривалості дії (Протафан НМ «Ново-Нордиск») та 3 рази на добу перед 

основним споживанням їжі – інсулін короткої дії (Актрапід НМ «Ново-

Нордиск»); 11 – 3 рази на добу перед основним споживанням їжі аналог інсуліну 

ультракороткої дії Ново-рапід «Ново-Нордиск» чи Епайдра «Авентис» та аналоги 

інсуліну тривалої дії Лантус «Авентис» чи Левемір «Ново-Нордиск» перед сном о 

22.00 або двічі на добу. 4        хворих на ЦД 1-го типу отримували комбіновані 

препарати інсуліну: Мікстард НМ, Ново-Мікс «Ново-Нордиск», Хумулін М3 

«Елай-Лілі»; 3 хворих інсулін середньої тривалості дії 2 рази на добу (Протафан 

НМ «Ново-Нордиск», Хумулін Н «Елай-Лілі»). 

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

всіх пацієнтів хвороба була 2 стадії. По класифікації АГ по рівню АТ (мм.рт.ст.) у 

9 (39,13%) хворих була АГ 1 степені, у 14 (60,86%) – 2 степені. При цьому рівень 

САТ був 162,17±12,95 мм.рт.ст., ДАТ – 100,87±5,36 мм.рт.ст. В групі з АГ 12 

(36,3%) пацієнтів отримували гіпотензивні препарати: 3 (13,04%)– бета-

адреноблокатори, 4 (17,39%) пацієнта – сечогінні (індопамід); 2 (8,69%) хворих - 

поєднання бета-адреноблокатора з індопамідом, 3 (13,04%) – моксонідин. 11 

пацієнтів з АГ не отримували антигіпертензивних препаратів (рис.2.6). 

У групі осіб молодого віку з ожирінням спостерігалось 14 (46%) жінок та 16 

(54%) чоловіків. Вік був 19,56±2,5 років, ІМТ – 34,72±3,83 кг/м
2
. 

У групі хворих з надлишковою масою тіла було 18 (60%) осіб з ожирінням І 

ступеня, 9 (30%) – ІІ ступеня та 3 (10%)– з ожирінням ІІІ ступеня. У всіх був 

центральний тип ожиріння.  
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Рисунок 2.5 - Структура обстежених осіб молодого віку 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Гіпотензивні препарати, що застосовували хворі на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та АГ  
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Третя когорта – 65 жінок, з них45 жінок з СПКЯ та 20 жінок - контрольної 

групи. Серед жінок з СПКЯ виділено групу осіб з ожирінням – 23 жінки та групу з 

нормальною масою тіла – 22 жінки (рис.2.7).  

 

Рисунок 2.7 - Структура обстежених жінок з СПКЯ 

Діагноз СПКЯ встановлювали при наявності двох з трьох нижче 

перерахованих ознак: оліго- та/або аменорея (6 менструальних циклів за поточний 

рік), гіперандрогенізм, структурно змінені поліциклічні яєчники [362]. 

Андрогенізм визначали клінічно як наявність гірсутизму (8 та більше балів за 

шкалою Ферріман-Галвея) [363], акне, алопеція за чоловічим типом, також 

лабораторно як гіперандрогенемія, а саме, підвищення рівня загального та 

вільного тестостерону (Т заг., Т віл.), дигідроепіандростерону сульфату (ДГЕА-

С), сексзв’язуючого глобуліну (СЗГ), підрахунок індексу вільного тестостерону 

(ІВТ). З метою виключення інших причин порушення менструального циклу у 

всіх обстежених осіб визначали рівень тиреотропного гормону, пролактину, 

кортізолу в сечі, 17-оксіпрогістерону. У всіх обстежених жінок ці показники були 

в межах норми. Індекс вільного тестостерону підраховували як відношення 

загального тестостерону*100 до сексзв’язуючого глобуліну [364]. Поліциклічно 

змінені яєчники діагностувались при наявності 12 та більше фолікулів розміром 2-

9 мм в діаметрі та/або при розмірах яйників більших за 10см
3
.  

В групу жінок з СПКЯ та нормальною масою тіла увійшли особи з індексом 

маси тіла 18-25 кг/м
2
, а в групу з ожирінням - з ІМТ більше 30 кг/м

2
. В групі осіб з 

СПКЯ з ожирінням 
23 жінки; 

вік  22,8 років;  
ІМТ  35,6; 

 СПКЯ з 
нормальною 
масою тіла 
22 жінки; 

Вік 22,8 років; 
ІМТ  22,7 

Контрольна група 
20 жінок; 

Вік 20,1 років; 
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СПКЯ з надвагою у 11 (47,8%) жінок було ожиріння І степені, у 8 (34,8%) жінок – 

ІІ степені та у 4 (17,4%) – ІІІ степені. У обстежених жінок був центральний тип 

ожиріння. 

Серед жінок з СПКЯ, що увійшли у дослідження, не було осіб з АГ. 

Жінки контрольної групи були відповідні за віком до групи осіб з СПКЯ. 

Вони 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).  

З обстежених нами пацієнтів першої когорти була сформована група з 

метаболічним синдромом (71 хворий), яка, в свою чергу, розподілена наступним 

чином: до 1 групи були відібрані 23 особи з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO (таб.2.1) [9]. До 2 групи увійшли 30 пацієнтів з ознаками 

метаболічного синдрому за критеріями ATP III (таб.2.2) [10]. В 3 групу залучено 

18 хворих з метаболічним синдромом за критеріями IDF (таб.2.3) [11]. Усі групи 

були відповідні за статтю та віком. Серед обстежених було 43 жінки (46,3%) і 50 

чоловіків (53,76%). 

В усіх трьох групах осіб з різними проявами метаболічного синдрому були 

хворі на ЦД 2-го типу. В групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO від 

ЦД страждали 23 хворих (100%), в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

ATP III – 23 особи (76,66%), а в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

IDF – 11 (61,11%) хворих.  

В усіх групах пацієнтів з різними проявами метаболічного синдрому були 

особи з ожирінням: в групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO - 11 

(47,82%) осіб з ожирінням, в групі з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III - 18 (60%) осіб, з метаболічним синдромом за критеріями IDF - 100 відсотків 

хворих мали ожиріння. 

В групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO підвищення АТ 

відмічалось у 17 пацієнтів (73,91%), в групі з ознаками метаболічного синдрому 

за критеріями ATP III – 23 пацієнта (76,66%), а в групі з метаболічним синдромом 

за критеріями IDF – 13 (72,22%).   



90 

 

Таблиця 2.1 - WHO критерії метаболічного синдрому 

Наявність одного з перерахованих: 

ЦД 

глікемія натще >7 ммоль/л або через 2 год після їжі >11,1 ммоль/л 

Порушення толерантності до глюкози: 

глюкоза плазми крові натще <7 

ммоль/л 

та через 2 год після їжі >7,8 ммоль/л та <11,1 

ммоль/л 

Порушення глікемії натще: 

глюкоза плазми крові натще >6,1 

та <7 ммоль/л 

та через 2год після їжі <7,8 ммоль/л 

Інсулінорезистентність 

Плюс будь-яких 2 з перерахованих: 

- співвідношення ОТ до ОС >0,9 у чоловіків, >0,85 у жінок, або ІМТ >30; 

- ТГ > 1,7 ммоль/л та/або ЛПВЩ <0,9 ммоль/л у чоловіків, <1,0 ммоль/л у жінок; 

- АТ >140/90 мм.рт.ст.; 

- мікроальбумінурія; 

 

Таблиця 2.2 - ATP III критерії метаболічного синдрому 

Будь-які три критерії з наступних: 

- глікемія натще >6,1 ммоль/л; 

- ОТ у чоловіків > 102 см; у жінок > 88 см; 

- ТГ >1,7 ммоль/л; 

- ЛПВЩ у чоловіків <1,036 ммоль/л; у жінок <1,295 ммоль/л; 

- АТ > 130/85 мм.рт.ст. 

 

Таблиця 2.3 - IDF критерії метаболічного синдрому 

Центральне ожиріння: 

обхват талії > 94 см у чоловіків > 80 см у жінок 

плюс 2 з наступних 4 факторів: 

- ТГ >1,7 ммоль/л; 

- ЛПВЩ <1,0 ммоль/л у чоловіків та <1,3 ммоль/л у жінок; 

- АТ >130/85 мм.рт.ст.; 

- глюкоза крові натще >5,6 ммоль/л або попередньо встановлений ЦД 2-

го типу. 
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2.2 Методи досліджень 

У даній роботі для вирішення поставлених завдань застосовувались 

антропометричні, біохімічні, спектрофотометричні, імуноферментні, а також 

статистичні методи дослідження. 

Всі обстеження проводили у відповідності до рекомендацій фірм-

виробників діагностичних тест-систем на грунті сучасних принципів 

лабораторних технологій [365], із дотриманням основних положень Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2004 рр.) [366] та у 

відповідності до всіх вимог належної клінічної практики (GCP) від 1996 р. [367], і 

наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Антропометричне обстеження передбачало визначення маси тіла, зросту, 

обхвату талії та стегон з наступним розрахунком ІМТ та коефіцієнту, що 

характеризує тип ожиріння. Маса тіла вимірювалася без верхнього одягу, за 

допомогою медичних терезів уранці з точністю до 0,5 кг. Зріст визначався при 

знятому взутті з точністю до 1 см. Індекс маси тіла розраховували як частку маси 

тіла та зросту в квадраті (в кг/м
2
). Обхват талії вимірювався по найбільшій 

відстані навколо пупка, а обхват стегон – по відстані між горбами стегнових 

кісток. Коефіцієнт, що вказує на тип ожиріння, вираховували як співвідношення 

обхвату живота до обхвату стегон. 

В комплекс обстежень входили традиційні клінічні обстеження (загальний 

аналіз крові, загальний аналіз сечі, глікемічний профіль протягом доби). 

Забір крові проводили між 8.00 та 9.00 годинами, натще серце, після 12-

годинної перерви в прийомі їжі.  

Для дослідження вуглеводного обміну визначали вміст глюкози в сироватці 

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 
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глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) методом рідинної іонообмінної 

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

Всім хворим проводилось дослідження ліпідного спектру крові. Проводили 

визначення 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. [368]: 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 [369].  

Індекс Caro (глюкозо-інсулінове співвідношення) = рівень глюкози крові 

натще/вміст інсулін крові натще [370]. 

Стан судинного басейну очного дна оцінювався окулістом поліклінічного 

відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні Жуковською І.М при огляді. 

Для діагностики діабетичних уражень судин очного дна використовувалася 

класифікація Kohner Е., Porta M., згідно з якою виділяють три стадії діабетичної 

ретинопатії [359]:  

1 стадія – непроліферативна;  

2 стадія - препроліферативна ретинопатія; 

3 стадія - проліферативна ретинопатія. 

Для діагностики діабетичної нефропатії використовувалася класифікація за 

Mogensen Е., 1983 р. [360]: 

I стадія – доклінічної гіперфункції нирок (ШКФ>140 мл/хв., гіпертрофія 

нирок, нормоальбумінурія: <30мг/доб.); 

II стадія – початкових структурних змін (потовщення базальних мембран 

капілярів клубочків, гіперфільтрація, нормоальбумінурія), 

III стадія – початкової нефропатії (мікроальбумінурія, нестійке підвищення 

АТ, гіпер- або нормо фільтрація); 
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IV стадія – вираженої нефропатії (протеїнурія, підвищення АТ, зниження 

ШКФ);. 

V стадія – ХНН (ШКФ<10 мл/хв., тотальний гломерулосклероз, АГ). 

Вимірювання АТ на плечовій артерії проводилося загальновживаним 

методом Короткова сидячи в стані спокою тричі з інтервалом в 5 хвилин. АГ 

діагностувалась при АТ вище 140/90 мм.рт.ст. або ж при вживанні обстежуваною 

особою гіпотензивних засобів.  

В той же візит всім хворим проводилось дослідження ендотелійзалежної 

дилатації за стандартною методикою Целермайєра [371, 372].  

Діаметр плечової артерії вимірювали за допомогою ультразвуку двічі: 

базальний та протягом реактивної гіперемії. Базальний діаметр визначали після 10 

хв спокою. Далі манжету тонометра накладали на передпліччя, 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.  

Визначали базовий діастолічний діаметр, постгіперемічний діастолічний 

діаметр, δ-гіперемічна (постгіперемічний діастолічний діаметр - базовий 

діастолічний діаметр), діаметр артерії після прийому нітрогліцерину, пікову 

постгіперемічну швидкість кровотоку. Вираховували ендотелійзалежну дилатацію 

(%), як δ-гіперемічна*100/базовий діастолічний діаметр, ендотелійнезалежну 

гладком’язеву дилатацію (%), як δ-гіперемічна*100/ базовий діастолічний діаметр 

під час проведення проби з нітрогліцерином. 

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, з експериментальним стрептозотоцин-індукованим ЦД. Щурів 

наркотизували за допомогою уретану (1,25 г/кг, внутрішньочеревинно).  
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Реєстрація показників кардіодинаміки у щурів in vivo проводилася за 

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

Volume System. Щурів анестезували за допомогою уретану (1,25 г/кг, 

внутрішньочеревинно), фіксували і  препарували праву сонну артерію. 

Ультрамініатюрний катетер 2F (Millar Instruments, Houston, TX) вводили через 

праву сонну артерію ретроградно у лівий шлуночок, що дозволяло одночасно 

реєструвати сигнали тиску і об’єму лівого шлуночку з візуалізацією кривих 

залежності цих величин протягом серцевого циклу. Після 20-хвилинного 

встановлення рівноваги параметрів, проводили запис показників 

кардіогемодинаміки. 

Основними кардіогемодинамічними показниками, які реєструвалися у 

вихідному стані, були: кінцевий систолічний тиск (КСТ), кінцевий діастолічний 

тиск (КДТ), максимальна швидкість наростання тиску в лівому шлуночку 

(dP/dtmax), мінімальна швидкість наростання тиску в лівому шлуночку (dP/dtmin), 

кінцевий систолічний об’єм (КСО), кінцевий діастолічний об’єм (КДО), ударний 

об’єм (УО), фракція викиду (ФВ), частота серцевих скорочень (ЧСС), хвилинний 

об’єм крові (ХОК). Розраховували кінцеву систолічну жорсткість (КСЖ), як 

співвідношення КСТ до КСО, а кінцеву діастолічну жорсткість (КДЖ), як 

співвідношення КДТ до КДО під час оклюзії черевної порожнистої вени в умовах 

зниженого притоку крові до серця. Артеріальну жорсткість (АЖ) розрахували як 

відношення значення КСТ, отриманого з кривих залежності тиску і об’єму у 

вихідному стані, 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). Для цього катетер калібрували за об’ємом шляхом 

занурення катетера у калібрувальну кювету, яка складає ряд циліндричних 

отворів відомого діаметру та об’єму, наповнених стабілізованою гепарином 

кров’ю щура.  
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У цільних свіжеприготовлених гомогенатах серця і аорти щурів визначали 

біохімічні показники оксидативного та нітрозативного стресу. 

Вміст супероксидного радикалу (О2•) у пробах визначали за окисленням 

цитохрому С у 10 ммоль тріс буфері (рН 7,4), фіксуючи зміни екстинції при 550 

нм після інкубації сумішей при 37 
о
С протягом 30 хв. Вміст О2• генерованого 

пробами під час інкубації, визначали використовуючи коефіцієнт молярної 

екстинції е=21000 моль
-
1 х см

-1
 в умовних одиниця на мг білка [373]. 

Для визначення вмісту гідроксильного радикалу (ОН•) готували інкубаційну 

суміш (20 ммоль дезоксирибози, 1 ммоль Н2О2, 20 ммоль натрій фосфатного 

буферу, рН 7,4 і проба – 100-250 мкг білка). Інкубували суміш 60 хв при 37 
о
С, 

після чого додавали 0,5 мл 1% розчину тіобарбітурової кислоти в 50 ммоль NaOH 

і 0,5 мл 2,8%-го розчину трихлороцтової кислоти. Отриману суміш витримували 

20 хв на киплячій водяній бані, охолоджували і визначали величину екстинції при 

532 нм. Вміст ОН-радикала, що генерувався при цьому за 60 хв інкубації, 

виражали в умовних одиницях DE х 10
2
 за 60 хв на 1 мг білка проби [374].  

Для визначення вмісту перекису водню (Н2О2) аліквоти проб (100-250 мкг 

білка) додавали в кварцеву кювету (1 см), що містила 2 мл розчину 0,1 моль КJ, 

надлишок лактопероксилази (50 нмоль) в 0,05 моль фосфатному буфері рН 7,33. 

Фіксували швидкі зміни екстинції проб при 353 нм. Вміст Н2О2 виражали в 

пмолях на 1 мг білка проби, використовуючи коефіцієнт молярної екстинції 

е=26000 моль
-1

 х см
-1

 [375]. 

Також досліджували інтенсивність ліпоксигеназного (маркер лейкотрієн 

C4), циклооксигеназного (маркер тромбоксан B2) та ксантиноксидазного (маркер 

сечова кислота) шляхів генерації О2•. Вміст сечової кислоти визначали в 

колориметричній реакції за допомогою набору реактивів фірми «Філісіт-

Діагностика» (Україна). 

Процеси перекисного окислення ліпідів досліджували 

спектрофотометричним методом. Визначали вміст в сироватці крові дієнових 

кон’югатів за методикою Гаврилова [376]. Після екстракції в суміші гептан-

ізопропанол (2:1) та подальшого нашарування НСl (рН 2,0), дієнові кон’югати 
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виявляли в гептановій фазі при 233 нм, використовуючи коефіцієнт молярної 

екстинції ДК – 2,2•105 М
-1

 х см
-1

. Кількість дієнових кон’югат вимірювали в 

D232/мл на мл сироватки (Од/мл). 

Кількість нітрит-аніону (NO2-) визначали в безбілкових надосадкових 

аліквотах в колориметричній реакції за допомогою реактиву Гріса методом Гріна 

377 у сучасній модифікації 378. Реактив Гріса готували, змішуючи рівні 

частини 0,1% водного розчину нафтилетилендиамінгідрохлориду з 1% розчином 

сульфаніламіну в 5% Н3РО4 безпосередньо перед визначенням. Визначення 

проводили в безбілкових аліквотах проб, які готували таким чином: до 0,5 мл 

зразка додавали 0,1 мл 35% сульфосаліцилової кислоти, перемішували 1 раз через 

5 хвилин протягом 30 хвилин, потім центрифугували при 10000 g протягом 10 хв. 

Надосадову кислотонерозчинну фракцію, що містить NO2-, нейтралізували 5% 

розчином NaOH. В її аліквоті визначали NO2-, додаючи реактив Гріса в 

співвідношенні 1:1. Визначали величину екстинції на спектрофотометрі при 543 

нм через 5 хв. після змішування. Кількість NO2- розраховували за калібровочною 

кривою, побудованою для стандартних розчинів NаNO2. 

Кількість нітрат-аніону (NO3-) визначали спектрофотометричним методом 

[379] у модифікації, де замість стрихніну використовували його гідроксильоване 

похідне – бруцин «Sigma», США, що дозволило підвищити чутливість методу у 

100 разів. Депротеїнізували проби, додаючи до 0,5 мл проби 0,25 мл 2N HСlO4. 

Видаляли денатурований білок центрифугуванням при 2000 об/хв. протягом 15 

хв. До 0,5 мл надосадової фракції проб додавали 1,5 мл бруцинового реактиву. 

Бруциновий реактив готували, розчиняючи 60 мг бруцину (10,11-

диметоксистрихнін) у 100 мл розведеної (2:1) сірчаної кислоти. В контрольні 

пробі замість 0,5 мл безбілкової надосадової фракції проб добавляли 0,5 мл 

дистильованої води. Проби інкубували протягом 10 хв. на водяній бані при 100°С. 

Проби швидко охолоджували і визначали екстинцію при 405 нм. Кількість NO3- 

визначали за калібровочною кривою, побудованою для стандартних розчинів 

NаNO3. 
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Активність NO-синтази визначали колориметричним методом.  

Для визначення активності NO-синтази (Са
2
+-залежної та Са

2
+-незалежної) 

використовували комбінацію класичного методу [380] з сучасною його 

модифікацією [379], пристосовану для спектрофотометричного вимірювання 

одного з продуктів реакції – нітрит-аніона [382]. З цією метою у 10 разів 

збільшили об’єм субстратної суміші і визначення активності ферменту проводили 

з мінімальною кількістю кофакторів для наближення активності NO-синтаз, що 

визначалися, до існуючого (базального) рівня активності в досліджуваних 

тканинах. L-аргінін додавали в надлишку, враховуючи його можливу утилізацію в 

аргіназній реакції. 

При визначенні активності сумарної NO-синтази (Са
2+

-залежної) інкубували 

1 мл субстратної суміші, що складалася з (мкмоль/мл): КН2РО4 – 50, МgCl2 –1, 

CaCl2 – 2, НАДФ – 1, L-аргінін – 2, рН 7,0. Реакцію запускали, добавляючи 0,1 мл 

сироватки. Інкубували при 37°С, протягом 60 хв. Реакцію зупиняли, додаючи 0,3 

мл 2моль/л НСlО4. Контролем були проби, що містили повну субстратну суміш і 

попередньо денатурований 2 моль/л НСlО4 білок. Суміш центрифугували 3500 хв-

1 протягом 10 хв. Після припинення реакції і депротеїнізації проб, відбирали 

надосадкову рідину і в ній визначали вміст NО2- , що утворився за 1 хв. в 

розрахунку на мг загального білку проби або мл сироватки, 

спектрофотометричним методом за кольоровою реакцією з реактивом Гріса [383]. 

Методика визначення активності індуцибельної (Са
2+

-незалежної) NO-

синтази аналогічна попередній. Проте замість 1,24 мМоль СаСl2 використовували 

EDTA для зв’язування ендогенних іонів кальцію. Активність конституційної NO-

синтази визначали, як різницю між активністю сумарної та індуцибельної NO-

синтази. Активність ферментів виражали у пмолях новоутвореного NO2- за 1 хв у 

розрахунку на 1 мг загального білка в пробі. 

Активність НАДНФ-залежної нітратредуктази, що характеризує 

інтенсивність неокисного реутилізаційного синтезу NO, вивчали за зменшенням 

вмісту нітрат-аніона в інкубаційному середовищі [384].  
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Вміст високо- і низькомолекулярних нітрозотіолів визначали за методом 

Saville [385], суть якого полягає у вивченні вмісту додаткового нітрит-аніона 

після гідролізу S–NO-зв’язку катіонами двовалентної ртуті.  

Вміст загального білка вимірювали за методом Лоурі [387]. 

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 А.І.Корнелюк) методом бактеріальної 

експресії. ЕМАР-ІІ вводили одноразово внутрішньовенно по 10 мкл розчину, що 

містив 0,85 мкг цього фактору в 0,5 мл 0,9%-го NaCl. Після введення ЕМАР-ІІ 

негайно визначали фізіологічні 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 віком 4 міс. та масою тіла 200-250 г внутрішньочеревинно вводили 

стрептозотоцин (STZ) (Sigma, США), розчинений в 0,01-молярному холодному 

натрій-цитратному буфері (рН 4,5) в дозі 50 мг/кг маси тіла [388]. Через 8-10 

тижнів після введення STZ щурів вважали хворими на цукровий діабет. При 

цьому, рівень глюкози натще у тварин з діабетом був 14,5±3,7 ммоль/л. 

Визначення ендотеліальних вазоактивних факторів проводили 

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-

селектина - набору реагентів для кількісного визначення sE-селектина eBioscience 

http://us.ebioscience.com/
http://us.ebioscience.com/
http://us.ebioscience.com/
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(Bender MedSystems); інсуліну в сироватці крові - «Cloud-Clone Corp. Wuhan» 

(USA); тромбоксану - «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  стандартна похибка. 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 при виборці більше 10 та U-критерім Манна-Уітні при виборці 

менше, ніж 10. Відмінність вважалась достовірною при величині показника 

р<0,05 [389].  

Для виявлення зв’язків між досліджуваними факторами проводили 

кореляційний аналіз, використовуючи коефіцієнт Пірсона (r). Для оцінки сили 

кореляційного зв’язку застосовувалась шкала Чеддока: зв’язок слабкий (r=0,1-

0,29); помірний (r=0,3-0,49); помітний (r=0,5-0,69); високий (r=0,7-0,89); сильний 

(r=0,9-1,0).  

З метою відображення залежності результативної ознаки (ендотеліальних 

вазоактивних факторів, ендотелійзалежної дилатації) від сукупності чинників 

(традиційних факторів ризику серцево-судинної патології), з’ясування характеру 

зв’язку та побудови математичних моделей проводили багатофакторний 

регресійний аналіз з використанням вбудованої в MS Excel надбудови «Пакет 

аналіза» модуля «Регресія» з покроковим виключенням недостовірних чинників 

[387]. При цьому, рівняння регресії має вигляд:  

Y = 0 + 1x1 + 2x2 + ... nxn,   

Де Y – результативна ознака; 

1, 2, n – коефіцієнт регресії; 

x1, x2, xn  - чинники; 

0 – вільний член рівняння. 

http://us.ebioscience.com/
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Для оцінки точності регресійної моделі використовували R – коефіцієнт 

Пірсона (його значення перевищувало 0,7), коефіцієнт детермінації R
2
 (його 

значення перевищувало 0,5). Надійність моделі та значущість R
2
 оцінювали за 

значенням F та його значущістю у розподілі Фішера (мало бути <0,05). Також 

використовували метод найменших квадратів, при цьому обиралась така 

сукупності коефіцієнтів, при якому SS мала мінімальне значення з поміж інших. 

При оцінці надійності моделі для кожної незалежної змінної значення 

коефіцієнта t-Стьюдента було більше 2, а р<0,05. 

Для побудови прогностичної моделі ймовірності виникнення АГ у пацієнтів 

з ЦД 1-го та 2-го типу ми застосовували метод логістичної регресії. Цей метод 

дозволяє виявити залежність ознаки, що досліджується, а саме, ймовірність 

виникнення АГ, в залежності від сукупності декількох ознак, а також робити 

прогноз досліджуваної ознаки в залежності від різноманітних значень ознак, які 

включені у регресійну модель. Розрахунки проводились у програмі РSPР. 

Імовірність виникнення АГ(а) залежно від вибраних нами факторів 

обчислювалась за формулою 2.1: 

а

= 

1 
* 

100% 

   

(2.1) 
1

+е
-R 

де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів, 

 R– величина, обчислена за формулою 2.2: 

R = K + 1x1 + 2x2 + ... nxn,    (2.2) 

де K - константа, 

 i - коефіцієнти при кожному факторі, 

 xі - значення факторів. 

Теоретично а може приймати значення від 0% (неможлива подія) до 100% 

(подія відбувається завжди). Межею, яка розділяє ймовірність на високу і низьку 

прийнято 50%. 

Згідно даних літератури та власних спостережень нами було відібрано 15 
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чинників, що можуть впливати на розвиток АГ при ЦД 1-го типу, та 18 - що 

можуть впливати на розвиток АГ при ЦД 2-го типу. Для виявлення чинників, які 

при поєднаній дії мають достовірний вплив на розвиток АГ, нами було 

застосовано покроковий метод логістичної регресії з поступовим виключенням 

недостовірних ознак за методом Вальда. Отримані коефіцієнти моделі 

аналізувалися за допомогою критерію ксі-квадрат (Chi-square). Для визначення тої 

частки дисперсії, яку можна пояснити за допомогою включених у регресійну 

модель чинників, нами аналізувався R-квадрат Наделькеркеса (R 

SquareNadelkerkes).   
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ТА МАРКЕРИ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

2-ГО ТИПУ 

Як відомо, ЦД 2-го типу підвищує ризик захворюваності та смертності на 

від серцево-судинної патології. Окрім добре відомих мікросудинних ускладнень, 

таких як нефро- та ретинопатія, поширюється епідемія макросудинної патології, а 

саме ураження коронарних артерій, периферійних артерій та каротидних судин, 

особливо при ЦД 2-го типу [278].  

Метаболічні зрушення, що розвиваються при ЦД спричиняють 

ендотеліальну дисфункцію та сприяють атерогенезу. Глюкозотоксичність та 

ліпотоксичність сприяє прозапальним змінам та судинним ушкодженням, 

пов’язуючи інсулінорезистентність та ендотеліальну дисфункцію за допомогою 

різних механізмів [279].  

3.1 Клініко-лабораторні особливості хворих на ЦД 2-го типу з різною 

масою тіла 

Для вирішення поставлених завдань обстежено 64 хворих на ЦД 2-го типу, 

які були поділені на наступні підгрупи: ЦД 2-го типу з ожирінням (32 пацієнта), 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (32 пацієнта). В групу порівнянні увійшли 

44 особи, що не страждають від ЦД, які були розподілені наступним чином: 22 

особи з ожирінням та 22 особи з нормальною масою тіла. 

ІМТ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням склав 36,513,75 кг/м
2
, в 

групі хворих на ЦД з нормальною масою тіла – 23,1±2,41 кг/м
2
. В групі осіб з 

ожирінням, що не страждають від ЦД ІМТ становив 36,38±3,49 кг/м
2
, в групі осіб 

з нормальною масою тіла без діабету – 22,73±1,85 кг/м
2
 (рис.3.1).  

При цьому, ІМТ був достовірно вищий в групах осіб з ожирінням, як хворих 

на ЦД 2-го типу, так і без ЦД в порівнянні з відповідними групами з нормальною 

масою тіла (р<0,05). Разом з тим, достовірної відмінності між ІМТ у осіб з 

ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без ЦД не було (р>0,05).  
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* р<0,05 – між хворими на ЦД 2-го типу з ожирінням та нормальною масою тіла; 

** р<0,05 – між особами без діабету з ожирінням та нормальною масою тіла; 

Рисунок 3.1 - Індекс маси тіла у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 

 

* р<0,05 – між хворими на ЦД 2-го типу з ожирінням та особами з ожирінням без 

діабету; 

** р<0,05 – між хворими на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла та особами з 

нормальною масою тіла без діабету; 

 

Рисунок 3.2 - Рівень HbA1c у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 
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За результатами цього етапу дослідження виявлено, що рівень глюкози 

складав в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 9,712,25 ммоль/л, в групі 

хворих на ЦД з нормальною масою тіла – 9,012,83 ммоль/л, в групі осіб з 

ожирінням без діабету – 4,60,89 ммоль/л, в групі осіб з нормальною масою тіла 

без діабету – 4,650,8.  

Паралельно визначали вміст HbA1c, що був у хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням 9,9±1,72%, з нормальною масою тіла - 9,41±2,29%, у осіб з ожирінням 

без діабету - 5,42±0,34%, в групі осіб з нормальною масою тіла без діабету - 

5,25±0,44%. (рис.3.2.). 

При цьому, рівень глікемії та HbA1c був достовірно вищий в групах хворих 

на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла в порівнянні з 

особами без ЦД (р<0,05). Проте, не було достовірної відмінності між рівнем 

глікемії та HbA1c між групою хворих з ЦД 2-го типу з ожирінням в порівнянні з 

хворими на ЦД 2-го типу з нормальної масою тіла (р>0,05). 

Для вирішення поставлених завдань ми досліджували ліпідний спектр 

(таб.3.1). 

Таблиця 3.1 - Показники ліпідного обміну у хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

 ЦД 2-го 

типу з 

ожирінням 

Ожиріння 

без ЦД 

ЦД 2-го типу з 

нормальною 

масою тіла 

Особи з 

нормальною 

масою тіла 

без ЦД 

ЗХС, ммоль/л 6,61±1,66* 6,13±1,69* 6,3±1,61* 3,83±0,66 

ЛПВЩ, ммоль/л 0,98±0,15* 0,99±0,11* 1,08±0,2* 1,47±0,2 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,79±0,93* 3,52±0,67* 3,2±1,02* 2,42±0,68 

ТГ, ммоль/л 2,75±0,81* 2,65±0,86* 2,34±0,79* 1,66±0,3 

Примітка. * - р<0,05 – достовірна відмінність між обстеженою групою та 

групою з нормальною масою тіла без ЦД 

Виявлено достовірне підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, а також 

зниження рівня ЛПВЩ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без ЦД, що вказує на 
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розвиток дисліпідемії у цих пацієнтів (р<0,05), та дозволило досліджувати її 

вплив на досліджувані показники. 

3.2 Визначення чутливості до інсуліну у хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

Як відомо, інсулінорезистентність та ЦД 2-го типу спричиняють розвиток 

ендотеліальної дисфункції та сприяють розвитку атеросклеротичних змін. З 

іншого боку, інсулінорезистентність та ендотеліальна дисфункції лежать в основі 

розвитку ЦД 2-го типу [16]. 

З метою дослідження чутливості до інсуліну, виявлення гіперінсулінізму та 

інсулінорезистентності у обстежених осіб вивчали вміст інсуліну в сироватці 

крові, підраховували індекс НОМА та індексу Caro. 

В результаті нашого дослідження виявлено, що вміст інсуліну в сироватці 

крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням склав 130,65±25,21 пмоль/л, в групі 

осіб з ожирінням без діабету – 116,53±16,9 пмоль/л. Рівень інсуліну в сироватці 

крові хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла був 107,25±16,75 пмоль/л. 

У групі людей, котрі не хворіють на ЦД, з нормальною масою тіла рівень інсуліну 

в сироватці крові складає 44,13±9,65 пмоль/л (рис.3.3). Найвищий вміст інсуліну 

був в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням в порівнянні з групою з нормальною масою тіла без ЦД в 2,96 раз 

(р<0,0001), в порівнянні з групою осіб з ожирінням без ЦД на 12,11% (р=0,008), в 

порівнянні з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 21,81% 

(р<0,001). 
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* р=0,008 - 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 з нормальною масою тіла без діабету; 

*** р<0,001 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету 

та групою з нормальною масою тіла без діабету; 

# р<0,005 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

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

Рисунок 3.3 - Вміст інсуліну в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

 

 

* 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 з нормальною масою тіла без діабету; 

*** р<0,001 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету 

та групою з нормальною масою тіла без діабету; 

# р=0,006 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

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

Рисунок 3.4 - Індекс НОМА у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла  
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Рівень інсуліну в сироватці крові був достовірно вищий в групі осіб з 

ожирінням, а також в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла в 

порівнянні з групою з нормальною масою тіла без ЦД в 2,64 та 2,43 рази 

відповідно (р<0,001).  

Вирахували, що індекс НОМА у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням був 

56,91±19,48, у осіб з ожирінням без діабету – 23,63±5,14. У осіб, що страждають 

від ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла був 44,69±18,92, в контрольній групі – 

9,19±2,74 (рис.3.4). При цьому, найвищий індекс НОМА був у хворих на ЦД 2-го 

типу з ожирінням. 

При аналізі отриманих даним виявлено статистично достовірне підвищення 

індексу НОМА у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням в порівнянні з групою осіб 

з ожирінням без ЦД в 2,4 рази (р<0,0001), а також в порівнянні з групою хворих 

на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 27,34% (р=0,006). Індекс НОМА був 

достовірно вищий у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла, ніж в групі 

осіб з нормальною масою тіла без ЦД в 4,86 рази (р<0,0001). Відмічалось також 

підвищення індексу НОМА у осіб з ожирінням без діабету в порівнянні з групі 

осіб з нормальною масою тіла без діабету в 2,57 рази (р<0,0001). 

Індекс Caro у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням склав 7,65±2, у осіб з 

ожирінням без діабету – 4,05±1,13. У осіб, що страждають від ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла цей показник був 8,25±1,87, а в групі осіб з нормальною 

масою тіла без діабету – 10,96±2,95 (рис.3.5).  

При аналізі отриманих даних виявлено достовірне зниження індексу Caro у 

хворих на ЦД 2-го типу з ожиріння в порівнянні з групою осіб з ожирінням без 

ЦД на 47,05% (р<0,0001), у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла в 

порівнянні з групою з нормальною масою тіла без діабету на 24,72% (р=0,0003). 

Індекс Caro був достовірно знижений у осіб з ожирінням без діабету в порівнянні 

з групою з нормальною масою тіла без діабету на 63,04% (р<0,0001). Достовірної 

відмінності індексу Caro між хворими на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

нормальною масою тіла не було (р>0,05).  
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* р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням та групою з ожирінням без діабету; 

** р=0,0003 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

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

# р<0,001 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету та 

групою з нормальною масою тіла без діабету; 

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

нормальною масою тіла та групою з ожирінням без діабету; 

Рисунок 3.5 - Індекс Caro у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

Таким чином, нами встановлено підвищення вмісту інсуліну, індексу 

НОМА, зниження індексу Caro у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету, що свідчить про 

гіперінсулінізм та зниження чутливості тканин до інсулін у цих пацієнтів. При 

аналізі чутливості до інсуліну у хворих на ЦД 2-го типу виявлено достовірне 

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. Це вказує на більш виражену інсулінорезистентність у хворих на ЦД 2-го 

типу з ожирінням в порівнянні з пацієнтами з нормальною масою тіла. Разом з 

тим, інсулінорезистентність, яка виявлена при підрахунку індексу Caro, більш 

виражена у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та у осіб з ожирінням без діабету, 

ніж у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла. Це співпадає з 

загальними уявленнями про патогенез ЦД, коли інсулінорезистентність 

призводить до розвитку недостатності бета-клітин та зниження секреції інсуліну.  
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3.3 Ендотелійзалежна дилатація у хворих на ЦД 2-го типу з різною 

масою тіла 

Ослаблення ендотелійзалежної дилатації – один з проявів ендотеліальної 

дисфункції. Тому, для визначення функціонального стану ендотелію ми 

визначали ендотелійзалежну дилатацію у осіб з ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

при проведенні проби з реактивною гіперемією Целермайєра.  

Результати представлені в таблиці 3.2.  

При підрахунку виявлено, що ендотелійзалежна дилатація у хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням склала 1,74±1,84%, у осіб з ожирінням без діабету – 

3,08±2,23%. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

ендотелійзалежна дилатація становила 2,6±1,9%, в групі осіб з нормальною масою 

тіла без діабету – 8,75±4,25% (рис.3.6). Найнижчий рівень ендотелійзалежної 

дилатації спостерігався в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено достовірне ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих з ЦД 2-го типу з ожиріння в порівнянні з 

групою осіб з ожирінням без діабету на 43,5% (р<0,01). Ендотелійзалежна 

дилатація у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла була меншою, ніж в 

групі осіб з нормальною масою тіла, що не страждають від ЦД в 3,36 рази 

(р<0,0001). Не виявлено статистично достовірної відмінності між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням в 

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

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено ослаблення 

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

нормальною масою тіла. Це може вказувати на розвиток ендотеліальної 

дисфункції при ЦД 2-го типу, а також на роль гіперглікемії в розвитку вказаних 

зрушень. 
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Таблиця 3.2 - Показники проби Целермайєра у хворих на ЦД 2-го типу  

з різною масою тіла та у осіб з ожиріння без ЦД 

 ЦД 2-го типу 

з ожирінням 

Ожиріння 

без діабету 

ЦД 2-го типу 

з 

нормальною 

масою тіла 

Особи з 

нормальною 

масою тіла без 

діабету 

Базовий діастолічний 

діаметр, мм 

2,87±0,44 3,02±0,39 2,99±0,54 3,07±0,33 

Постгіперемічний 

діастолічний 

діаметр, мм 

2,92±0,47 3,11±0,46 3,07±0,59 3,33±0,33 

δ-гіперемічна, мм 0,05±0,05 0,1±0,07 0,08±0,06 0,26±0,12 

Ендотелійзалежна 

дилатація (δ,%) 

1,74±1,84 3,08±2,23 2,6±1,9 8,75±4,25 

Діаметр артерії після 

нітрогліцерину, мм 

3,23±0,53 3,42±0,53 3,38±0,66 3,78±0,29 

δ-нітро, мм 0,33±0,1 0,4±0,15 0,39±0,13 0,71±0,16 

Ендотелійнезалежна 

дилатація, (δ,%) 

11,53±3,08 13,21± 

3,82 

12,86±2,54 23,76±6,9 

Базова швидкість 

кровотоку, мл/хв 

26,3±7,73 26,85±9,6 26,61±8,56 30,03±8,61 

Пікова 

постгіперемічна 

швидкість 

кровотоку, мл/хв 

136,43± 

19,53 

143,63± 

19,49 

130,33±21,44 160,68±69,74 
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* р<0,01 - 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<0,001 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету та 

групою осіб з нормальною масою тіла без діабету; 

Рисунок 3.6 - Ендотелійзалежна дилатація у хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

 

 

Таблиця 3.3 - Коефіцієнти кореляції ендотелійзалежної дилатації з іншими 

показниками у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 Хворі на ЦД 2-го 

типу з ожирінням 

Особи з ожирінням 

без діабету 

Хворі на ЦД 2-го типу 

з нормальною масою 

тіла 

НbА1с -0,66* -0,14 -0,81* 

Глюкоза крові -0,48* 0,05 -0,58* 

ІМТ -0,48* -0,85* 0,36 

Інсулін -0,58* -0,59* -0,68* 

НОМА -0,64* -0,33* -0,66* 

Сaro 0,03 0,31* -0,36 

ЗХС -0,47* -0,66* -0,42* 

ЛПВЩ 0,43* 0,52* 0,13* 

ЛПНЩ -0,24* -0,82* -0,24* 

ТГ -0,28* -0,59* -0,61* 

Примітка. * - р<0,05. 
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Припущення про роль гіперглікемії підтверджується даними кореляційного 

аналізу, в результаті якого виявлено статистично достовірний помітний зворотній 

кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем НbА1с в 

сироватці крові в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок був високим (р<0,05) (таб.3.3).  

Виявлено також статистично достовірний помірний зворотній кореляційний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та глюкозою крові в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням та помітний в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.3). Кореляційного зв’язку між цими 

показниками в групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД не було. 

Також, в результаті нашого дослідження виявлено статистично достовірне 

ослаблення ендотелійзалежної дилатації в групі осіб з ожирінням без діабету в 

порівнянні з групою осіб з нормальною масою тіла без діабету в 2,84 рази 

(р<0,001) (рис.3.6). Це може вказувати на роль ожиріння у розвитку виявлених 

зрушень.  

Результати кореляційного аналізу підтверджують такі припущення та 

виявляють статистично достовірний помірний зворотній кореляційний зв’язок 

між ІМТ та рівнем ендотелійзалежної дилатації в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням. В групі осіб з ожирінням без діабету спостерігався статистично 

достовірний високий зворотній кореляційний зв’язок між даними показниками 

(р<0,05) (таб.3.3). 

Проте, за умов ЦД вплив надлишкової маси тіла на ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації нівелюється, а гіперглікемія стає ведучим 

патогенетичним чинником. Дані літератури також вказують на те, що 

гіперглікемія – це основна причина ендотеліальної дисфункції при цукровому 

діабеті [302]. 

Оскільки у обстежених пацієнтів з ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

спостерігалась дисліпідемія, то доцільно було дослідити її зв’язок з 

ендотелійзалежною дилатацією. 
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В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням виявлено статистично 

достовірний помірний зворотній кореляційний зв’язок між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЗХС в сироватці крові. В цій же групі 

спостерігався помірний прямий кореляційний зв’язок між показником 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЛПВЩ в сироватці крові. Кореляційний 

зв’язок між рівнем ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЛПНЩ, ТГ в сироватці 

крові був достовірним, зворотнім, проте слабким (р<0,05) (таб.3.3). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла виявлено 

статистично достовірний помітний зворотній кореляційний зв’язок між 

показником ендотелійзалежної дилатації та рівнем ЗХС в сироватці крові, а також 

помірний - з вмістом ТГ в сироватці крові. Даній групі був достовірний слабкий 

зворотні зв'язок між рівнем ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЛПНЩ, а 

також достовірний слабкий прямим зв’язок між показниками ендотелійзалежної 

дилатації та рівнем ЛПВЩ (р<0,05) (таб.3.3). 

В групі осіб з ожирінням без діабету виявлено статистично достовірний 

помітний зворотній кореляційний зв’язок між рівнем ендотелійзалежної дилатації 

та вмістом ЗХС, а також вмістом ТГ в сироватці крові. Встановлено статистично 

достовірний високий зворотній кореляційний зв’язок між показником 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЛПНЩ в сироватці крові. Між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЛПВЩ спостерігався статистично 

достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок (р<0,05) (таб.3.3). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено кореляційний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та основними показниками ліпідного 

обміну в сироватці крові. Це може вказувати на роль дисліпідемії у розвитку 

вказаних зрушень. 

Так як, у хворих з ЦД 2-го типу з різною масою тіла при дослідженні 

чутливості тканин до інсуліну була виявлена інсулінорезистентність, то метою 

нашого дослідження стало з’ясувати її зв’язок з ендотелійзалежною дилатацією. 

При проведенні кореляційного аналізу в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням нами виявлено статистично достовірний помітний зворотній 
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кореляційний зв’язок між показниками ендотелійзалежної дилатації та вмістом 

інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА (р<0,05) (таб.3.3). Достовірного 

зв’язку з індексом Сaro не було. 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла встановлено 

статистично достовірний помітний зворотній кореляційний зв’язок між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом 

НОМА (р<0,05) (таб.3.3). Достовірного зв’язку з індексом Сaro не було. 

В групі осіб з ожирінням без діабету спостерігався статистично достовірний 

помітний зворотній кореляційний зв’язок між показниками ендотелійзалежної 

дилатації та рівнем інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА, зворотній 

помірний – з індексом Сaro (р<0,05) (таб.3.3).  

Нами досліджувалась також і не залежна від ендотелію гладком’язева 

дилатація у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла та у осіб без діабету, 

оскільки її порушення є важливою складовою в патогенезі розвитку серцево-

судинних захворювань. 

При підрахунку виявлено, що показник ендотелійнезалежної дилатації у 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням склав 11,53±3,08%, в групі осіб з ожирінням 

без діабету - 13,21±3,82%. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла цей показник був 12,86±2,54%, в групі осіб з нормальною масою тіла без 

діабету - 23,76±6,9%.  

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

ослаблення ендотелійнезалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

в порівнянні з групою осіб з ожирінням без діабету на 12,71% (р<0,0001). 

Ендотелійнезалежна гладком’язева дилатація була достовірно слабшою у хворих 

на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла в порівнянні з групою осіб з 

нормальною масою тіла без діабету на 45,87% (р<0,05). В групі осіб з ожирінням 

без діабету спостерігалось достовірне ослаблення ендотелійнезалежної 

гладком’язевої дилатації в порівнянні з групою осіб з нормальною масою тіла без 

ЦД на 44,4% (р<0,0001). 
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Пікова постгіперемічна швидкість кровотоку була достовірно знижена у 

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

нормальною масою тіла без ожиріння на 18,8% (р<0,05). В групі хворих на ЦД 2-

го типу з ожирінням та у осіб з ожирінням без діабету цей показник достовірно не 

відрізнявся (р>0,05). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження встановлено ослаблення 

ендотелійзалежної та ендотелійнезалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу, як 

з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, в порівнянні з відповідними групами 

осіб без ЦД. Порушенням ендотелійзалежної дилатації пов’язане з традиційними 

факторами серцево-судинної патології, а саме глікемією, HbA1c, ІМТ, ЗХС, 

ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ, вмістом інсуліну, індексом НОМА та Caro, що виявлено при 

проведенні кореляційного аналізу. 

3.4 Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з різною 

масою тіла 

ЕМАР-ІІ – мультифункціональний поліпептид з прозапальною та 

антиангіогенезною активністю, що викликає прокоагулянтні зміни на поверхні 

ендотеліальних клітин та індукує їх апоптоз, посилює експресію Е та  

Р-селектинів. З іншого боку, індукований гіпоксією ЕМАР-ІІ посилює міграцію 

ендотеліальних прогеніторних клітин та сприяє реваскуляризації зони 

ушкодження при інфаркті міокарду. [78] Є також дані про посилення 

ендотелійзалежної вазодилатації в легеневій артерії під дією ЕМАР-ІІ [136]. 

В результаті проведеного дослідження нами виявлено, що вміст ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням складає 4,85±2,22 нг/мл. В 

групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД сироватковий рівень ЕМАР-ІІ 

склав 2,51±1,56 нг/мл. Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД з 

нормальною масою тіла – 3,76±2,02 нг/мл. У групі людей, котрі не хворіють на 

ЦД, з нормальною масою тіла рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові складає 1,46±0,65 

нг/мл (рис.3.7). При цьому, найвищий вміст цитокіну був у хворих на ЦД 2-го 

типу з ожирінням.  



116 

 

 

* 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=0,02 - статистично достовірна відмінність між особами з ожирінням без діабету та 

групою осіб з нормальною масою тіла без діабету; 

# р=0,003 - 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; 

Рисунок 3.7 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з різною 

масою тіла 

 

Талиця.3.4 - Коефіцієнти кореляції вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові з 

іншими показниками у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 Хворі на ЦД 2-го 
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типу з нормальною 

масою тіла 

HbA1c 0,44* 0,12 0,79* 

Глюкоза крові 0,35* -0,09 0,82* 

ІМТ 0,5* 0,87* -0,2 

Інсулін 0,56* 0,67* 0,79* 

НОМА 0,54* 0,35* 0,87* 

Caro -0,11* -0,39* -0,62* 

ЗХС 0,43* 0,7* 0,49* 

ЛПВЩ -0,57* -0,47* -0,19* 

ЛПНЩ 0,39* 0,84* 0,47* 

ТГ 0,76* 0,65* 0,39* 
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При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням на 93,22% в порівнянні з групою осіб з ожирінням, що не страждають 

від ЦД (р<0,0001). Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла статистично достовірно вищий на 157,53% в порівнянні з 

групою осіб з нормальною масою тіла, що не страждають від ЦД (р<0,0001). 

Вміст ЕМАР-ІІ достовірно вищий в групах хворих на ЦД, як з ожирінням, 

так і з нормальною масою тіла в порівнянні з відповідними групами осіб без 

діабету. Це вказує на те, що ЦД 2-го типу супроводжується підвищенням вмісту 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові, а також на можливу роль гіперглікемії в розвитку 

вказаних зрушень.  

Припущення про роль гіперглікемії у підвищенні вмісту ЕМАР-ІІ 

підтверджується даними кореляційного аналізу (таб.3.4). В результаті 

кореляційного аналізу нами виявлено статистично достовірний помірний прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові та рівнем глікемії в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та високий - в групі хворих на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.4). В групі осіб з ожирінням зв’язку 

між даними показниками не було. 

Виявлено також статистично достовірний помірний прямий кореляційний 

зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем HbA1c в сироватці крові в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням та високий - в групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.4). В групі осіб з ожирінням зв’язку між 

даними показниками не було. 

Результати регресійного аналізу теж підтверджують припущення про роль 

гіперглікемії. Виявлено, що на вміст ЕМАР-II достовірно впливає рівень HbA1c в 

сироватці крові в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,01).  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,57* HbA1c-0,84 (R
2
=0,59).  

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на вміст ЕМАР-II 

достовірно впливає рівень HbA1c та глюкози в сироватці крові (р=0,01 та р=0,002, 

відповідно) (рис.3.8).   
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Рисунок 3.8 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня HbA1c та глікемії на 

вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту ЗХС, ЛПВЩ та 

ЛПНЩ на вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла   
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Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,34*HbA1c+0,36*Глюкоза крові-2,82 (R
2
=0,73). 

Також, в результаті аналізу отриманих даних нами виявлено статистично 

достовірне підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу 

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

28,98% (р=0,02), а також у осіб з ожирінням, що не страждають на ЦД в 

порівнянні з групою з нормальною масою тіла без діабету на 71,91% (р=0,003) 

(рис.3.7). Отримані дані можуть вказувати на роль ожиріння у розвитку вказаних 

зрушень. 

Такі припущення підтверджуються результатами кореляційного аналізу, 

який виявив статистично достовірний помітний прямий зв’язок між рівнем 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові та ІМТ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

високий - в групі осіб з ожиріння без діабету (р<0,05) (таб.3.4). В групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла зв’язку між даними показниками не було.  

Регресійний аналіз теж виявив статистично достовірний вплив ІМТ на вміст 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,003). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,29* ІМТ-6,08 (R
2
=0,56). 

В групі осіб з ожирінням без ЦД ІМТ теж впливає рівень ЕМАР-II 

(р<0,0001). Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,39*ІМТ-11,73 (R
2
=0,76). 

Підвищенні вмісту ЕМАР-ІІ може бути пов’язане з порушенням ліпідного 

обміну у обстежених осіб. Припущення про роль дисліпідемії підтверджується 

даними кореляційного аналізу. Нами виявлено статистично достовірний помірний 

прямий кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем ЗХС в сироватці 

крові в групі хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла. В групі осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був високим (р<0,05) 

(таб.3.4). 

Встановлено також статистично достовірний помітний зворотній 

кореляційний зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ЛПВЩ в сироватці крові 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, помірний в групі осіб з ожирінням без 

діабету та слабкий - в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

(р<0,05) (таб.3.4). 
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Простежувався також статистично достовірний помірний прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем ЛПНЩ в сироватці крові 

хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла. В групі 

осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був високим (р<0,05) (таб.3.4). 

В той же час, статистично достовірний високий прямий кореляційний 

зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем ТГ в сироватці крові виявлено в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та помірний - в групі хворих на ЦД 2-го типу 

з нормальною масою тіла. В групі осіб з ожирінням цей зв’язок був помітним 

(р<0,05) (таб.3.4). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують 

припущення про вплив дисліпідемії на виявлені зміни. Встановлено, що на рівень 

ЕМАР-ІІ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням достовірно впливав вміст 

ТГ в сироватці крові (р<0,0001).  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=2,08*ТГ-0,89 (R
2
=0,58). 

В групі осіб з ожирінням без ЦД на вміст ЕМАР-II достовірно впливає 

рівень ЗХС (р=0,01) та ЛПНЩ (р<0,0001). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,28*ЗХС+1,54*ЛПНЩ-4,7 (R
2
=0,78). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на рівень ЕМАР-II 

достовірно впливає вміст ЗХС (р=0,003), ЛПВЩ (р=0,04) та ЛПНЩ (р=0,004) 

(рис.3.9). Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,65*ЗХС+3,94*ЛПВЩ+1,08*ЛПНЩ-8,1 

(R
2
=0,54). 

Оскільки у обстежених осіб була виявлена інсулінорезистентність, то 

доцільним було визначити її зв’язок зі зміною вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові. 

В результаті кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

помітний прямий кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та інсуліну в 

сироватці крові в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та у осіб з ожирінням 

без діабету. В групі хворих з ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок 

був високим (р<0,05) (таб.3.4). Простежувався також достовірний прямий 

помітний зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та індексом НОМА в групі хворих на ЦД 2-

го з ожирінням. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей 
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зв’язок був високим, у осіб з ожирінням без діабету – помірним (р<0,05) (таб.3.4). 

Між рівнем ЕМАР-ІІ та індексом Caro в групі хворих на ЦД 2-го типу виявлено 

достовірний зворотній слабкий, в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла – зворотній високий, у осіб з ожирінням без діабету – помірний 

(р<0,05) (таб.3.4).  

Вплив інсулінорезистентності на вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові 

підтверджують результати багатофакторного регресійного аналізу. В групі хворих 

на ЦД 2-го типу з ожирінням на рівень ЕМАР-ІІ достовірно впливав вміст 

інсуліну в сироватці крові (р=0,0001) та індекс Caro (р=0,04).  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,068*Інсулін+0,39*Caro-7,16 (R
2
=0,59). 

В групі осіб з ожирінням на рівень ЕМАР-ІІ достовірно впливав вміст 

інсуліну в сироватці крові (р=0,0005).  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,062*Інсулін -4,81 (R
2
=0,56). 

Статистично значущими чинниками, що впливають на рівень ЕМАР-ІІ в в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла були вміст інсуліну в 

сироватці крові (р=0,04), індекс НОМА (р=0,0006) та Caro (р=0,02) (рис.3.10).  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=9,27-0,09*Інсулін+0,21*НОМА-0,64*Caro 

(R
2
=0,8). 

 

Рисунок 3.10 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну, індексу 

НОМА та Caro на рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла 
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Таким чином, результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету. Виявлені 

зрушення пов’язані з основними показниками вуглеводного та ліпідного обміну, а 

також з інсулінорезистентністю. 

3.5 Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

Фібронектин приймає участь у ремоделюванні судин при атерогенезі. 

Накопичуючись в екстрацелюлярному матриксі, він контролює інші матриксні 

протеїни, модулює лейкоцитарну інфільтрацію, експресію молекул адгезії, 

проліферацію гладком’язевих клітин [390]. 

Відповідно з поставленими задачами ми визначали вміст фібронектину в 

сироватці крові. Нами виявлено, що його рівень у хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням складає 395,07±44,1 пмоль/мл, у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла – 328,17±39,82 пмоль/мл. В групі осіб з ожирінням, що не страждають 

від діабету сироватковий рівень фібронектину склав 254,76±34,7 пмоль/мл. У 

групі людей, котрі не хворіють на ЦД, з нормальною масою тіла рівень 

фібронектину в сироватці крові складає 225,64±33,93 пмоль/мл (рис.3.11). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту фібронектину у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням на 55,07% в порівнянні з групою осіб з ожирінням без ЦД (р<0,0001). 

Рівень фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла достовірно вищий на 45,43% в порівнянні з групою осіб з 

нормальною масою тіла, що не страждають від ЦД (р<0,0001).  

Отже, вміст фібронектину достовірно вищий в групах хворих на ЦД 2-го 

типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла в порівнянні з відповідними 

групами осіб без діабету. Це може вказувати на те, що ЦД 2-го типу 

супроводжується підвищенням вмісту фібронектину в сироватці крові, а також на 

роль гіперглікемії в розвитку вказаних зрушень.  
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* р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням та групою з ожирінням без діабету; 

** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

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

# р<0,0001 - 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; 

*** р=0,003 - статистично достовірна відмінність між групою з ожирінням без діабету та 

групою з нормальною масою тіла без діабету. 

Рисунок 3.11 - Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

 

Таблиця 3.5 - Коефіцієнти кореляції вмісту фібронектину в сироватці крові з 

іншими показниками у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 Хворі на ЦД 2-го 

типу з ожирінням 

Особи з 

ожирінням без 

діабету 

Хворі на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла 

HbA1c 0,4* 0,25 0,72* 

Глюкоза крові 0,4* -0,05 0,61* 

ІМТ 0,58* 0,57* -0,04 

Інсулін 0,6* 0,39* 0,57* 

НОМА 0,62* 0,2* 0,65* 

Caro -0,11* -0,22* -0,48* 

ЗХС 0,49* 0,59* 0,62* 

ЛПВЩ -0,53* -0,31* -0,63* 

ЛПНЩ 0,55* 0,65* 0,41* 

ТГ 0,57* 0,4* 0,46* 

Примітка. * - р<0,05.  
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Припущення про роль гіперглікемії у підвищенні вмісту фібронектину 

підтверджується даними кореляційного аналізу, в результаті якого виявлено 

статистично достовірний помірний прямий зв’язок між рівнем HbA1c, глюкози та 

вмістом фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок був помітним 

(р<0,05) (таб.3.5). В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД 

кореляційного зв’язку між вказаними показниками не встановлено. 

Результати регресійного аналізу вказують на те, що вміст HbA1c 

статистично достовірно впливає на рівень фібронектину в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,02) (рис.3.12). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=293,64+10,23*HbA1c (R
2
=0,56). 

Встановлено також достовірний вплив HbA1c на рівень фібронектину у в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,0001). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=210,55+12,49*HbA1c (R
2
=0,51).  

Також було відмічено статистично достовірне підвищення вмісту 

фібронектину в сироватці крові осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД у 

порівнянні з обстеженими особами з нормальною масою тіла без діабету на 12,9% 

(р=0,003).  

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням також виявлено статистично 

достовірне підвищення рівня фібронектину в сироватці крові на 20,38% в 

порівнянні з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,0001). 

Отже, спостерігається достовірне підвищення рівня фібронектину в групах 

людей з ожирінням, як хворих на ЦД, так і без діабету, в порівнянні з 

відповідними групами з нормальною масою тіла. Це вказує на те, що ожиріння 

може впливати на підвищення вмісту фібронектину.  
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Рисунок 3.12 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту HbA1c на вміст 

фібронектину в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 3.13- Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на вміст фібронектину 

в сироватці крові у осіб з ожирінням без діабету 
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Припущення про роль ожиріння підтверджується даними кореляційного 

аналізу, при проведенні якого нами виявлено статистично достовірний помітний 

прямий зв’язок між вмістом фібронектину в сироватці крові та індексом маси тіла 

в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, а також в групі людей з ожирінням, 

котрі не страждають від діабету. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла кореляційного зв’язку між вказаними показниками не спостерігалося 

(р<0,05) (таб.3.5). 

Результати проведеного регресійного аналізу теж вказують на статистично 

достовірний вплив ІМТ на рівень фібронектину в сироватці крові в групі хворих 

на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,0004). 

Рівняння регресії: Фібронектин=143,38+6,89*ІМТ (R
2
=0,54). 

В групі осіб з ожирінням без діабету теж встановлено достовірний вплив 

ІМТ на рівень фібронектину в сироватці крові (р=0,005) (рис.3.13). 

Рівняння регресії: Фібронектин=48,22+5,67*ІМТ (R
2
=0,52). 

Досліджувався вплив дисліпідемії на вміст фібронектину в сироватці крові. 

При проведені кореляційного аналізу нами виявлено статистично достовірний 

помітний прямий кореляційний зв’язок між рівнем фібронектину та вмістом ЗХС, 

ЛПНЩ, ТГ, а також помітний зворотній – з рівнем ЛПВЩ в сироватці крові в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р<0,05) (таб.3.5).  

В групі осіб з ожирінням без діабету виявлено статистично достовірний 

помітний прямий кореляційний зв’язок між вмістом фібронектину та рівнем ЗХС, 

ЛПНЩ в сироватці крові. В цій групі спостерігався також достовірний помірний 

прямий кореляційний зв’язок між рівнем фібронектину та вмістом ТГ в сироватці 

крові, помірний зворотній – між рівнем фібронектину та вмістом ЛПВЩ (р<0,05) 

(таб.3.5). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла виявлено 

статистично достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок між рівнем 

фібронектину та ЗХС в сироватці крові, а також помітний зворотній – між рівнем 

фібронектину та ЛПВЩ в сироватці крові. В цій групі визначався статистично 
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достовірний помірний прямий кореляційний зв’язок між рівнем фібронектину та 

ЛПНЩ, ТГ в сироватці крові (р<0,05) (таб.3.5). 

Таким чином, результати кореляційного аналізу вказують на зв’язок між 

показниками ліпідного обміну та вмістом фібронектину в сироватці крові.  

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують ці 

припущення та виявляють статистично достовірний вплив вмісту ЗХС (р=0,006), 

ЛПВЩ (р=0,002) на рівень фібронектину в сироватці крові в групі хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням (рис.3.14).  

Рівняння регресії:  

Фібронектин=453,63+10,92*ЗХС-132,52*ЛПВЩ (R
2
=0,54). 

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

фібронектину достовірно впливали рівень ЗХС (р=0,01), ЛПВЩ (р=0,006). 

Рівняння регресії: Фібронектин=357,5+9,97*ЗХС-84,79*ЛПВЩ (R
2
=0,52). 

В групі осіб з ожирінням, що не страждають від діабету на вміст 

фібронектину достовірно впливали рівень ЛПНЩ (р=0,001). 

Рівняння регресії: Фібронектин=136,37+33,56*ЛПНЩ (R
2
=0,54). 

У обстежених осіб виявлена інсулінорезистентність, тому для з’ясування її 

зв’язку з вмістом фібронектину в сироватці крові був проведений кореляційний 

аналіз. 

В групі хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла спостерігався статистично достовірний помітний прямий кореляційний 

зв’язок між рівнем фібронектину та вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом 

НОМА. В групі осіб з ожирінням без діабету виявлено достовірний помірним 

прямий зв’язок між рівнем фібронектину та вмістом інсуліну в сироватці крові. 

Кореляційний зв’язок між вмістом фібронектину та індексом Caro був 

достовірний зворотній слабким в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та у 

осіб з ожирінням без діабету, зворотнім помірним – в групі хворих на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.5). 

Отже, результати кореляційного аналізу вказують на взаємозв’язок між 

вмістом фібронектину та основними показниками інсулінорезистентності.   
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Рисунок 3.14- Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПВЩ на вміст 

фібронектину в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 3.15 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу Caro на 

вміст фібронектину в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 
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Ці припущення підтверджуються результатами багатофакторного 

регресійного аналізу, який виявив, що на вміст фібронектину в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням впливають рівень інсуліну в сироватці крові (р<0,0001), 

індекс Caro (р=0,02) (рис.3.15). 

Рівняння регресії: Фібронектин=132,44+1,48*Інсулін+8,94* Caro (R
2
=0,69). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла таким чинником 

був індекс НОМА (р<0,0001). 

Рівняння регресії: Фібронектин=266,8+1,37*НОМА (R
2
=0,54). 

В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст фібронектину 

впливають рівень інсуліну в сироватці крові (р=0,007). 

Рівняння регресії: Фібронектин=159,83+0,81*Інсулін (R
2
=0,57). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету, що може бути 

пов’язане з розвитком ендотеліальної дисфункції. Ожиріння, гіперглікемія, 

дисліпідемія та інсулінорезистентність впливають на розвиток цих змін. 

3.6 Концентрація VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла 

Гіперглікемія, інсулінорезистентність, гіпертензія, дисліпідемія, центральне 

ожиріння, порушення синтезу NO, що супроводжують ЦД впливають на 

судинний кровоток та викликають тканинну гіпоксію, що призводить до 

виділення факторів ангіогенезу та розвитку діабетичних ускладнень [391]. 

Ми досліджували вміст VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

різною масою тіла. Виявлено, що вміст VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го 

типу з ожирінням складає 61,94±9,67нг/мл, хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла – 50,94+10,41нг/мл. В групі осіб з ожирінням без діабету рівень VEGF 

склав 42,32±9,49 нг/мл, в групі людей без діабету з нормальною масою тіла - 

27,72±3,84 нг/мл (рис.3.16). Найвищий рівень VEGF виявлено в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням.   
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 * р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням та групою з ожирінням без діабету; 

** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 2-го типу з 

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

# р<0,0001 - 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; 

*** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою з ожирінням без діабету 

та групою з нормальною масою тіла без діабету. 

Рисунок 3.16 - Вміст VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу та у осіб з 

ожирінням 

 

Таблиця 3.6 - Коефіцієнти кореляції вмісту VEGF в сироватці крові з 

іншими показниками 

 Хворі на ЦД 2-го 

типу з ожирінням 

Особи з 

ожирінням без 

діабету 

Хворі на ЦД 2-го типу 

з нормальною масою 

тіла 

HbA1c 0,47* 0,08 0,92* 

Глюкоза крові 0,42* -0,22 0,74* 

ІМТ 0,59* 0,94* -0,26 

Інсулін 0,65* 0,74* 0,8* 

НОМА 0,64* 0,28* 0,83* 

Caro -0,14* -0,54* -0,49* 

ЗХС 0,4* 0,61* 0,55* 

ЛПВЩ -0,58* -0,68* -0,36* 

ЛПНЩ 0,27* 0,85* 0,48* 

ТГ 0,52* 0,67* 0,64* 

Примітка. * - р<0,05  
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При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту VEGF у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

на 46,36% в порівнянні з групою осіб з ожирінням, що не страждають від діабету 

(р<0,0001). Рівень VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла статистично достовірно вищий на 83,76% в порівнянні з групою осіб з 

нормальною масою тіла, що не страждають від діабету (р<0,0001) (рис.3.16).  

Отже, вміст VEGF достовірно вищий в групах хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла в порівнянні з відповідними групами 

осіб без діабету. Це може вказувати на те, що ЦД 2-го типу супроводжується 

підвищенням вмісту VEGF в сироватці крові, а також на роль гіперглікемії в 

розвитку вказаних зрушень. 

Припущення про роль гіперглікемії у підвищенні вмісту VEGF 

підтверджується даними кореляційного аналізу, в результаті якого виявлено 

статистично достовірний помірний прямий зв’язок між вмістом VEGF та рівнем 

HbA1c, глюкози в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням.  

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла зв’язок між 

рівнем HbA1c та вмістом VEGF був сильним, між рівнем глюкози та вмістом 

VEGF – помітним (р<0,05) (таб.3.6). В групі осіб з ожирінням, що не страждають 

від ЦД кореляційного зв’язку між вказаними показниками не встановлено. 

Результати регресійного аналізу підтверджують наші припущення та 

вказують на те, що вміст HbA1c статистично достовірно впливає на рівень VEGF 

в сироватці крові, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,005) 

(рис.3.17). 

Рівняння регресії:  

VEGF =35,51+2,66* HbA1c (R
2
=0,6). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла теж встановлено 

достовірний вплив HbA1c на рівень VEGF в сироватці крові (р<0,0001). 

Рівняння регресії:  

VEGF =11,48+4,19* HbA1c (R
2
=0,85). 
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Рисунок 3.17 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту HbA1c на вміст 

VEGF в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 3.18 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на вміст VEGF в 

сироватці крові у осіб з ожирінням без діабету   
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Також було відмічено статистично достовірне підвищення вмісту VEGF в 

сироватці крові осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД у порівнянні з 

обстеженими особами з нормальною масою тіла без діабету на 52,66% (р<0,0001).  

В групі хворих на ЦД 2-го типу виявлено статистично достовірне 

підвищення рівня VEGF у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням на 21,59% в 

порівнянні з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,0001). 

Таким чином, в групах осіб з ожирінням, як хворих на ЦД, так і без діабету, 

в порівнянні з відповідними групами з нормальною масою тіла, виявлено 

підвищення рівня VEGF. Це вказує на зв’язок між ожирінням та підвищення рівня 

VEGF. 

Припущення про роль ожиріння у підвищенні вмісту VEGF 

підтверджується даними кореляційного аналізу, при проведенні якого ми виявили 

статистично достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок між вмістом 

VEGF в сироватці крові та ІМТ в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, а 

також сильний - в групі людей з ожирінням, котрі не страждають від діабету 

(р<0,05). В групі хворих на ЦД з нормальною масою тіла кореляційного зв’язку 

між вказаними показниками не спостерігалося (таб.3.6). 

Результати проведеного регресійного аналізу підтверджують ці припущення 

та вказують на статистично достовірний вплив ІМТ на рівень VEGF в сироватці 

крові в групі хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (р<0,0001). 

Рівняння регресії: VEGF =5,53+1,54*ІМТ (R
2
=0,58). 

В групі осіб з ожирінням без діабету також встановлено достовірний вплив 

ІМТ на рівень VEGF в сироватці крові (р<0,0001) (рис.3.18). 

Рівняння регресії: VEGF =2,55*ІМТ-50,8 (R
2
=0,88). 

При дослідженні впливу дисліпідемії на вміст VEGF виявлено в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням статистично достовірний прямий помірний 

кореляційний зв’язок між рівнем VEGF та вмістом ЗХС, прямий слабкий – між 

вмістом VEGF та рівнем ЛПНЩ, прямий помітний - між вмістом VEGF та рівнем 

ТГ. В цій же групі пацієнтів спостерігався достовірний помітний зворотній 

зв’язок між вмістом VEGF та рівнем ЛПВЩ в сироватці крові (р<0,05) (таб.3.6).  
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В групі осіб з ожирінням без діабету прослідковувався статистично 

достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок між вмістом VEGF та рівнем 

ЗХС, ТГ в сироватці крові. В цій групі спостерігався також достовірний високий 

прямий зв’язок між рівнем VEGF та вмістом ЛПНЩ в сироватці крові, помітний 

зворотній – між рівнем VEGF та вмістом ЛПВЩ (р<0,05) (таб.3.6). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла виявлено 

статистично достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок між рівнем 

VEGF та вмістом ЗХС, ТГ в сироватці крові, а також помірний зворотній – між 

рівнем VEGF та ЛПВЩ в сироватці крові. В цій групі визначався статистично 

достовірний помірний прямий зв’язок між рівнем VEGF та вмістом ЛПНЩ в 

сироватці крові (р<0,05) (таб.3.6). 

Таким чином, проведений кореляційний аналіз вказує на зв’язок між 

основними показниками ліпідного обміну та вмістом VEGF в сироватці крові.  

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують ці 

припущення та виявляють статистично достовірний вплив вмісту ЛПВЩ 

(р=0,002), тригліцеридів (р=0,02) на рівень VEGF в сироватці крові в групі хворих 

на ЦД 2-го типу з ожирінням. 

Рівняння регресії:  

VEGF =80,88-30,34*ЛПВЩ+4,02*ТГ (R
2
=0,54). 

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

достовірно впливали рівень ЛПНЩ (р=0,02) та ТГ (р<0,0001) (рис.3.19). 

Рівняння регресії:  

VEGF =19,22+2,5*ЛПНЩ+10,25*ТГ (R
2
=0,7). 

В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст VEGF 

достовірно впливали рівень ЛПВЩ (р=0,02) та ЛПНЩ (р<0,0001). 

Рівняння регресії:  

VEGF =35,14-26,78*ЛПВЩ+9,55*ЛПНЩ (R
2
=0,79). 
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Рисунок 3.19 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЛПНЩ, ТГ на вміст VEGF 

в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

 

 

Рисунок 3.20 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу НОМА, 

Сaro на вміст VEGF в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла   
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У обстежених осіб виявлена інсулінорезистентність, тому для з’ясування її 

зв’язку з вмістом VEGF в сироватці крові був проведений кореляційний та 

регресійний аналіз. 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням спостерігався статистично 

достовірний помітний прямий кореляційний зв’язок між рівнем VEGF та вмістом 

інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА; з індексом Caro цей зв’язок був 

слабким зворотнім (р<0,05) (таб.3.6). 

В групі осіб з ожирінням без діабету виявлено достовірний високий прямий 

зв’язок між рівнем VEGF та вмістом інсуліну в сироватці крові, слабкий прямий – 

з індексом НОМА, а також помітний зворотній – з індексом Caro (р<0,05) 

(таб.3.6). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла встановлено 

достовірний високий прямий кореляційний зв’язок між вмістом VEGF та рівнем 

інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА, а також помірний зворотній – з 

індексом Caro (р<0,05) (таб.3.6). 

Багатофакторний регресійний аналіз виявив, що на вміст VEGF в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням достовірно впливають рівень інсуліну в 

сироватці крові (р<0,0001), індекс Caro (р=0,01). 

Рівняння регресії: VEGF =2,15+0,34*Інсулін+1,93* Caro (R
2
=0,52). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла чинниками, що 

впливають на вміст VEGF були рівень інсуліну в сироватці крові (р=0,008), індекс 

НОМА (р<0,0001) та індекс Caro (р=0,0003) (рис.3.20). 

Рівняння регресії:  

VEGF =102,66-0,64*Інсулін+1,41*НОМА-5,55*Caro (R
2
=0,82). 

В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст VEGF 

впливають рівень інсуліну в сироватці крові (r=0,38, р<0,0001). 

Рівняння регресії: VEGF =0,41*Інсулін-6,22 (R
2
=0,55). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету, що може бути 
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пов’язане з розвитком ендотеліальної дисфункції. Ожиріння, гіперглікемія, 

дисліпідемія та інсулінорезистентність можуть впливають на розвиток цих змін. 

3.7 Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих на 

цукровий діабет 2-го типу з різною масою тіла 

Як відомо, молекули адгезії, такі як, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин 

виробляються ендотеліальними клітинами та беруть участь у прозапальних 

процесах, що розвиваються при ЦД та призводять до ушкодження ендотелію 

[392]. Зміна концентрації молекул адгезії може бути раннім маркером 

атеросклеротичних змін у хворих на ЦД, оскільки полегшує зв’язування 

лейкоцитів та ендотеліальних клітин [393]. Для вирішення поставлених задач ми 

визначали концентрацію молекул адгезії у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою 

тіла та у осіб з ожирінням без діабету. 

Дослідження рівня ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину виявили показники, що 

представлені в таб.3.7.  

Таблиця 3.7 - Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові у 

хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 

Хворі на ЦД 

2-го типу з 

ожирінням 

Особи з 

ожирінням без 

діабету 

Хворі на ЦД 2-

го типу з 

нормальною 

масою тіла 

Особи з 

нормальною 

масою тіла без 

діабету 

ICAM-1, 

нг/мл 

244,57±51,9* 209±31,6# 234,67±49,56** 174,08±26,68 

VCAM-1, 

нг/мл 

741,83±95,26* 647,8±87,33# 713,62±91,68** 544,18±83,08 

Е-селектин, 

нг/мл 

23,34±5,03* 18,63±3,49# 21,21±4,01** 16,13±3,39 

Примітки: 

1. * - р<0,05 − статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням та групою з ожирінням без діабету;  

2. ** - р<0,05 − статистично достовірна відмінність між групою хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла та групою з нормальною масою тіла без 

діабету;  

3. # - р<0,05 − статистично достовірна відмінність між групою з ожирінням 

без діабету та групою з нормальною масою тіла без діабету. 
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При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично вірогідне 

підвищення вмісту ICAM-1 у сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

в порівнянні з групою осіб з ожирінням, що не страждають від діабету на 17,01% 

(р=0,001). Рівень ICAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла статистично вірогідно вищий в порівнянні з групою осіб з нормальною 

масою тіла, що не страждають від діабету на 34,8% (р<0,0001). Статистично 

достовірної відмінності між групами хворих на ЦД з ожирінням та нормальною 

масою тіла не було. 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням вміст VCAM-1 був достовірно 

вищий на 14,51% в порівнянні з групою осіб з ожирінням без ЦД (р=0,0002). 

Вміст VCAM-1 у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла вірогідно 

вищий, чим з групою осіб з нормальною масою тіла, без ЦД на 31,13% (р<0,0001).  

Виявлено також статистично вірогідне підвищення вмісту Е-селектину у 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням в порівнянні з групою осіб з 

ожирінням, що не страждають від діабету на 25,28% (р<0,0001). В групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою рівень Е-селектину був достовірно вищий на 

31,49% в порівнянні з групою осіб з нормальною масою тіла без ЦД (р<0,0001). 

Встановлено достовірне підвищення вмісту Е-селектину в групі хворих на ЦД 2-

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

масою тіла на 10,04% (р=0,03).  

Отже, нами виявлено підвищення вмісту молекул адгезії ICAM-1, VCAM-1 

та Е-селектину в сироватці крові в групах хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла в порівнянні з відповідними групами 

без ЦД. Це може вказувати на те, що ЦД 2-го типу супроводжується підвищенням 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, а також на вплив гіперглікемії на розвиток 

вказаних зрушень.  

Припущення про роль гіперглікемії підтверджується результатами 

кореляційного аналізу (таб.3.8). Нами виявлено прямий помірний кореляційний 

зв’язок між вмістом HbA1c та ICAM-1 в сироватці крові в групі хворих на ЦД 2-

го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла.  
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Таблиця 3.8 - Коефіцієнти кореляції вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові з іншими показниками 

у хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла 

 
ICAM-1 VCAM-1 Е-селектин 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 

HbA1c 0,54* 0,2 0,49* 0,46* 0,25 0,8* 0,38* 0,04 0,89* 

Глюкоза крові 0,39* 0,01 0,29* 0,27* -0,01 0,68* 0,24* -0,4 0,67* 

Інсулін 0,78* 0,8* 0,3* 0,52* 0,58* 0,71* 0,62* 0,69* 0,76* 

НОМА 0,72* 0,52* 0,36* 0,48* 0,36* 0,72* 0,5* 0,08 0,75* 

Caro -0,32* -0,42* 0,14 -0,16* -0,26* -0,51* -0,2* -0,62* -0,43* 

ІМТ 0,66* 0,87* -0,28 0,54* 0,72* -0,02 0,62* 0,76* -0,37 

ЗХС 0,52* 0,42* 0,38* 0,49* 0,37* 0,62* 0,53* 0,41* 0,5* 

ЛПНЩ 0,47* 0,64* 0,33* 0,43* 0,72* 0,39* 0,57* 0,53* 0,44* 

ЛПВЩ -0,53* -0,58* -0,22* -0,36* -0,37* -0,49* -0,54* -0,58* -0,33* 

ТГ 0,31* 0,64* 0,22* 0,32* 0,58* 0,43* 0,41* 0,72* 0,71* 

Примітки:  

1. * - р<0,05. 

2. Група 1 - хворі на ЦД 2-го типу з ожирінням. 

3. Група 2 - особи з ожирінням без діабету. 

4. Група 3 - хворі на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла.  
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Між рівнем глюкози та ICAM-1 цей зв’язок був помірний у хворих на ЦД з 

ожирінням та слабкий в групі хворих на ЦД з нормальною масою тіла (р<0,05). В 

групі осіб з ожиріння без діабету кореляційного зв’язку між цими показниками не 

спостерігалось (таб.3.8). 

Результати регресійного аналізу вказують на те, що вміст HbA1c 

статистично достовірно впливає на рівень ICAM-1 в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,001) (рис.3.21). 

Рівняння регресії: ICAM-1=82,72+16,33* HbA1c (R
2
=0,59). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла встановлено 

достовірний вплив HbA1c на рівень ICAM-1 в сироватці крові (р=0,004). 

Рівняння регресії: ICAM-1=134,38+10,65* HbA1c (R
2
=0,54). 

В результаті кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

прямий помірний кореляційний зв’язок між рівнем HbA1c та VCAM-1 в сироватці 

крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, а також прямий високий в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.8). Між вмістом 

глюкози крові та VCAM-1 був встановлений достовірний прямий слабкий зв’язок 

в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та прямий помітний в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,05). В групі осіб з ожирінням без 

діабету кореляційного зв’язку між вказаними показниками не було (таб.3.8). 

Результати регресійного аналізу підтверджують наші припущення про роль 

гіперглікемії у підвищенні вмісту молекул адгезії. Виявлено, що HbA1c 

достовірно впливає на рівень VCAM-1 в сироватці крові, як в групі хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням (р=0,006).  

Рівняння регресії: VCAM-1=484,68+25,94* HbA1c (R
2
=0,58). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла встановлено 

достовірний вплив HbA1c на рівень VCAM-1 в сироватці крові (р<0,0001). 

Рівняння регресії: VCAM-1=410,82+32,16* HbA1c (R
2
=0,64). 
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Рисунок 3.21 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту HbA1c на вміст 

ICAM-1 в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 3.22 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на вміст VCAM-1 в 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням   
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В групі пацієнтів з ЦД 2-го типу з ожирінням при проведені кореляційного 

аналізу встановлено статистично достовірний прямий помірний кореляційний 

зв’язок між вмістом Е-селектину та HbA1c в сироватці крові. В групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок був високим. Між вмістом 

глюкози крові та Е-селектину простежувався достовірний прямий слабкий зв’язок 

в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та прямий помітний в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.8). В групі осіб з 

ожирінням без діабету кореляційного зв’язку між вказаними показниками не 

було.  

Проведений регресійний аналіз вказує на вплив вмісту HbA1c на рівень Е-

селектину в сироватці крові, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

(р=0,02). 

Рівняння регресії: Е-селектин=12,19+1,12* HbA1c (R
2
=0,5). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла встановлено 

достовірний вплив HbA1c на рівень Е-селектину в сироватці крові (р<0,0001). 

Рівняння регресії: Е-селектин=6,51+1,56* HbA1c (R
2
=0,79). 

В результаті нашого дослідження також виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ICAM-1 в сироватці крові осіб з ожирінням, що не страждають 

від ЦД у порівнянні з обстеженими особами з нормальною масою тіла без ЦД на 

20,05% (р=0,0001).  

В групі хворих з ожирінням без діабету вміст VCAM-1 був достовірно 

вищий, ніж у осіб з нормальною масою тіла, що не страждають на ЦД на 19,04% 

(р=0,0001). Виявлено також статистично достовірне підвищення рівня Е-

селектину у хворих з ожирінням без діабету на 15,49% в порівнянні з групою осіб 

без ожиріння та діабету (р=0,01) (таб.3.8). 

Отже, спостерігається достовірне підвищення рівня ICAM-1, VCAM-1 та Е-

селектину в групі людей з ожирінням без діабету в порівнянні з відповідною 

групою з нормальною масою тіла без діабету. Це вказує на те, що підвищенням 

рівня ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину може бути пов’язане з ожирінням.  
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Припущення про роль ожиріння у підвищенні вмісту молекул адгезії 

підтверджується даними кореляційного аналізу. В групі хворих на ЦД 2-го типу з 

ожирінням встановлено достовірний прямий помітний зв’язок між ІМТ та вмістом 

ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину в сироватці крові. В групі пацієнтів з ожирінням 

без ЦД зв’язок між ІМТ та ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину був високим (р<0,05) 

(таб.3.8). В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла кореляційного 

зв’язку між вказаними показниками не спостерігалося. 

Результати проведеного регресійного аналізу підтверджують наші 

припущення про роль ожиріння у підвищенні вмісту молекул адгезії. Виявлено 

статистично достовірний вплив ІМТ на рівень ICAM-1 в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р<0,0001). 

Рівняння регресії: ICAM-1=9,16* ІМТ-89,9 (R
2
=0,53). 

В групі осіб з ожирінням без ЦД теж встановлено достовірний вплив ІМТ на 

рівень ICAM-1 в сироватці крові (р<0,0001). 

Рівняння регресії: ICAM-1=7,89* ІМТ-78,21 (R
2
=0,76). 

Виявлено статистично достовірний вплив ІМТ на рівень VCAM-1 в 

сироватці крові в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,001) (рис.3.22). 

Рівняння регресії: VCAM-1 =13,87* ІМТ+235,31 (R
2
=0,59). 

В групі осіб з ожирінням без ЦД теж встановлено достовірний вплив ІМТ на 

рівень VCAM-1 в сироватці крові (р=0,0001). 

Рівняння регресії: VCAM-1=18,13* ІМТ-11,81 (R
2
=0,52). 

ІМТ достовірно впливав на рівень Е-селектину в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (р=0,0001). 

Рівняння регресії: Е-селектин =0,83* ІМТ-7,21 (R
2
=0,5). 

В групі осіб з ожирінням без ЦД теж встановлено достовірний вплив ІМТ на 

рівень Е-селектину в сироватці крові (р=0,0001). 

Рівняння регресії: Е-селектин =0,76* ІМТ-9,09 (R
2
=0,58). 

Оскільки у обстежених пацієнтів виявлено дисліпідемія, то доцільним було 

вивчити її вплив на вміст молекул адгезії в сироватці крові. 
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При проведені кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом ICAM-1 та рівнем ЗХС в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою та в групі осіб з ожирінням без ЦД тіла цей зв’язок був 

помірним (р<0,05) (таб.3.8).  

Статистично достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок 

прослідковувався між вмістом ICAM-1 та рівнем ЛПНЩ в групах хворих на ЦД 2-

го типу з ожирінням та осіб з ожирінням без ЦД. В групі осіб, що страждають від 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помірним (р<0,05) 

(таб.3.8). 

Між рівнем ICAM-1 та рівнем ТГ встановлено достовірний прямий 

помірний зв’язок в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, прямий слабкий в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла, а також, прямий високий 

в групі осіб з ожирінням без діабету (р<0,05) (таб.3.8). 

Прослідковувався статистично достовірний зворотній помітний зв’язок між 

вмістом ICAM-1 та рівнем ЛПВЩ в групах осіб з ожирінням, як з ЦД 2-го типу, 

так і без діабету. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей 

зв’язок був зворотнім слабким (р<0,05) (таб.3.8).  

При проведені кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний прямий помітний зв’язок між рівень VCAM-1 та вмістом ЗХС в 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла. В групі осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був помірним 

(р<0,05) (таб.3.8).  

Достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок прослідковувався між 

вмістом VCAM-1 та рівнем ЛПНЩ в групах хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла. В групі осіб з ожирінням без ЦД цей 

зв’язок був прямим високим (р<0,05) (таб.3.8). 

Простежувався достовірний прямий помірний зв’язок між вмістом VCAM-1 

та рівнем ТГ в групах хворих на ЦД 2-го типу осіб з ожирінням та нормальною 

масою тіла, помітний – в групі осіб з ожирінням без ЦД (р<0,05) (таб.3.8).  
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Між рівнем VCAM-1 та вмістом ЛПВЩ встановлено достовірний зворотній 

помірний зв’язок в групах хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та нормальною 

масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету (р<0,05) (таб.3.8). 

Виявлено статистично достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок 

між вмістом Е-селектину та ЗХС в групах хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та 

нормальною масою тіла, а також помірний – групі осіб з ожирінням без ЦД 

(р<0,05) (таб.3.8). 

Достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок прослідковувався між 

вмістом Е-селектину та рівнем ЛПНЩ в групах пацієнтів з ожирінням, як хворих 

на ЦД 2-го типу, так і без ЦД. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла цей зв’язок був прямим помірним (р<0,05) (таб.3.8). 

Між рівнем Е-селектину та рівнем ТГ встановлено достовірний прямий 

помірний зв’язок в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням, прямий високий - в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла, а також, в групі осіб з 

ожирінням без діабету (р<0,05) (таб.3.8). 

Спостерігався статистично достовірний зворотній помітний зв’язок між 

вмістом Е-селектину та рівнем ЛПВЩ в групах осіб з ожирінням, як з ЦД 2-го 

типу, так і без діабету. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 

цей зв’язок був зворотнім помірним (р<0,05) (таб.3.8).  

Таким чином, нами виявлено взаємозв’язок між вмістом молекул адгезії в 

сироватці крові та показниками ліпідного обміну, що вказує на роль дисліпідемії 

у підвищенні їх рівня. Проведений багатофакторний регресійний аналіз 

підтверджує ці припущення. 

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

достовірний вплив вмісту ЗХС (р=0,002), ЛПВЩ (р=0,002) на рівень ICAM-1 в 

сироватці крові.  

Рівняння регресії: ICAM-1=13,91*ЗХС-154,03*ЛПВЩ+304,62 (R
2
=0,57). 

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

сироватці крові впливав рівень ЗХС (р=0,02).  

Рівняння регресії: ICAM-1=11,91*ЗХС+159,53 (R
2
=0,51). 
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В групі осіб з ожирінням без діабету на вміст ICAM-1 в сироватці крові 

достовірно впливали рівень ЛПНЩ (р=0,04), ТГ (р=0,04). 

Рівняння регресії:  

ICAM-1=18,34*ЛПНЩ+13,58*ТГ+110,27 (R
2
=0,57). 

Багатофакторний регресійний аналіз вказує на статистично достовірний 

вплив вмісту ЗХС (р=0,01), ЛПНЩ (р=0,04) на рівень VCAM-1 в сироватці крові в 

групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням.  

Рівняння регресії:  

VCAM-1=23,44*ЗХС+32,82*ЛПНЩ+462,03 (R
2
=0,58). 

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

достовірно впливав рівень ЗХС (р=0,0001). 

Рівняння регресії:  

VCAM-1=35,36*ЗХС+490,64 (R
2
=0,58). 

В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст VCAM-1 

достовірно впливав рівень ЛПНЩ (р=0,0001). 

Рівняння регресії:  

VCAM-1 =94,36*ЛПНЩ+314,96 (R
2
=0,53). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу вказують на те, що в 

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

ЗХС (р=0,004), ЛПВЩ (р=0,04), ЛПНЩ (р=0,04) (рис.3.23). 

Рівняння регресії:  

Е-селектин=1,2*ЗХС-10,25*ЛПВЩ+1,57*ЛПНЩ+19,5 (R
2
=0,55). 

На вміст Е-селектину в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла достовірно впливали рівень ЛПНЩ (р=0,02), ТГ 

(р<0,0001). 

Рівняння регресії:  

Е-селектин =1,16*ЛПНЩ+3,26*ТГ+9,84 (R
2
=0,59). 

В групі осіб з ожирінням без діабету на вміст Е-селектину в сироватці крові 

достовірно впливали рівень ЛПВЩ (р=0,04), ТГ (р=0,002). 

Рівняння регресії: Е-селектин =22,11-9,75*ЛПВЩ+2,33*ТГ (R
2
=0,6).  
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Рисунок 3.23 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ на 

вміст Е-селектину в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

Рисунок 3.24 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу НОМА та 

Caro на вміст ІCAM-1 в сироватці крові у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною 

масою тіла   
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У обстежених осіб виявлена інсулінорезистентність, тому для з’ясування її 

зв’язку з вмістом ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові був 

проведений кореляційний аналіз. 

Нами виявлено статистично достовірний прямий високий зв’язок між 

вмістом ICAM-1 в сироватці крові та рівнем інсуліну в групах осіб з ожирінням, 

як хворих на ЦД 2-го типу, так і без діабету. В групі пацієнтів, що страждають від 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла цей зв’язок був помірний (р<0,05) 

(таб.3.8).  

Встановлено достовірний прямий високий зв’язок між концентрацією 

ICAM-1 та індексом НОМА в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В групі 

осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був прямий помітний, в групі пацієнтів, 

що страждають від ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – прямий помірний 

(р<0,05) (таб.3.8). 

Рівень ICAM-1 зворотньо корелював з індексом Caro: в групах осіб з 

ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без діабету цей зв’язок був помірним, 

хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – слабким (р<0,05) (таб.3.8). 

Такі результати можуть вказувати на взаємозв’язок між рівнем ICAM-1 та 

показниками інсулінорезистентності. Багатофакторний регресійний аналіз 

підтверджує ці припущення та вказує на статистично достовірний вплив індексу 

НОМА (р<0,0001) та Caro (р=0,0002) на вміст ICAM-1 в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. 

Рівняння регресії: ICAM-1=221,37+2,08*НОМА-11,13*Caro (R
2
=0,7). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (р<0,0001) на 

рівень ICAM-1 достовірно впливає вміст інсуліну в сироватці крові (р=0,003), 

індекс НОМА (р=0,0006) та Caro (р=0,001) (рис.3.24). 

Рівняння регресії:  

ICAM-1=846,95-6,39*Інсулін+9,35*НОМА-41,66*Caro (R
2
=0,63). 

Також, у осіб з ожирінням без діабету встановлено достовірний вплив 

вмісту інсуліну (р<0,0001), індексу Caro (р=0,04) на рівень ICAM-1 в сироватці 

крові. Рівняння регресії: ICAM-1=2,05*Інсулін+10,99*Caro-74,54 (R
2
=0,71). 
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При проведенні кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний прямий помірний зв’язок між рівнем VCAM-1 в сироватці крові та 

вмістом інсуліну в групах осіб з ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без 

діабету, слабкий - в групі пацієнтів, що страждають від ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.8). 

Між концентрацією VCAM-1 та індексом НОМА встановлено достовірний 

прямий помірний зв’язок в групах осіб з ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, 

так і без діабету. В групі пацієнтів, що страждають від ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла цей зв’язок був високим (р<0,05) (таб.3.8). 

Рівень VCAM-1 зворотньо корелював з індексом Caro: в групах осіб з 

ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і без діабету цей зв’язок був слабким, 

хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – помітним (р<0,05) (таб.3.8). 

В результаті багатофакторного регресійного аналізу виявлено, що на вміст 

VCAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням достовірно 

впливає рівень інсуліну (р=0,002).  

Рівняння регресії: VCAM-1=1,98*Інсулін+482,5 (R
2
=0,76). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на вміст VCAM в 

сироватці крові достовірно впливає рівень інсуліну (р<0,0001). 

Рівняння регресії: VCAM-1=3,92*Інсулін+292,55 (R
2
=0,51). 

Встановлено також, що в групі осіб з ожирінням без діабету на вміст VCAM 

в сироватці крові достовірно впливає рівень інсуліну (р=0,003). 

Рівняння регресії: VCAM-1=3,04*Інсулін+293,21 (R
2
=0,7). 

При проведенні кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний прямий помітний зв’язок між рівнем Е-селектину в сироватці крові 

та вмістом інсуліну в групах осіб з ожирінням, як хворих на ЦД 2-го типу, так і 

без діабету, високий - в групі пацієнтів, що страждають від ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.3.8). 

Між концентрацією Е-селектину та індексом НОМА в групі хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням встановлено достовірний прямий помітний зв’язок, в групі 

пацієнтів, що страждають від ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – прямий 
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помірний. В групі осіб з ожирінням без діабету кореляційного зв’язку не було 

(р<0,05) (таб.3.8). 

Рівень Е-селектину зворотньо корелював з індексом Caro: в групі хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням цей зв’язок був слабким, осіб з ожирінням без діабету – 

помітним, хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – помірним (р<0,05) 

(таб.3.8). 

Багатофакторний регресійний аналіз вказує на статистично достовірний 

вплив рівня інсуліну в сироватці крові на вміст Е-селектину в групі хворих на ЦД 

2-го типу з ожирінням (р=0,0001). 

Рівняння регресії: Е-селектин=0,12*Інсулін+7,31 (R
2
=0,59). 

В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на рівень  

Е-селетину в сироватці крові впливали індекс НОМА (р<0,0001) та індекс Caro 

(р=0,03). 

Рівняння регресії: Е-селектин=0,22*НОМА-0,86* Caro+18,19 (R
2
=0,63). 

Встановлено також, що в групі осіб з ожирінням без діабету на вміст VCAM 

в сироватці крові достовірно впливає рівень інсуліну (р=0,0003). 

Рівняння регресії: Е-селектин=0,14*Інсулін+2,01 (R
2
=0,76). 

Отже, нами виявлено підвищення вмісту ICAM-1, VCAM, Е-селектину в 

сироватці крові хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету, що може бути пов’язане з 

розвитком ендотеліальної дисфункції. Ожиріння, гіперглікемія, дисліпідемія та 

інсулінорезистентність впливають на розвиток цих змін. 

3.8 Взаємозв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів при цукровому діабеті 2-го типу 

Для виявлення взаємозв’язків між ендотелійзалежною дилатацією та 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові був проведений 

кореляційний аналіз. Отримані результати представлені в таб.3.9. 
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Таблиця 3.9 - Коефіцієнти кореляції рівня ендотелійзалежної дилатації з 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові у хворих на ЦД 

2-го типу з різною масою тіла 

 Хворі на ЦД 2-го 

типу з ожирінням 

Особи з ожирінням 

без діабету 

Хворі на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла 

ЕМАР-ІІ -0,46 -0,84 -0,6 

Фібронектин -0,5 -0,64 -0,48 

VEGF -0,66 -0,85 -0,76 

ICAM-1 -0,55 -0,73 -0,5 

VCAM-1 -0,58 -0,75 -0,45 

Е-селектин -0,49 -0,69 -0,8 

Примітка. р<0,05 

 

Нами виявлено статистично достовірний зворотній помірний зв’язок між 

рівнем ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням. В групі хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла цей зв’язок був зворотнім помітним, а в групі осіб з 

ожирінням без діабету – зворотнім високим (р<0,05) (таб.3.9).  

Встановлено також достовірний зворотній помітний зв’язок між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом фібронектину в сироватці крові в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та в групі осіб з ожирінням без діабету. В 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла був помірним (р<0,05) 

(таб.3.9). 

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

зворотній помітний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем VEGF в 

сироватці крові. В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла та у 

осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був високим (р<0,05) (таб.3.9). 

Вміст ICAM-1 помітно зворотно корелював з рівнем ендотелійзалежної 

дилатації в групі хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла. В групі осіб з ожирінням без діабету цей зв’язок був високим (р<0,05) 

(таб.3.9). 
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Кореляційний зв’язок між вмістом VCAM-1 в сироватці крові та рівнем 

ендотелійзалежної дилатації в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням був 

зворотнім помітним, в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – 

зворотнім помірним, а в групі осіб з ожирінням без діабету – високим (р<0,05) 

(таб.3.9). 

Між вмістом Е-селектину та рівнем ендотелійзалежної дилатації в групі 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням простежувався зворотній помірний 

кореляційний зв’язок, в групі осіб з ожирінням без діабету – зворотній помітний, а 

в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – високий (р<0,05) 

(таб.3.9). 

Таким чином, результати проведеного кореляційного аналізу вказують на 

взаємозв’язок між рівнем ендотелійзалежної дилатації та вмістом ендотеліальних 

вазоактивних факторів, таких як ЕМАР-ІІ, фібронектиин, VEGF, ICAM-1,  

VCAM-1, Е-селектин.  

Резюме: В результаті нашого дослідження у хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету 

встановлено ознаки дисліпідемії, яка проявлялась підвищенням вмісту ЗХС, 

ЛПНЩ та ТГ в сироватці крові, а також зменшенням вмісту ЛПВЩ. У цих 

пацієнтів виявлено, також, прояви інсулінорезистентності, а саме підвищення 

вмісту інсуліну в сироватці крові, індексу НОМА, зниження індексу Caro. В цих 

групах виявлено ослаблення ендотелійзалежної та ендотелійнезалежної 

гладком’язевої вазодилатації, що вказує на порушення функціонального стану 

ендотелію у обстежених пацієнтів. Разом з цим, у хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла, а також у осіб з ожирінням без діабету 

виявлено підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, а саме, 

ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, E-селектину, що підтверджує 

розвиток ендотеліальної дисфункції. Ослабленням ендотелійзалежної 

вазодилатації пов’язане з підвищенням вмісту ендотеліальних вазоактивних 

факторів. Встановлено взаємозв’язок між показниками вуглеводного обміну 

(глікемія, НвА1с), ліпідного обміну (ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ), показниками 
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інсулінорезистентності (вміст інсуліну, індекс НОМА, Caro) та вмістом ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, ендотелійзалежною 

дилатацією. Це може вказувати на вплив традиційних факторів ризику серцево-

судинної патології на порушення функції ендотелію та розвиток ендотеліальної 

дисфункції у обстеженим пацієнтів. 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені у статтях [394-399], 

апробовані на наукових форумах [400, 401]. 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

1-ГО ТИПУ 

Як відомо, ЦД 1-го типу та ЦД 2-го типу мають схожі клінічні прояви. 

Проте, етіологічні чинники та патофізіологічні механізми, що лежать в основі цих 

захворювань різняться. За загальними уявленнями, макроангіопатії – основні 

ускладненнями ЦД 2-го типу, тоді як ЦД 1-го типу загрозливий розвитком 

мікроангіопатій. В той же час, в літературі є дані про те, що ЦД 1-го типу 

асоціюється також і з підвищеним ризиком серцево-судинної патології [402]. 

Встановлено, що атеросклеротичні зміни в судинній стінці з’являються 

задовго до появи їх клінічних ознак. Численні дослідження вказують на те, що 

атеросклеротичний процес починається вже в підлітковому віці, а його 

прогресування визначається тими ж факторами ризику, що і у дорослих [403].  

Проспективні дослідження, що тривали більше 20 років показали зв’язок 

між традиційними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань у 

здорових дітей та атеросклеротичним враженням каротидних судин в дорослому 

житті [404].  

4.1 Клініко-лабораторні особливості хворих на ЦД 1-го типу 

Для вирішення поставлених задач нами обстежувались наступні групи 

пацієнтів: 33 хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, 30 осіб молодого віку з 

ожирінням та 28 – осіб молодого віку контрольної групи. 

Вміст глюкози в сироватці крові в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями натще склав 10,9±2,31 ммоль/л, в групі молодих осіб з 

ожирінням був 4,61±0,67 ммоль/л, в контрольній групі молодого віку – 4,60±0,57 

ммоль/л. При цьому, рівень глікемії у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

був достовірно вищий, ніж в контрольній групі молодого віку, а також у молодих 

осіб з ожиріння (р<0,05). Разом з тим, вміст глюкози в сироватці крові в групі 
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молодих осіб з ожиріння не відрізнявся від показника в контрольній групі 

молодого віку (р>0,05). 

Рівень HbA1c в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями склав 

10,48±1,62%, в групі молодих осіб з ожиріння - 5,39±0,38%, в контрольній групі 

молодого віку - 5,33±0,45%. При цьому, вміст HbA1c був достовірно вищий у 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, ніж в контрольній групі молодого 

віку, а також у молодих осіб з ожиріння (р<0,05). Разом з тим, не було достовірної 

відмінності між рівнем HbA1c в групі молодих осіб з ожиріння та в контрольній 

групі молодого віку (р>0,05). 

ІМТ у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями був 20,54±2,15 кг/м
2
, у 

молодих осіб з ожирінням - 34,72±3,83 кг/м
2
 та 20,48±2,18 кг/м

2
 – в контрольній 

групі молодого віку. При цьому, ІМТ достовірно вищий у молодих осіб з 

ожирінням, ніж в контрольній групі молодого віку (р<0,05). 

У пацієнтів цих груп досліджувались показники ліпідного обміну. 

Результати представлені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 - Показники ліпідного обміну у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, у осіб молодого віку з ожирінням 

 Хворі на ЦД 1-го 

типу з 

мікроангіопатіями 

Молоді особи з 

ожирінням 

Контрольна група 

молодого віку 

ЗХС, ммоль/л 5,47 ± 0,97* 5,44 ± 1,72* 4,14 ± 0,51 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,01 ± 0,20* 1,05 ± 0,19* 1,34 ± 0,23 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,43 ± 1,03* 3,68 ± 1,29* 2,63 ± 0,40 

ТГ, ммоль/л 2,54 ± 0,54* 2,58 ± 0,61* 1,46 ± 0,29 

Примітки:  

1. * - р<0,05 – достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та контрольною групою молодого віку; 

2. * - р<0,05 - достовірна відмінність між молодими особами з ожирінням та 

контрольною групою молодого віку; 

У хворих з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням 

виявлена дисліпідемія, що проявлялась у достовірному підвищенні вмісту ЗХС, 
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ЛПНЩ та ТГ, зниженні вмісту ЛПВЩ в порівнянні з контрольною групою 

молодого віку (р<0,05). 

4.2 Визначення чутливості до інсуліну у осіб молодого віку з ожирінням 

Як відомо, надвага та ожиріння – основні фактори ризику розвитку ЦД 2-го 

типу в молодому віці. З іншого боку, інсулінорезистентність теж пов’язана з 

ожирінням та передує розвитку ЦД 2-го типу та серцево-судинних захворювань 

[404]. Для вирішення поставлених задач та виявлення інсулінорезистентності у 

осіб з ожирінням молодого віку, що не страждають від діабету, під час нашого 

дослідження ми вивчали вміст інсуліну в сироватці крові, вираховували у них 

індекс НОМА та Caro. Дані представлені в таб.4.2.  

Таблиця 4.2 - Вміст інсуліну, індекс НОМА та Caro в сироватці крові в групі 

осіб молодого віку з ожирінням без діабету 

 Особи молодого віку з 

ожирінням без діабету 

Контрольна група осіб  

молодого віку 

Інсулін, пмоль/л 108,66±17,92* 42,88±10,1 

НОМА 22,3±5,18* 8,79±2,52 

Caro 4,36±1,02* 11,28±2,92 

Примітка. * - р<0,05 – статистично достовірна відмінність між групою осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету та контролем молодого віку. 

При аналізі отриманих даних у осіб молодого віку з ожирінням виявлено 

достовірне підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові в 2,53 рази в порівнянні 

з контрольною групою (р<0,0001). Індекс НОМА був достовірно вищий в 2,53 

рази, а Caro достовірно нижчий в 2,58 рази в групі молодих осіб з ожирінням без 

діабету, ніж в контрольній групі (р<0,0001). 

Таким чином, у осіб молодого віку з ожирінням без діабету виявлена 

гіперінсулінемія та інсулінорезистентність, яка може мати вплив на функцію 

ендотелію. 
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4.3 Ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет 1-го типу з 

мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням 

Дослідження Oslo вказує на високу частоту «німого» атеросклерозу 

коронарних судин у дорослих, що хворіють цукровим діабетом 1-го типу з 

дитячого віку. Хоча середній вік обстежених хворих на цукровий діабет 1-го типу 

був 43 роки, а середня тривалість захворювання – 30 років, але у жодного з 

пацієнтів не було симптомів ішемічної хвороби серця. Під час внутрішньо-

судинного ультрасонографічного дослідження коронарних артерій у цих хворих 

виявлено атеросклеротичні зміни, що мали клінічне значення [405]. При 

дослідженні інтими каротидної артерії у осіб, що хворіють на цукровий діабет 1-

го типу з дитячого віку, виявлено, що ушкодження судин було таке ж, як і у осіб, 

що не страждають від цукрового діабету, але старші за віком на 20-30 років [406]. 

За даними літератури встановлено, що ендотеліальна дисфункція при ЦД 1-го 

типу, яка визначалась як порушення ендотеліальної NO-залежної вазодилатації, 

прямопропорційна до ушкодження інтими та рівня бета-ліпопротеїнів. Це 

свідчить про те, що порушення виділення оксиду азоту при ЦД 1-го типу – ранній 

феномен, що асоціюється з ураженням інтими та сприяє розвитку атеросклерозу 

[407]. 

Відповідно до поставлених задач ми обстежували групу хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями, а також осіб молодого віку з ожирінням. 

Результати дослідження ендотелійзалежної дилатації у обстежених осіб 

представлені в таб.4.3. 

Базовий діастолічний діаметр плечової артерії у хворих з ЦД 1-го типу 

достовірно не відрізнявся, як при порівнянні з контрольною групою молодого 

віку, так і з групою молодих осіб з ожирінням без діабету (р>0,05).  
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Таблиця 4.3. - Показники проби Целермайєра у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та молодих осіб з ожирінням 

 Хворі на ЦД 1-го 

типу з 

мікроангіопатіями 

Особи 

молодого 

віку з 

ожирінням 

Контрольна 

група молодого 

віку 

базовий діастолічний 

діаметр, мм 

3,14±0,67 3,06±0,39 3,05±0,33 

постгіперемічний 

діастолічний діаметр, мм 

3,23±0,7 3,19±0,39 3,3±0,35 

δ-гіперемічна, мм 0,09±0,06 0,13±0,1 0,25±0,11 

ендотелійзалежна 

дилатація (δ,%) 

2,95±1,82 4,5±3,73 8,4±4,08 

діаметр артерії після 

нітрогліцерину, мм 

3,27±0,49 3,52±0,41 4,06±0,41 

δ-нітро, мм 0,35±0,1 0,45±0,16 0,72±0,15 

ендотелійнезалежна 

дилатація, (δ,%) 

12,28±3,33 15,22±5,98 23,54±4,81 

базова швидкість 

кровотоку, мл/хв 

25,24±8,88 27,49±9,24 28,95±8,6 

пікова постгіперемічна 

швидкість кровотоку, 

мл/хв 

131,2±21,65 142,65±19,48 164,83±69,7 
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При підрахунку виявлено, що ендотелійзалежна дилатація у хворих на ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями склала 2,95±1,82%, у осіб молодого віку з 

ожирінням без діабету – 4,5±3,73%, в контрольній групі молодих осіб – 8,4±4,08% 

(рис.4.1). Найнижчий рівень ендотелійзалежної дилатації спостерігався в групі 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

ослаблення ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без діабету на 

34,44% (р=0,02), а в порівнянні з контрольною групою молодого віку – в 2,84 раза 

(р<0,0001).  

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. Це 

може вказувати на розвиток ендотеліальної дисфункції при ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, а також на роль гіперглікемії в розвитку вказаних зрушень. 

Припущення про роль гіперглікемії підтверджується даними кореляційного 

аналізу, в результаті якого виявлено статистично достовірний помітний зворотній 

кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем НbА1с, 

глюкози в сироватці крові в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

(таб.4.4). Кореляційного зв’язку між цими показниками в групі осіб молодого віку 

з ожирінням, що не страждають від діабету не було. 

Показник ендотелійзалежної дилатації в групі осіб молодого віку з 

ожирінням був достовірно нижчий, ніж в контрольній групі в 1,86 раз (р=0,0001), 

що може бути проявом ендотеліальної дисфункції при даному патологічному 

стані, а також вказувати на роль ожиріння у розвитку вказаних зрушень. 
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* р=0,02 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з молодими особами з ожирінням без діабету; 

** р=0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою молодих осіб з ожирінням 

без діабету в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

# р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

Рисунок 4.1 - Ендотелійзалежна дилатація у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та молодих осіб з ожирінням 

 

Таблиця 4.4 - Коефіцієнт кореляції ендотелійзалежної дилатації з іншими 

показниками у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та осіб молодого віку 

з ожирінням 

 Хворі на ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями 

Особи молодого віку з 

ожирінням без діабету 

НbА1с -0,69* -0,44 

Глюкоза крові -0,59* 0,15 

ІМТ -0,07 -0,84* 

Інсулін Не визначався -0,76* 

НОМА Не визначався -0,67* 

Caro Не визначався 0,42* 

ЗХС -0,31* -0,48* 

ЛПВЩ 0,55* 0,63* 

ЛПНЩ -0,53* -0,83* 

ТГ -0,64* -0,64* 

Примітка. * - р<0,05  
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Контрольна група молодого віку 
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Припущення про роль ожиріння в порушені ендотелійзалежної дилатації та 

розвитку ендотеліальної дисфункції підтверджується даними кореляційного 

аналізу, при проведенні якого в групі осіб молодого віку з ожирінням встановлено 

статистично достовірний високий зворотній кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та ІМТ (таб.4.4). В групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями кореляційного зв’язку між цими показниками не було. 

У хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у молодих осіб з 

ожирінням без діабету виявлена дислипідемія, тому метою нашого дослідження 

було вивчити зв’язок між ослабленням ендотелійзалежної дилатації та 

порушенням ліпідного обміну. 

В результаті кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

зворотній помірний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та 

вмістом ЗХС в сироватці крові, як у хворих з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, 

так і у осіб молодого віку з ожирінням без діабету (таб.4.4).  

Спостерігався також статистично достовірний помітний зворотній 

кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом ТГ в 

сироватці крові в обох обстежених групах (таб.4.4).  

Кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ЛПНЩ в сироватці крові був достовірний зворотній помітний в групі хворих на 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та достовірний зворотній високий – в групі осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету (таб.4.4).  

Нами виявлено також достовірний прямий помітний кореляційний зв'язок 

між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем ЛПВЩ в сироватці крові, як в групі 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, так і в групі осіб молодого віку з 

ожирінням без діабету (таб.4.4). 

Оскільки у молодих осіб з ожирінням без діабету виявлена 

інсулінорезистентність та гіперінсулінемія, то ми досліджували її вплив на 

ослаблення ендотелійзалежної дилатації.  

В результаті кореляційного аналізу в даній групі встановлено статистично 

достовірний зворотній високий кореляційний зв’язок між рівнем 
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ендотелійзалежної дилатації та вмістом інсуліну в сироватці крові. Спостерігався 

також достовірний зворотній помітний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та індексом НОМА, а також прямий помірний - з індексом Caro 

(таб.4.4). 

При підрахунку виявлено, що ендотелійнезалежна гладком’язева дилатація 

у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями склала 12,28±3,33%, у осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету – 15,22±5,98%, в контрольній групі 

молодих осіб – 23,54±4,81%. Найнижчий рівень ендотелійзалежної дилатації 

спостерігався в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями (таб. 4.3). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

ослаблення ендотелійнезалежної гладком’язевої дилатації у хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без 

діабету на 19,31% (р=0,01). Ендотелійнезалежна гладком’язева дилатація була 

достовірно слабшою у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з 

контрольною групою молодого віку в 1,9 рази (р<0,0001). В групі осіб молодого 

віку з ожирінням без діабету спостерігалось достовірне ослаблення 

ендотелійнезалежної гладком’язевої дилатації в порівнянні з контрольною групою 

молодого віку в 1,54 рази (р<0,0001). 

Пікова постгіперемічна швидкість кровотоку була достовірно знижена у 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою 

осіб молодого віку на 20,4% (р=0,009), а в порівнянні з групою осіб молодого віку 

з ожирінням на 8,02% (р=0,01) (таб.4.3). В групі молодих осіб з ожирінням та у 

осіб контрольної групи молодого віку цей показник достовірно не відрізнявся 

(р>0,05). 

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено достовірне ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у 

осіб молодого віку з ожирінням. Це вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції 

у цих при вказаних патологічних станах.  
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4.4 Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, у молодих осіб з ожирінням та його зв’язок з 

артеріальною гіпертензією 

Для оцінки функціонального стану ендотелію у осіб, що досліджувались ми 

вивчали вміст ендотеліальних вазоактивних факторів.  

За літературним даними, при дослідженні вмісту ЕМАР-ІІ при ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями виявлено підвищення його вмісту у пацієнтів з 

мікросудинним ускладненнями, що було пов’язане з показниками 

низькоградієнтного запалення, глікемічного контролю та альбумінурії [408]. 

Проведене нами дослідження показало, що вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями становив 4,74 ± 1,86 нг/мл, в осіб 

молодого віку з ожирінням –2,56 ± 2,15 нг/мл, в осіб контрольної групи молодого 

віку –1,25 ± 0,76 нг/мл. Найвищий рівень ЕМАР-ІІ спостерігали в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями (рис 4.2). 

При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

порівняно з контрольною групою на 279,2% (р<0,0001) та в порівнянні з групою 

осіб молодого віку з ожирінням без діабету на 85,15% (р<0,0001). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено достовірне 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, що підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції та 

дозволяє припустити роль гіперглікемії в розвитку вказаних порушень. 

Припущення про роль гіперглікемії в підвищенні вмісту ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові підтверджують дані кореляційного аналізу, в результаті якого 

виявлено статистично достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між 

рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом НbА1с, глюкози в сироватці крові хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями. В групі молодих осіб з ожирінням зв’язку між цими 

показниками не було (таб.4.5).  
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* р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

** р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою молодих осіб з ожирінням 

без діабету в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

# р=0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без діабету; 

Рисунок 4.2 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та у осіб молодого віку з ожирінням без діабету 

 

Таблиця 4.5 - Коефіцієнти кореляції вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові з 

іншими показниками у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету 

 Хворі на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями 

Молоді особи з 

ожирінням  

НbА1с 0,83* 0,3 

Глюкоза крові 0,73* 0,005 

ІМТ -0,06 0,87* 

Інсулін Не визначався 0,78* 

НОМА Не визначався 0,68* 

Caro Не визначався -0,45* 

ЗХС 0,59* 0,73* 

ЛПВЩ -0,6* -0,66* 

ЛПНЩ 0,64* 0,83* 

ТГ 0,77* 0,74* 

Примітка. * - р<0,05  

4,74*# 

2,56** 

1,25 
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Результати регресійного аналізу підтверджують наші припущення та 

вказують, що на рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями достовірно впливає НbА1с (р<0,0001). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,95*НbА1с-5,29 (R
2
=0,69). 

При статистичному аналізі відмічено підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові молодих осіб з ожирінням без діабету порівняно з контрольною 

групою молодого віку на 104,8% (р=0,001). Це може вказувати на роль ожиріння в 

розвитку виявлених порушень. 

Припущення про роль ожиріння підтверджуються даними кореляційного 

аналізу, під час якого виявлено статистично достовірний прямий високий 

кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові та ІМТ в молодих 

осіб з ожирінням (таб.4.5). Проте, при проведенні регресійного аналізу 

достовірного впливу ІМТ на рівень ЕМАР-ІІ не виявлено. В групі пацієнтів з ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями зв’язку між цими показниками не було.  

Оскільки під час дослідження в обстежених осіб виявлено порушення 

ліпідного обміну, то ми вирішили з’ясувати вплив дисліпідемії на підвищення 

рівня ЕМАР-ІІ у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого 

віку з ожирінням без діабету.  

При кореляційному аналізі спостерігали статистично достовірний прямий 

помітний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та ЗХС, ЛПНЩ в сироватці крові хворих 

на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. У осіб молодого віку з ожирінням без 

діабету цей зв’язок був прямим високим (таб.4.5). 

Нами відмічено статистично достовірний зворотний помітний кореляційний 

зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем ЛПВЩ в сироватці крові хворих на ЦД 1-

го типу з мікроангіопатіями, а також в осіб молодого віку з ожирінням без діабету 

(таб.4.5). 

Виявлено достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між вмістом 

ЕМАР-ІІ та рівнем ТГ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, а також у осіб молодого віку з ожирінням без діабету (таб.4.5). 
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Таким чином, проведений кореляційний аналіз вказує на взаємозв’язок між 

дисліпідемією та встановленим рівнем ЕМАР-ІІ, як у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, так і в осіб молодого віку з ожирінням без діабету. 

Для уточнення залежності вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові від основних 

показників ліпідного обміну ми провели багатофакторний регресійний аналіз. 

Статистично значущими чинниками, що впливають на рівень ЕМАР-ІІ були вміст 

ЛПНЩ в сироватці крові (р=0,01) та ТГ (р<0,0001) в групі хворих на ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями. 

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,59*ЛПНЩ+2,06*ТГ-2,54 (R
2
=0,68). 

В групі осіб молодого віку з ожирінням без діабету статистично значущими 

чинниками, що впливають на рівень ЕМАР-ІІ були вміст ЗХС (р=0,002), ЛПНЩ 

(р=0,0001) та ТГ в сироватці крові (р=0,02) (рис.4.3). 

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,41*ЗХС+0,8*ЛПНЩ+0,91*ТГ-5 (R
2
=0,84). 

Інсулінорезистентність та гіперінсулінемія, що виявлена в результаті 

нашого дослідження у осіб молодого віку з ожирінням без ЦД, може впливати на 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ.  

Ці припущення підтверджуються результатами кореляційного аналізу, що 

встановив в даній групі статистично достовірний прямий високий кореляційний 

зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом інсуліну в сироватці крові. Спостерігався 

також достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові та індексом НОМА, а також зворотній помірний - з індексом Caro 

(таб.4.5). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу також вказують на те, що 

достовірно значущим фактором, які впливають на вміст ЕМАР-ІІ в сироватці 

крові молодих осіб з ожирінням був вміст інсуліну (р<0,0001) (рис.4.4). 

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,09*Інсулін -7,7 (R
2
=0,61). 
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Рисунок 4.3 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ на 

рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові в групі молодих осіб з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на рівень 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові в групі молодих осіб з ожирінням   
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Як відомо, низькоградієнтне запалення та ендотеліальна дисфункція при ЦД 

призводять до ремоделювання судин та посилення жорсткості судинної стінки, 

тим самим сприяють розвитку артеріальної гіпертензії [409].  

Для з’ясування зв’язків між порушення функціонального стану ендотелію та 

АГ ми вивчали вміст ЕМАР-ІІ у хворих на ЦД 1-го типу, як в поєднанні з АГ, так і 

нормальним АТ.  

В результаті нашого дослідження виявлено, що вміст ЕМАР-ІІ в сироватці 

хворих на ЦД 1-го типу та АГ склав 5,23±1,66 нг/мл; у хворих на ЦД 1-го типу без 

гіпертензії - 3,63±1,9 нг/мл, в контрольній групі молодого віку - 1,25±0,76 нг/мл 

(рис.4.5). При цьому, найвищий рівень ЕМАР-ІІ був в сироватці крові хворих на 

ЦД 1-го типу з АГ. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ в 

порівнянні з контрольною групою в 4,18 рази (р<0,0001). 

Рівень досліджуваного цитокіну був достовірно вищий в групі хворих на 

ЦД 1-го типу з АГ порівняно з групою з нормальним АТ в 1,44 рази (р=0,01). 

Спостерігалось також достовірне підвищення ЕМАР-ІІ в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу без АГ порівняно з контрольної групою в 2,9 рази 

(р=0,001). 

Таким чином, вміст ЕМАР-ІІ достовірно вищий в групі хворих на ЦД 1-го 

типу з АГ, як в порівнянні з контролем молодого віку, так і з групою пацієнтів, що 

страждають від ЦД без гіпертензії, що може вказувати на зв’язок АГ з розвитком 

вказаних зрушень.  

Ці припущення підтверджуються результатами регресійного аналізу, в 

результаті якого виявлено, що вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го 

типу з АГ достовірно впливав на САТ та ДАТ (р<0,0001 та р<0,0001, відповідно) 

(рис.4.6): САТ=126,36+6,84*ЕМАР-ІІ (R
2
=0,76); 

ДАТ=86,11+2,82*ЕМАР-ІІ (R
2
=0,76). 
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*Uемп=9 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу з АГ в порівнянні з контрольною групою; 

** Ueмп=37 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу без гіпертензії в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=60 (Uкр55-72), р<0,05– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу з АГ та нормальним АТ;  

 

Рисунок 4.5 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ 

 

 

Рисунок 4.6 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЕМАР-ІІ на САТ та ДАТ у 

хворих на ЦД 1-го типу з АГ   
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Отже, нами виявлено підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих 

на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та осіб молодого віку з ожирінням, що 

підтверджує порушення функціонального стану ендотелію при вказаних 

патологічних станах. Встановлено взаємозв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом 

НbА1с, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ та ТГ в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями. Рівень ЕМАР-ІІ у молодих осіб з ожирінням пов’язаний 

вмістом ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ та ТГ, а також показниками інсулінорезистентності, 

такими як, вміст інсуліну, індекс НОМА та Caro. 

4.5 Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, у молодих осіб з ожирінням та зв’язок з АГ 

Як відомо, вміст фібронектину, основного білка екстрацелюлярного 

матриксу, підвищується in vitro, в культурі клітин під дією високих концентрацій 

глюкози [410]. Продемонстровано також роль цього протеїну у розвитку 

діабетичних ангіопатії [159]. 

У нашому дослідженні виявлено, що вміст фібронектину в сироватці крові в 

групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями склав 356,32±68,55 пмоль/мл, в 

групі молодих осіб з ожирінням - 244,31±80,75 пмоль/мл, в контрольній групі 

молодого віку - 202,71±47,34 пмоль/мл (рис.4.7). Найвищий рівень фібронектину 

спостерігався в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту фібронектину в сироватці крові хворих, що страждають від ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку 

на 75,77% (р<0,0001), а також в порівнянні з групою осіб молодого віку з 

ожирінням без діабету на 45,84% (р<0,0001). 

Таким чином, отримані дані вказують на те, що ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями супроводжується підвищенням концентрації фібронектину в 

сироватці крові, підтверджують наявність ендотеліальної дисфункції при цьому 

патологічному стані, а також на роль гіперглікемії у розвитку вказаних зрушень.   
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*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

**р=0,009 - статистично достовірна відмінність між групою молодих осіб з ожирінням 

без діабету в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

#р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без діабету; 

Рисунок 4.7 - Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням 

 

Таблиця 4.6 - Коефіцієнти кореляції вмісту фібронектину в сироватці крові з 

іншими показниками у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету 

 Хворі на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями 

Особи молодого віку з 

ожирінням без діабету 

НbА1с 0,63 0,43 

Глюкоза крові 0,66 -0,16 

ІМТ -0,0006 0,88 

Інсулін Не визначався 0,82 

НОМА Не визначався 0,62 

Caro Не визначався -0,57 

ЗХС 0,44 0,62 

ЛПВЩ -0,73 -0,67 

ЛПНЩ 0,5 0,88 

ТГ 0,57 0,58 

Примітка. * - р<0,05  
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Такі припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, що 

виявив статистично достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом 

фібронектину та рівнем НbА1с, глюкози в сироватці крові в групі хворих на  

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. В групі молодих осіб з ожирінням зв’язку між 

цими показниками не було (таб.4.6).  

Результати регресійного аналізу також виявляють вплив вмісту НbА1с на 

рівень фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями (р<0,0001) (рис.4.8). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=27,01*НbА1с+73,03 (R
2
=0,5). 

При статистичному аналізі нами виявлено достовірне підвищення вмісту 

фібронектину в сироватці крові осіб молодого віку з ожирінням, що не 

страждають від діабету в порівнянні з контрольною групою на 20,52% (р=0,009). 

Це може вказувати роль ожиріння в розвитку вказаних зрушень.  

Припущення про роль ожиріння підтверджують результати кореляційного 

аналізу, що виявив достовірний прямий високий зв’язок між вмістом 

фібронектину в сироватці крові та ІМТ в групі молодих осіб з ожирінням. В групі 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями зв’язку між цими показниками не 

було (таб.4.6).  

Проведений регресійний аналіз теж встановив вплив ІМТ на вміст 

фібронектину в сироватці крові молодих осіб з ожирінням без діабету (р<0,0001) 

(рис 4.9). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=18,54*ІМТ-399,58 (R
2
=0,77). 
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Рисунок 4.8 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу НbА1с на рівень 

фібронектину в сироватці крові у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

 

 

Рисунок 4.9 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на рівень фібронектину 

в сироватці крові молодих осіб з ожирінням   
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Оскільки, під час дослідження у обстежених осіб виявлені порушення 

ліпідного обміну, то метою нашої роботи стало з’ясування впливу дисліпідемії на 

підвищення рівня фібронектину у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та 

у молодих осіб з ожирінням без діабету. 

При проведені кореляційного аналізу нами виявлений статистично 

достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом фібронектину та ТГ в 

сироватці крові, як в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, так і в 

групі молодих осіб з ожирінням без діабету (таб.4.6). 

Виявлено також в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

достовірний прямий помірний зв’язок між вмістом фібронектину та рівнем ЗХС в 

сироватці крові, з вмістом ЛПНЩ – прямий помітний. В групі молодих осіб з 

ожирінням без діабету зв’язок між вмістом фібронектину та рівнем ЗХС був 

прямим помітним, з вмістом ЛПНЩ – прямим високим (таб.4.6).  

В групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями спостерігався 

достовірний зворотній високий кореляційний зв’язок між вмістом фібронектину 

та рівнем ЛПВЩ в сироватці крові. В групі молодих осіб з ожирінням без діабету 

цей зв’язок був зворотній помітним (таб.4.6). 

При проведені багатофакторного регресійного аналізу виявлено 

достовірний вплив вмісту ЛПВЩ (р<0,0001) в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями на рівень фібронектину.  

Рівняння регресії:  

Фібронектин=607,5-246,69*ЛПВЩ (R
2
=0,53). 

В групі молодих осіб з ожирінням без діабету на вміст фібронектину 

впливали рівень ЗХС (р=0,04), ЛПНЩ (р<0,0001) (рис.4.10). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=16,92+9,36*ЗХС+47,94*ЛПНЩ (R
2
=0,8). 



175 

 

 

Рисунок 4.10 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПНЩ на рівень 

фібронектину в сироватці крові молодих осіб з ожирінням 

 

 

Рисунок 4.11 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на рівень 

фібронектину в сироватці крові молодих осіб з ожирінням 
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В групі осіб молодого віку з ожирінням, що не страждають від діабету 

відмічалась інсулінорезистентність, що спонукало до вивчення її впливу на 

розвиток виявлених змін.  

При проведені кореляційного аналізу встановлено статистично достовірний 

зв’язок між основними показниками інсулінорезистентності та вмістом 

фібронектину в сироватці крові. З рівнем інсуліну в сироватці крові цей зв’язок 

був прямим високим, з індексом НОМА – прямим помітним, а з індексом Caro – 

зворотнім помітним (таб.4.6).  

Багатофакторний регресійний аналіз теж виявив достовірний вплив вмісту 

інсуліну в сироватці крові (р<0,0001) на рівень фібронектину в сироватці крові в 

групі молодих осіб з ожирінням без діабету (рис.4.11). 

Рівняння регресії: Фібронектин=3,7*Інсулін-158,41 (R
2
=0,67). 

Таким чином, підвищення вмісту фібронектину в сироватці крові хворих на 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та молодих осіб з ожирінням може бути 

проявом ендотеліальної активації та дисфункції при цих патологічних станах. 

Гіперглікемія та дисліпідемія впливають на розвиток цих порушень в групі 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. В групі осіб молодого віку з 

ожирінням без діабету на вміст фібронектину впливає ІМТ, дисліпідемія та 

інсулінорезистентність.  

Досліджували також зв’язок між вмістом фібронектину та АГ у хворих, що 

страждають від ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. 

Виявлено, що вміст протеїну в сироватці хворих на ЦД 1-го типу та АГ 

склав 382,57±39,73 пмоль/мл; у хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії – 

295,96±83,91пмоль/мл, в контрольній групі – 202,71±47,34 пмоль/мл (рис.4.12). 

При цьому, найвищий рівень фібронектину був в сироватці крові хворих на ЦД 1-

го типу з АГ. 
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*Uемп=0 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу з АГ і контрольною групою; 

** Ueмп=46 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу з нормальним АТ і контрольною групою; 

#Uемп=30 (Uкр55-72), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу з АГ та нормальним АТ;  

Рисунок 4.12 - Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ 

 

 

Рисунок 4.13 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту фібронектину в 

сироватці крові на рівень САТ та ДАТ у хворих на ЦД 1-го типу з АГ 
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При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту фібронектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ в 

порівнянні з контрольною групою на 88,72% (р<0,01). 

Рівень досліджуваного протеїну був достовірно вищий в групі хворих на ЦД 

1-го типу з АГ порівняно з групою з нормальним АТ на 29,26% (р<0,01). 

Спостерігалось також достовірне підвищення вмісту фібронектину в 

сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу без АГ порівняно з контрольної групою 

молодого віку на 46% (р<0,01). 

Таким чином, рівень фібронектину достовірно вищий в групі хворих на ЦД 

1-го типу з АГ, як в порівнянні з контролем, так і з групою без гіпертензії, що 

може вказувати на зв’язок АГ з встановленими зрушеннями.  

Проведений регресійний аналіз підтверджує ці припущення та виявляє 

достовірний вплив вмісту фібронектину в сироватці крові на рівень САТ та ДАТ 

(p=0,0005; p=0,001, відповідно) (рис.4.13). 

Рівняння регресії:  

САТ=78,95+0,21*фібронектин (R
2
=0,53);  

ДАТ=68,09+0,08*фібронектин (R
2
=0,54). 

Отже, нами встановлено в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, молодих осіб з ожирінням підвищення рівня фібронектину в 

сироватці крові, що вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції. Вказані зміни 

пов’язані з рівнем HbA1c, глюкози крові, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ при ЦД 1-го 

типу, а також з ІМТ, вмістом інсуліну, індексом НОМА та Caro, ЗХС, ЛПВЩ, 

ЛПНЩ, ТГ при ожирінні. Виявлено також зв’язок між рівнем фібронектину в 

сироватці крові та АГ. 
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4.6. Концентрація VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, молодих осіб з ожирінням та зв’язок з АГ. 

Як відомо, у дітей, молодих осіб та пацієнтів середнього віку, що 

страждають від ЦД з проліферативною ретинопатією та нефропатією, підвищений 

вміст VEGF в сироватці крові [196, 197]. Численні дослідження також вказують 

на те, що саме гіперглікемія при ЦД посилює виділення фактору росту, що в свою 

чергу сприяє розвитку АГ та судинних ускладнень [411]. 

В результаті нашого дослідження виявлено, що вміст VEGF в сироватці 

крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями склав 47,87±8,03 нг/мл, в 

сироватці крові молодих осіб з ожирінням – 34,81±7,71 нг/мл, в контрольній групі 

молодих осіб – 22,67±4,02 нг/мл (рис.4.14). Найвищий рівень VEGF спостерігався 

в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту VEGF в сироватці крові хворих, що страждають від ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою на 111,16% 

(р<0,0001), а також в порівнянні з групою осіб молодого віку з ожирінням без 

діабету на 37,51% (р<0,0001). 

Таким чином, отримані результати можуть вказувати на те, що ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями супроводжується підвищенням вмісту VEGF, а також на роль 

гіперглікемії у розвитку вказаних зрушень. 

Такі припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, що 

виявив статистично достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом VEGF в 

сироватці крові та рівнем HbA1c, глюкози в сироватці крові в групі хворих на ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями. В групі молодих осіб з ожирінням зв’язку між 

цими показниками не було (таб.4.7). 

Результати регресійного аналізу також виявляють вплив вмісту HbA1c на 

рівень VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

(р<0,0001) (рис.4.15). 

Рівняння регресії: VEGF =15,46+3,14* HbA1c (R
2
=0,54).  
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*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою; 

**р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою молодих осіб з ожирінням 

без діабету в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

#р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без діабету; 

Рисунок 4.14 - Вміст VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням 

 

 

Таблиця 4.7 - Коефіцієнти кореляції вмісту VEGF в сироватці крові з 

іншими показниками у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у осіб 

молодого віку з ожирінням без діабету 

 Хворі на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями 

Особи молодого віку з 

ожирінням без діабету 

HbA1c 0,67* 0,53 

Глюкоза крові 0,61* -0,12 

ІМТ -0,13 0,93* 

Інсулін Не визначався 0,9* 

НОМА Не визначався 0,71* 

Caro Не визначався -0,59* 

ЗХС 0,39* 0,67* 

ЛПВЩ -0,63* -0,77* 

ЛПНЩ 0,49* 0,88* 

ТГ 0,61* 0,66* 

Примітка. * - р<0,05  

47,87*# 

34,81** 

22,67 
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Рисунок 4.15 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу HbA1c на вміст VEGF в 

сироватці крові у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

 

 

 

Рисунок 4.16 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на   
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При статистичному аналізі нами виявлено достовірне підвищення вмісту 

VEGF в сироватці крові молодих осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД в 

порівнянні з контрольною групою молодого віку на 53,55% (р<0,0001). Це може 

вказувати роль ожиріння в розвитку вказаних зрушень.  

Припущення про роль ожиріння підтверджують результати кореляційного 

аналізу, що виявив в групі молодих осіб з ожирінням без ЦД достовірний прямий 

сильний зв’язок між вмістом VEGF в сироватці крові та ІМТ. В групі пацієнтів з 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями достовірного зв’язку між цими показниками не 

прослідковувалось (таб.4.7).  

Результати регресійного аналізу теж вказують на вплив ІМТ на вміст VEGF 

в сироватці крові молодих осіб з ожирінням без діабету (р<0,0001) (рис.4.16). 

Рівняння регресії:  

VEGF =1,87*ІМТ-30,24 (R
2
=0,86). 

Оскільки під час дослідження у обстежених осіб виявлені порушення 

ліпідного обміну, то метою нашої роботи стало встановлення зв’язку дисліпідемії 

та підвищення рівня VEGF у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у 

молодих осіб з ожирінням без діабету. 

При проведені кореляційного аналізу нами виявлений статистично 

достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом VEGF та ТГ в сироватці крові, 

як в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, так і в групі молодих осіб 

з ожирінням без діабету (таб.4.7). 

Виявлено також в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

достовірний прямий помірний зв’язок між вмістом VEGF та рівнем ЗХС, ЛПНЩ в 

сироватці крові. В групі молодих осіб з ожирінням без діабету кореляційний 

зв’язок між вмістом VEGF та рівнем ЗХС був прямим помітним, а між вмістом 

VEGF та рівнем ЛПНЩ – прямим високим (таб.4.7).  

В групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями спостерігався 

достовірний зворотній помітний кореляційний зв’язок між вмістом VEGF та 

рівнем ЛПВЩ в сироватці крові. В групі молодих осіб з ожирінням без діабету 

цей зв’язок був зворотнім високим (таб.4.7). 
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При проведені багатофакторного регресійного аналізу виявлено 

достовірний вплив на рівень VEGF вмісту ЛПВЩ (р=0,01), ТГ (р=0,02) в 

сироватці крові в групі хворих на ЦД 1-го типу (рис.4.17).  

Рівняння регресії:  

VEGF =51,58-15,77*ЛПВЩ+5,09*ТГ (R
2
=0,58). 

В групі молодих осіб з ожирінням без діабету на вміст VEGF впливали 

рівень ЗХС (р=0,006), ЛПНЩ (р<0,0001). 

Рівняння регресії:  

VEGF =12,03+1,22*ЗХС+4,38*ЛПНЩ (R
2
=0,83). 

В групі осіб молодого віку з ожирінням, що не страждають від ЦД 

відмічалась інсулінорезистентність, тому ми досліджували її вплив на рівень 

VEGF.  

При проведені кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між вмістом VEGF та рівнем інсуліну в сироватці крові, 

індексом НОМА, а з індексом Caro – зворотній помітний (таб.4.7).  

Багатофакторний регресійний аналіз теж виявив достовірний вплив вмісту 

інсуліну в сироватці крові (р<0,0001), індексу НОМА (р=0,01) та Caro (р=0,004) на 

рівень VEGF в сироватці крові в групі молодих осіб з ожирінням без діабету 

(рис.4.18). 

Рівняння регресії:  

VEGF =0,95*Інсулін-1,22*НОМА+6,91* Caro-71,68 (R
2
=0,86). 
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Рисунок 4.17 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЛПВЩ та ТГ на рівень 

VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

 

 

 

Рисунок 4.18 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу НОМА та 

Caro на вміст VEGF в сироватці крові молодих осіб з ожирінням без діабету   
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При дослідженні вмісту VEGF при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та 

його зв’язок з АГ нами виявлено, що вміст його в сироватці хворих на ЦД 1-го 

типу та АГ склав 50,13±7,31 нг/мл; у хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії – 

42,67±7,46 нг/мл, в контрольній групі молодого віку – 22,67±4,02 нг/мл (рис.4.19). 

При цьому, найвищий рівень VEGF був в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу 

та АГ. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ в 

порівнянні з контрольною групою на 121,12% (р<0,01). 

Рівень досліджуваного фактору росту був достовірно вищий в групі хворих 

на ЦД 1-го типу з АГ порівняно з групою з нормальним АТ на 17,48% (р<0,05). 

Спостерігалось також достовірне підвищення вмісту VEGF в сироватці 

крові хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії порівняно з контрольної групою на 

88,22% (р<0,01). 

Таким чином, рівень VEGF достовірно вищий в групі хворих на ЦД 1-го 

типу з АГ, як в порівнянні з контролем, так і з групою без гіпертензії, що може 

вказувати на зв’язок між вмістом VEGF та АГ. Ці припущення підтверджуються 

результатами регресійного аналізу, під час якого виявлено, що вміст VEGF в 

сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ достовірно впливав на САТ та ДАТ 

(р=0,003 та р=0,02) (рис.4.20):  

САТ=110,68+1,027*VEGF (R
2
=0,53); 

ДАТ=84,04+0,33*VEGF (R
2
=0,52).  

Отже, ми виявили підвищення вмісту VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями, у молодих осіб з ожирінням, що підтверджує 

порушення функціонального стану ендотелію. Порушення вуглеводного та 

ліпідного обміну впливають на розвиток вказаних змін в групі хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями. У молодих осіб з ожирінням підвищення вмісту VEGF 

пов’язане з ІМТ, інсулінорезистентністю та дисліпідемією. Виявлено зв’язок між 

рівнем VEGF та АГ.  
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*Uемп=0 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу та АГ в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=1 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу без АГ в порівнянні з контрольною групою; 

#Uэмп=61 (Uкр55-72), р<0,05– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 1-

го типу та АГ в порівнянні з хворими на ЦД 1-го типу без гіпертензії;  

Рисунок 4.19 - Вміст VEGF в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ 

 

 

Рисунок 4.20 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу VEGF на САТ та ДАТ у 

хворих на ЦД 1-го типу та АГ   
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4.7 Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих на 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, у молодих осіб з ожирінням та зв’язок з АГ 

Як відомо, адгезія моноцитів та лімфоцитів з клітинами ендотелію, що 

виникає під впливом молекул адгезії, ініціює атеросклеротичний процес [412]. В 

дослідженнях виявлено підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину 

підлітків з ожирінням, АГ та ЦД [413]. Результати іншого дослідження хоч і 

виявили підвищення вмісту молекул адгезії при ЦД 1-го типу, проте воно не мало 

прогностичного значення стосовно розвитку мікросудинних ускладнень [414]. 

Згідно з поставленими задачами ми досліджували вміст молекул адгезії у 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням. 

Результати представлені в таб.4.8. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ICAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою на 113,29% (р<0,0001). 

Рівень ICAM-1 в сироватці крові був достовірно вищий в групі молодих осіб з 

ожирінням в порівнянні з контрольною групою молодого віку на 44,64% 

(р<0,0001). Встановлено також статистично достовірне підвищення вмісту ICAM-

1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями на 47,46% 

(р=0,01) в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням (таб.4.8). 

В нашому дослідженні виявлено також статистично достовірне підвищення 

вмісту VCAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями в 

порівнянні з контрольною групою молодого віку на 68,35% (р<0,0001). Рівень 

VCAM-1 в сироватці крові був достовірно вищий в групі осіб молодого віку з 

ожирінням в порівнянні з контрольною групою на 45,69% (р<0,0001). Виявлено 

також статистично достовірне підвищення вмісту VCAM-1 в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями на 15,55% (р=0,0002) в порівнянні з 

групою молодих осіб з ожирінням (таб.4.8). 
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Таблиця 4.8 - Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у молодих осіб з ожирінням 

 Хворі на ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями 

Хворі на ожиріння 

молодого віку 

Контрольна група 

осіб молодого віку 

ICAM-1, 

нг/мл 

321,69±78,69*# 218,15±54,45** 150,82±21,18 

VCAM-1, 

нг/мл 

759,48±116,84*# 657,24±104,36** 451,11±80,06 

Е-селектин, 

нг/мл 

21,39±2,41*# 18,92±2,54** 14,26±1,47 

 

Примітки: 

*- р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 

1-го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

** - р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою молодих 

осіб з ожирінням без діабету в порівнянні з контрольною молодого віку; 

# - р<0,01 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на ЦД 1-

го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням без 

діабету; 

Таблиця 4.9 - Коефіцієнти кореляції вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину 

в сироватці крові з іншими показниками у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та у осіб молодого віку з ожирінням без діабету 

 ICAM-1 VCAM-1 Е-селектин 

 Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 

HbA1c 0,74* 0,35 0,56* 0,42 0,74* 0,34 

Глюкоза крові 0,64* 0,05 0,46* -0,01 0,67* -0,06 

ІМТ 0,003 0,67* -0,34 0,85* -0,24 0,91* 

Інсулін - 0,69* - 0,77* - 0,81* 

НОМА - 0,51* - 0,73* - 0,66* 

Caro - -0,53* - -0,41* - -0,53* 

ЗХС 0,43* 0,46* 0,39* 0,62* 0,44* 0,71* 

ЛПВЩ -0,47* -0,54* -0,31* -0,65* -0,6* -0,68* 

ЛПНЩ 0,47* 0,62* 0,18* 0,75* 0,45* 0,81* 

ТГ 0,6* 0,36* 0,51* 0,54* 0,54* 0,64* 

Примітки: 

1. * - р<0,05 

2. Група 1 – група хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

3. Група 2 – група молодих осіб з ожирінням  
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Вміст Е-селектину був достовірно вищий в сироватці крові хворих на ЦД 1-

го типу з мікроангіопатіями в порівнянні з контрольною групою молодого віку на 

50% (р<0,0001). Рівень Е-селектину в сироватці крові достовірно вищий в групі 

молодих осіб з ожирінням в порівнянні з контрольною групою молодого віку на 

32,67% (р<0,0001). Встановлено також достовірне підвищення вмісту Е-селектину 

в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями на 13,05% 

(р=0,0001) в порівнянні з групою молодих осіб з ожирінням (таб.4.8). 

Підвищення рівня ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину у хворих на ЦД 1-го типу 

з мікроангіопатіями в порівняні з іншими групами пацієнтів може вказувати на 

роль гіперглікемії в розвитку цих змін. Припущення про роль гіперглікемії 

підтверджують дані кореляційного аналізу. 

В групі хворих на ЦД 1-го з мікроангіопатіями типу нами виявлено 

достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між рівнем ICAM-1 та вмістом 

HbA1c в сироватці крові, прямий помітний – між рівнем ICAM-1 та глюкозою 

крові. У молодих осіб з ожирінням кореляційного зв’язку між цими показниками 

не було (таб.4.9). 

В групі пацієнтів, що страждають від ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

прослідковувався достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між 

концентрацією VCAM-1 та вмістом HbA1c в сироватці крові, прямий помірний – 

між рівнем VCAM-1 та глюкозою крові. Не встановлено кореляційного зв’язку 

між цими показниками в групі молодих осіб з ожирінням (таб.4.9). 

В групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями встановлено 

достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між рівнем Е-селектину та 

вмістом HbA1c в сироватці крові, прямий помітний – між рівнем Е-селектину та 

глюкозою крові. У молодих осіб з ожирінням кореляційного зв’язку між цими 

показниками не простежувалось (таб.4.9). 

Проведений регресійний аналіз також підтверджує припущення про роль 

гіперглікемії та вказує на достовірний вплив рівня HbA1c на вміст ICAM-1 

(р<0,0001), VCAM-1 (р=0,0006) (рис.4.21), та Е-селектину (р<0,0001) в групі 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями.  
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Рисунок 4.21 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу HbA1c на вміст VCAM-1 в 

сироватці крові у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

 

 

 

Рисунок 4.22 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ІМТ на вміст ICAM-1 в 

сироватці крові молодих осіб з ожирінням 
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Рівняння регресії: 

ICAM-1=33,85*НbА1с-24,16 (R
2
=0,54); 

VCAM-1=40,61*НbА1с+333,6 (R
2
=0,51); 

Е-селектин=1,11*НbА1с +9,72 (R
2
=0,56). 

Підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові у осіб 

молодого віку з ожирінням, що встановлено під час нашого дослідження, може 

вказувати на роль ожиріння в розвитку виявлених зрушень порушень. 

Такі припущення підтверджуються даними кореляційного аналізу, під час 

якого встановлено статистично достовірний прямий високий зв’язок між вмістом 

VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові та ІМТ у молодих осіб з ожирінням. Між 

рівнем ICAM-1 та ІМТ зв’язок був прямим помітним. В групі пацієнтів, що 

страждають від ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями зв’язку між цими показниками 

не простежувалось (таб.4.9.).  

Проведений регресійний аналіз теж встановив достовірний вплив ІМТ на 

вміст в сироватці крові ICAM-1 (р<0,0001) (рис.4.22), VCAM-1 (р<0,0001), Е-

селектину (р<0,0001) в групі молодих осіб з ожирінням. 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=12,68*ІМТ-222,41 (R
2
=0,79); 

VCAM-1=23,16*ІМТ-147,34 (R
2
=0,72); 

Е-селектин=0,6*ІМТ-2,24 (R
2
=0,84). 

Метою нашого дослідження було також з’ясувати зв’язок між основними 

показниками ліпідного обміну та вмістом ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в 

сироватці крові у обстежених осіб. 

При проведені кореляційного аналізу в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та в групі молодих осіб з ожирінням без ЦД виявлено 

достовірний прямий помірний зв’язок між вмістом ICAM-1 та рівнем ЗХС, 

ЛПНЩ в сироватці крові. Зв’язок між вмістом ICAM-1 та рівнем ТГ в сироватці 

крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями був достовірним прямим 

помітним (таб.4.9).  
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Встановлено достовірний прямий помірний зв’язок між рівнем VCAM-1 та 

вмістом ЗХС в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, а також прямий 

помітний - в групі осіб з ожирінням без діабету. Зв’язок між вмістом VCAM-1 та 

рівнем ЛПНЩ був прямим слабким в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, а також прямий високим - в групі осіб з ожирінням без 

діабету. Між вмістом VCAM-1 та рівнем ТГ в сироватці крові зв’язок був прямим 

помітним, як в групі пацієнтів з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями та у осіб з 

ожирінням без ЦД. Зв’язок між вмістом VCAM-1 та рівнем ЛПВЩ був зворотнім 

помірним в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, а також зворотнім 

помітним - в групі осіб з ожирінням без діабету (таб.4.9). 

В групі пацієнтів, що страждає від ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

виявлено достовірний прямий помірний кореляційний зв’язок між вмістом Е-

селектину та рівнем ЗХС, ЛПНЩ в сироватці крові, прямий помітний - між 

вмістом Е-селектину та рівнем ТГ, а також зворотній помітний – з рівнем ЛПВЩ 

(таб.4.9). 

В групі молодих осіб з ожирінням без діабету встановлено достовірний 

прямий високий зв’язок між вмістом Е-селектину та рівнем ЗХС, ЛПНЩ в 

сироватці крові, прямий помітний - між вмістом Е-селектину та рівнем ТГ, а 

також зворотній помітний – з рівнем ЛПВЩ (таб.4.9). 

Для уточнення залежності вмісту молекул адгезії в сироватці крові від 

основних показників ліпідного обміну ми провели багатофакторний регресійний 

аналіз. 

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

VCAM-1 в сироватці крові достовірно впливає рівень ТГ (р=0,0001 та р=0,002, 

відповідно), на рівень Е-селектину – вміст ЛПВЩ (р=0,0001). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=81,7*ТГ+123,07 (R
2
=0,56); 

VCAM-1=109,08*ТГ+482,14 (R
2
=0,56); 

Е-селектин=28,68-7,15*ЛПВЩ (R
2
=0,53). 
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В групі молодих осіб з ожирінням на рівень ICAM-1 достовірно впливає 

вміст ЛПНЩ (р<0,0001), на рівень VCAM-1 – вміст ЗХС та ЛПНЩ в сироватці 

крові (р=0,04 та р=0,0002, відповідно), на рівень Е-селектину – вміст ЗХС та 

ЛПНЩ (р=0,001 та р<0,0001, відповідно) (рис.4.23). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=35,66*ЛПНЩ+86,89 (R
2
=0,72); 

VCAM-1=17,99*ЗХС+47,63*ЛПНЩ+384,044 (R
2
=0,63); 

Е-селектин=0,57*ЗХС+1,17ЛПНЩ+11,47 (R
2
=0,76). 

В групі осіб молодого віку з ожирінням, що не страждають від діабету 

виявлена інсулінорезистентність. При проведені кореляційного аналізу виявлено 

статистично достовірний прямий помітний зв’язок між рівнем ICAM-1 та вмістом 

інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА, зворотній помітний – з індексом 

Caro. Між рівнем VCAM-1 та вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА 

був прямим високим, з індексом Caro - зворотнім помірним. Зв’язок між рівнем Е-

селектину та вмістом інсуліну в сироватці крові був прямим високим, з індексом 

НОМА – прямим помітним, індексом Caro – зворотнім помітним (таб.4.9).  

Багатофакторний регресійний аналіз виявив достовірний вплив вмісту 

інсуліну на рівень ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину в сироватці крові в групі 

молодих осіб з ожирінням без діабету (р<0,0001 для молекул адгезії) (рис.4.24).  

Рівняння регресії: 

ICAM-1=2,59*Інсулін-63,28 (R
2
=0,72); 

VCAM-1=4,49* Інсулін+168,91 (R
2
=0,59); 

Е-селектин=0,11* Інсулін+6,35 (R
2
=0,66). 
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Рисунок 4.23 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПНЩ на вміст  

Е-селектину в сироватці крові молодих осіб з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 4.24 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на рівень 

VCAM-1 в сироватці крові молодих осіб з ожирінням без діабету 
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Виявлено, що вміст ICAM-1 в сироватці хворих на ЦД 1-го типу та АГ склав 

343,2±73,67 нг/мл, у хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії – 272,24±69,66 нг/мл, 

в контрольній групі молодого віку – 150,82±21,18 нг/мл (рис.4.25). При цьому, 

найвищий рівень ICAM-1 був в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ICAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу та АГ в 

порівнянні з контрольною групою на 127,55% (р<0,01). Рівень ICAM-1 був 

достовірно вищий в групі хворих на ЦД 1-го типу та АГ порівняно з групою з 

нормальним АТ на 26,06% (р<0,05). 

Спостерігалось також достовірне підвищення вмісту ICAM-1 в сироватці 

крові хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії порівняно з контрольної групою 

молодого віку на 80,50% (р<0,01). 

Нами також встановлено, що вміст VCAM-1 в сироватці хворих на ЦД 1-го 

типу та АГ склав 786,14±116,47 нг/мл; у хворих на ЦД 1-го типу без гіпертензії – 

698,15±96,87 нг/мл, в контрольній групі молодого віку – 451,11±80,06 нг/мл 

(рис.4.26). 

При аналізі отриманих даних встановлено достовірне підвищення вмісту 

VCAM-1 в сироватці крові хворих з ЦД 1-го типу та АГ в порівнянні з 

контрольною групою молодого віку на 74,26% (р<0,01).  

Вміст VCAM-1 був достовірно вищий в групі хворих на ЦД 1-го типу без 

гіпертензії в порівнянні з контрольною групою на 54,76% (р<0,01). 

Виявлено також достовірне підвищення рівня VCAM-1 в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу та АГ в порівнянні з групою хворих на ЦД 1-го типу без 

гіпертензії на 12,6% (р<0,01). 

В результаті нашого дослідження також встановлено, що вміст Е-селектину 

в сироватці хворих на цукровий ЦД 1-го типу та АГ склав 22±2,38 нг/мл; у хворих 

на ЦД 1-го типу без гіпертензії – 19,9±1,89 нг/мл, в контрольній групі молодого 

віку – 14,26±1,47 нг/мл (рис.4.27). 
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*Uемп=2,5 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 

1-го типу та АГ в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

** Uемп=19,5 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 

1-го типу без гіпертензії в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

#Uемп=58 (Uкр55-72), р<0,05– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД  

1-го типу з АГ та нормальним АТ;  

Рисунок 4.25 - Вміст ICAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ 

 

 

*Uемп=1,5 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД 

1-го типу та АГ в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

** Uемп=10 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД  

1-го типу без гіпертензії в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

#Uемп=58 (Uкр55-72), р<0,05– статистично достовірна відмінність між хворими на ЦД  

1-го типу та АГ в порівнянні з хворими на ЦД 1-го типу без гіпертензії;  

Рисунок 4.26 - Вміст VCAM-1 в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з АГ   
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*Uемп=0 (Uкр198-234), р<0,01 – статистично достовірна відмінність між хворими на  

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

** Uемп=0 (Uкр69-89), р<0,01– статистично достовірна відмінність між хворими на  

ЦД 1-го типу без гіпертензії в порівнянні з контрольною групою молодого віку; 

#Uемп=59 (Uкр55-72), р<0,05– статистично достовірна відмінність між хворими на  

ЦД 1-го типу та АГ та хворими на ЦД 1-го типу без гіпертензії;  

Рисунок 4.27 - Вміст Е-селектину в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу та АГ 

 

 

Рисунок 4.28 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу на САТ та ДАТ рівня  
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При аналізі отриманих даних встановлено достовірне підвищення вмісту  

Е-селектину в сироватці крові хворих з ЦД 1-го типу та АГ в порівнянні з 

контрольною групою на 54,27% (р<0,01).  

Вміст Е-селектину був достовірно вищий в групі хворих на ЦД 1-го типу 

без гіпертензії в порівнянні з контрольною групою на 39,55% (р<0,01). 

Виявлено також достовірне підвищення рівня Е-селектину в сироватці крові 

хворих на ЦД 1-го типу та АГ в порівнянні з групою хворих на ЦД 1-го типу без 

гіпертензії на 10,55% (р<0,01). 

Таким чином, рівень ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину достовірно вищий в 

групі хворих на ЦД 1-го типу та АГ, як в порівнянні з контролем, так і з групою 

без гіпертензії, що може вказувати на зв’язок між підвищенням рівня молекул 

адгезії та АГ. 

Наші припущення підтверджуються результатами регресійного аналізу, що 

вказує на достовірний вплив на САТ та ДАТ рівня ICAM-1 (р=0,0005 та р=0,03): 

САТ=122,28+0,11*ICAM-1 (R
2
=0,53); ДАТ=89,65+0,03*ICAM-1 (R

2
=0,52);  

Е-селектину (р=0,02 та р=0,04): САТ=105,55+2,57*Е-селектин (R
2
=0,52); 

ДАТ=82,19+0,84*Е-селектин (R
2
=0,52) в групі хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та АГ (рис.4.28). 

Отже, нами виявлено підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в 

групі хворих на ЦД 1-го типу та АГ, а також встановлено зв’язок між рівнем 

молекул адгезії та АТ. 

4.8 Взаємозв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів при цукровому діабеті 1-го типу та 

при ожирінні 

При проведені кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний зворотній помірний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та вмістом фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин в 

сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями (таб.4.10).  
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Таблиця 4.10 - Кореляція рівня ендотелійзалежної дилатації з вмістом 

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

з мікроангіопатіями та у осіб молодого віку з ожирінням без діабету 

 Хворі на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями 

Молоді особи з ожирінням без 

діабету 

Фібронектин -0,39 -0,79 

ЕМАР-ІІ -0,67 -0,72 

VEGF -0,44 -0,83 

ICAM-1 -0,35 -0,64 

VCAM-1 -0,28 -0,76 

Е-селектин -0,47 -0,69 

Примітка. р<0,05 

Кореляційний зв’язок у цих пацієнтів між ендотелійзалежною дилатацією та 

вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові був достовірний зворотній помітний, а між 

ендотелійзалежною дилатацією та вмістом VCAM-1 – зворотній слабкий (р<0,05) 

(таб.4.10). 

В групі молодих осіб з ожирінням без діабету простежувався статистично 

достовірний високий зворотній кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та вмістом фібронектину, ЕМАР-ІІ, VEGF, VCAM-1 в сироватці 

(р<0,05) (таб.4.10). 

У цієї категорії пацієнтів встановлено достовірний зворотній помітний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом ICAM-1, Е-селектину в 

сироватці крові (р<0,05) (таб.4.10). 

Резюме: в результаті нашого дослідження у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями та в групі молодих осіб з ожирінням виявлено ознаки 

дисліпідемії, а саме підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, а також знищення вмісту 

ЛПВЩ в сироватці крові. У молодих осіб з ожиріння без ЦД спостерігались 

явища інсулінорезистентності, а саме підвищення вмісту інсуліну в сироватці 

крові, індексу НОМА та зниження індексу Сaro. В обох обстежених групах, як 

хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, так і у молодих осіб з ожирінням 

виявлено ослаблення ендотелійзалежної дилатації, що вказує на порушення 
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функціонального стану ендотелію при цих патологічних станах. У обстежених 

пацієнтів встановлено, також, підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних 

факторів, таких як, ЕМАР-ІІ, фібронектин, VEGF, ICAM-I, VCAM-1, E-селектин. 

Це підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції. Виявлено взаємозв’язки між 

рівнем ендотелійзалежної дилатації, концентрацією ЕМАР-ІІ, фібронектину, 

VEGF, ICAM-I, VCAM-1, E-селектину та рівнем HbA1c, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ 

в сироватці крові в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями, а також з 

ІМТ, індексом НОМА, Caro, вмістом інсуліну, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ в 

сироватці крові в групі молодих осіб з ожирінням. Встановлено зв’язок між САТ, 

ДАТ та вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові хворих 

на ЦД 1-го типу та АГ. Ослаблення ендотелійзалежної дилатації пов’язане з 

підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів. 

 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені у статтях [415-424], 

апробовані на наукових форумах [425-428]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОЯВИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Як відомо, АГ через формування інсулінорезистентності, супроводжується 

підвищеним ризиком розвитку метаболічних порушень в порівнянні з 

нормотензивним особами, та може передувати розвитку ЦД. ЦД підвищує ризик 

розвитку АГ, яка в свою чергу, є ведучим фактором ризику серцево-судинної 

патології [429].  

Поєднання ЦД з АГ суттєво впливає на прогноз стосовно серцево-судинної 

патології, здатність досягнути цільових рівнів компенсації вуглеводного обміну та 

АТ, сприяє прогресуванню АГ із-за ураження серця, судин та нирок, що 

призводить в подальшому до розвитку серцево-судинних катастроф [430]. 

Епідеміологічні дослідження встановили, що 60% хворих з АГ мають надлишкову 

масу тіла. В той же час, ожиріння пов’язане з високою розповсюдженістю АГ 

[431]. Судинне ремоделювання та ендотеліальна дисфункції – загальні ознаки АГ, 

ЦД та ожиріння, а прозапальні зміни в судинній стінці сприяють прогресуванню 

серцево-судинної патології при цих захворюваннях [432]. 

5.1 Клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з АГ 

Для вирішення поставлених задач пацієнти групи з АГ були розподілені 

наступним чином: хворі з АГ та ЦД 2-го типу – 41 особа, з АГ та ожирінням – 18 

осіб, з АГ та нормальною масою тіла – 9 осіб. 

Виявлено достовірно вищий ІМТ у хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го 

типу, так і з ожирінням (р<0,05). Достовірної відмінності ІМТ між групою 

пацієнтів з АГ з нормальною масою тіла та контрольною групою осіб без АГ не 

було (таб.5.1). Рівень HbA1c, глюкози крові був достовірно вищий у хворих з АГ 

та ЦД 2-го типу в порівнянні з пацієнтами з АГ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, з особами контрольної групи (р<0,05) (таб.5.1).  
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Таблиця 5.1 - Клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з АГ 

 АГ з ЦД 2-го 

типу 

АГ з 

ожирінням 

АГ з 

нормальною 

масою тіла 

Контроль 

Вік, років 53,56±7,14 50,5±4,92 52,77±6,3 49,46±7,04 

ІМТ, кг/м
2
 32,28±7,4* 37,14±3,33* 23,35±1,59 22,3±1,96 

HbA1c,% 9,97±2,02* 5,46±0,36 5,24±0,4 5,26±0,48 

Глюкоза, 

ммоль/л 

9,71±2,63* 4,63±0,89 5,12±0,72 4,32±0,7 

ЗХС, 

ммоль/л 

6,73±1,54* 6,28±1,83* 3,8±0,42 3,86±0,8 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

0,99±0,18* 0,98±0,11* 1,43±0,17 1,5±0,22 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,76*±1,08 3,65±0,64* 2,1±0,49 2,64±0,72 

ТГ, ммоль/л 2,77±0,81* 2,81±0,88* 1,71±0,35 1,63±0,26 

Примітка. * - р<0,05 – достовірне відмінність між обстеженою групою та 

контролем 

При дослідженні показників ліпідного обміну виявлено ознаки дисліпідемії, 

а саме достовірне підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, зниження ЛПВЩ у всіх 

хворих з АГ, як з ЦД 2-го типу, так і з ожирінням та нормальною масою тіла 

(таб.5.1). 

5.2 Визначення чутливості до інсуліну у хворих на АГ 

В групі хворих з АГ та ЦД 2-го типу вміст інсуліну в сироватці крові склав 

126,11±24,65 пмоль/л, у хворих з АГ та ожирінням - 118,02±17,66 пмоль/л, у осіб з 

АГ та нормальною масою тіла – 46,32±10,28 пмоль/л, в контрольній групі 

42,62±9,3 (рис.5.1). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові в групі пацієнтів з АГ та ЦД 2-го 

типу в порівнянні з контрольною групою в 2,95 рази, та в порівнянні з групою 

пацієнтів з АГ та нормальною масою тіла в 2,72 рази (р<0,0001). Вміст інсуліну в 

сироватці крові хворих з АГ та ожирінням достовірно вищий, ніж в контрольній 

групі в 2,76 рази, та ніж в групі пацієнтів з АГ та нормальною масою тіла в 2,54 

рази (р<0,0001).   
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*Uемп=0 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-

го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=0 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=0 (Uкр91-118), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та з нормальною масою тіла;  

##Uемп=0 (Uкр36-48), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ожирінням та з нормальною масою тіла;  

Рисунок 5.1 - Вміст інсуліну в сироватці крові пацієнтів з АГ 

 

*Uемп=1 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-

го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=0 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=29 (Uкр 23-33), р<0,05– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з 

нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=1 (Uкр91-118), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та з нормальною масою тіла;  

##Uемп=0 (Uкр36-48), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ожирінням та з нормальною масою тіла;  

Рисунок 5.2 - Індекс НОМА у пацієнтів з АГ   
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Статистично достовірної різниці між вмістом інсуліну в сироватці крові осіб 

з АГ та нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою не виявлено. 

Індекс НОМА в групі хворих з АГ та ЦД 2-го типу був 55,37±20,36, в групі 

хворих з АГ та ожирінням – 23,99±4,79. У пацієнтів з АГ та нормальною масою 

тіла індекс НОМА склав 10,51±2,63, в контрольній групі – 8,28±2,52 (рис.5.2). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення індексу НОМА в групі пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою в 6,68 рази, та в порівнянні з групою пацієнтів з АГ та 

нормальною масою тіла в 5,26 рази (р<0,0001). Індекс НОМА у хворих з АГ та 

ожирінням достовірно вищий, ніж в контрольній групі в 2,89 рази, та ніж в групі 

пацієнтів з АГ та нормальною масою тіла в 2,28 рази (р<0,0001). Індекс НОМА 

був достовірно вищий у хворих з АГ та нормальною масою тіла, ніж в 

контрольній групі на 26,93% (р=0,03). 

Індекс Caro в групі хворих з АГ та ЦД 2-го типу був 7,84±2,13, в групі 

хворих з АГ та ожирінням – 4,06±1,52. У пацієнтів з АГ та нормальною масою 

тіла індекс Caro склав 11,63±3,37, в контрольній групі – 10,49±2,67 (рис.5.3). 

 

*Uемп=1 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-

го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=0 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=49,5 (Uкр91-118), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та з нормальною масою тіла;  

##Uемп=1 (Uкр36-48), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ожирінням та з нормальною масою тіла;  

Рисунок 5.3 - Індекс Caro пацієнтів з АГ  
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При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

зниження індексу Caro в групі пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою на 25,26%, та в порівнянні з групою пацієнтів з АГ та 

нормальною масою тіла на 32,58% (р<0,01). Індекс Caro у хворих з АГ та 

ожирінням достовірно нижчий, ніж в контрольній групі в 2,58 рази, та ніж в групі 

пацієнтів з АГ та нормальною масою тіла в 2,86 рази (р<0,01). Достовірної різниці 

між індексом Caro у хворих з АГ та нормальною масою тіла в порівнянні з 

контрольною групою не було. 

Таким чином, в результаті дослідження виявлено гіперінсулінемія та 

інсулінорезистентність у пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням. 

Достовірне підвищення індексу НОМА у пацієнтів з АГ з нормальною масою тіла 

вказує на розвиток інсулінорезистентності у цих осіб, хоча вміст інсуліну та 

індекс Caro у них достовірно не змінені. 

5.3 Ендотелійзалежна дилатація у хворих на АГ 

Ми визначали базовий діастолічний діаметр, постгіперемічний діастолічний 

діаметр, δ-гіперемічна, діаметр артерії після прийому нітрогліцерину, пікову 

постгіперемічну швидкість кровотоку. Вираховували ендотелійзалежну 

дилатацію, ендотелійнезалежну гладком’язеву дилатацію. Результати 

представлені в таблиці 5.2. Базовий діастолічний діаметр у обстежених пацієнтів 

достовірно не відрізнявся (р>0,05).  

Для виключення впливу ЦД на досліджувані показники нами була виділена 

додатково група порівняння хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ. 

При підрахунку виявлено, що ендотелійзалежна дилатація у хворих на АГ 

та ЦД 2-го типу склала 1,78±1,85%, у хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ – 

3,29±1,62%, у осіб з АГ та ожирінням – 2,62±2,14%. В групі хворих АГ з 

нормальною масою ендотелійзалежна дилатація становила 4,78±3,46%, в 

контрольній групі без АГ – 10,17±4,03% (рис.5.4). Найнижчий рівень 

ендотелійзалежної дилатації спостерігався в групі хворих на АГ та ЦД 2-го типу з 

ожирінням.  



206 

 

Таблиця 5.2 - Проба Целермайєра у хворих з АГ 

 АГ та ЦД 

2-го типу  

АГ та 

ожиріння  

АГ з нормальною 

масою тіла 

Контрольна 

група 

Базовий діастолічний 

діаметр, мм 

2,91±0,5 2,95±0,4 3,06±0,37 3,07±0,32 

Постгіперемічний 

діастолічний 

діаметр, мм 

2,96±0,53 3,03±0,46 3,2±0,34 3,37±0,32 

δ-гіперемічна, мм 0,04±0,05 0,08±0,07 0,14±0,09 0,3±0,11 

Ендотелійзалежна 

дилатація (δ,%) 

1,54±1,85 2,62±2,14 5,31±3,21 10,17±4,03 

Діаметр артерії після 

нітрогліцерину, мм 

3,2±0,58 3,31±0,51 3,7±0,3 3,8±0,32 

δ-нітро, мм 0,32±0,1 0,36±0,12 0,66±0,18 0,73±0,16 

Ендотелійнезалежна 

дилатація, (δ,%) 

11,37± 

2,77 

12,17±3,1

3 

22,33±7,96 24,13±6,43 

Базова швидкість 

кровотоку, мл/хв 

25,59±8,3 24,26± 

7,92 

32,13±7,75 27,72±9,05 

Пікова 

постгіперемічна 

швидкість 

кровотоку, мл/хв 

132,94± 

21,29 

145,46± 

20,79 

178,07±69,72 142,35±67,8 
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*Uемп=0 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-

го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=5 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=26 (Uкр23-33), р<0,05– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з 

нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=104 (Uкр106-135), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та з нормальною масою тіла;  

£ Uемп=247 (Uкр304-353), р<0,01 - достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 

2-го типу в порівнянні з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ; 

Рисунок 5.4 - Ендотелійзалежна дилатація у хворих на АГ 

 

Таблиця 5.3 - Кореляція ендотелійзалежної дилатації з іншими показниками 

в загальній групі хворих на АГ 

 Коефіцієнт кореляції 

ІМТ -0,35* 

Глікозильований гемоглобін -0,46* 

Глюкоза -0,35* 

ЗХС -0,57* 

ЛПВЩ 0,58* 

ЛПНЩ -0,53* 

ТГ -0,5* 

Інсулін -0,68* 

НОМА -0,52* 

Caro 0,31* 

Примітка. * - р<0,05 
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При аналізі отриманих даних нами виявлено достовірне ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу на 84,85%, з АГ та 

ожирінням на 74,23%, з АГ та нормальною масою тіла – на 47,78% (р<0,01) в 

порівнянні з контрольною групою, а також у хворих з АГ та ЦД 2-го типу в 

порівнянні з хворими на ЦД 2-го типу з нормальним АТ на 53,19%, що вказує на 

роль артеріальної гіпертензії в розвитку цих зрушень.  

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла. Це може вказувати на розвиток 

ендотеліальної дисфункції при АГ.  

Ендотелійзалежна дилатація була знижена у пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу 

в порівнянні з хворими на АГ з нормальною масою тіла на 70,99% (р<0,01), що 

свідчить про участь гіперглікемії в розвитку виявлених змін.  

Ці припущення підтверджуються результатами кореляційного аналізу, що 

становив статистично достовірний зворотній помірний зв’язок між 

ендотелійзалежної дилатацією та рівнем глюкози, НbА1с в сироватці крові 

пацієнтів в загальній групі хворих з АГ (таб.5.3). Проте, достовірна відмінність 

між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальним АТ вказує на незалежний вплив АГ у розвитку виявлених зрушень. 

Виявлено також ослаблення ендотелійзалежної дилатації пацієнтів з АГ та 

ожирінням в порівнянні з хворими на АГ з нормальною масою тіла на 50,65%, що 

вказує на роль ожиріння в розвитку цих змін. На користь наших припущень 

свідчить статистично достовірний помірний зворотній кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та ІМТ в загальній групі осіб з АГ. 

Разом з тим, ми досліджували зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та 

основними показниками ліпідного обміну в загальній групі хворих з АГ (таб.5.3). 

Нами виявлено статистично достовірний зворотній помітний кореляційний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом ЗХС, ЛПНЩ, ТГ в 

сироватці крові, а також прямий помітний – з рівнем ЛПВЩ в загальній групі 

хворих на АГ. 
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З’ясовували також вплив інсулінорезистентності на ендотелійзалежну 

дилатацію. Встановлено статистично достовірний зворотній помітний 

кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом інсуліну в 

сироватці крові, індексом НОМА, прямий помірний – з індексом Caro (таб.5.3). 

Нами досліджувалась також і не залежна від ендотелію гладком’язева 

дилатація. 

При підрахунку виявлено, що показник ендотелійнезалежної дилатації у 

хворих на АГ та ЦД 2-го типу склав 11,37±2,77%, в групі осіб з АГ та ожирінням - 

12,17±3,13%. В групі хворих на АГ з нормальною масою тіла цей показник був 

22,33±7,96%, в контрольній групі - 24,3±6,9% (таб. 5.2). 

При аналізі отриманих даних виявлено достовірне ослаблення 

ендотелійнезалежної дилатації в групі хворих на АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні 

з контрольною групою на 52,8% (р<0,01). У хворих на АГ з ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою ендотелійнезалежна дилатація була меншою на 

49,5% (р<0,01). В групі хворих на АГ типу з нормальною масою тіла цей показник 

достовірно не відрізнявся (р>0,05). 

Пікова постгіперемічна швидкість кровотоку в між обстеженими 

пацієнтами достовірно не відрізнялась (р>0,05). 

5.4. Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на АГ 

Згідно з поставленими задачами ми досліджували вміст ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові у осіб з АГ. 

Нами виявлено, що вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на АГ та ЦД  

2-го типу був 4,86±2,3 нг/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з нормальним АТ – 3,31±1,52 

нг/мл; у хворих на АГ та ожиріння 2,92±1,42 нг/мл, у хворих на АГ з нормальною 

масою тіла – 2,02±0,33 нг/мл, у осіб контрольної групи – 1,08±0,53 нг/мл (рис.5.5). 

Найвищий рівень ЕМАР-ІІ був в групі хворих на АГ та ЦД 2-го типу. 
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*Uемп=17 (Uкр227-268), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 

2-го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=20 (Uкр 88-109), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=5,5 (Uкр36-48), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з 

нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=307 (Uкр304-353), р<0,05– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ;  

£Uемп=180 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням;  

Рисунок 5.5 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові у хворих на АГ 

 

Таблиця 5.4 - Кореляція рівня ЕМАР-ІІ в сироватці крові з іншими 

показниками в загальній групі хворих на АГ 

 Коефіцієнт кореляції 

ІМТ 0,31* 

HbA1c 0,60* 

Глюкоза крові 0,55* 

ЗХС 0,55* 

ЛПВЩ -0,51* 

ЛПНЩ 0,57* 

ТГ 0,65* 

Інсулін 0,61* 

НОМА 0,7* 

Caro 0,19* 

Примітка. * - р<0,05  
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2,92** 
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При аналізі отриманих даних виявлено достовірне підвищення вмісту 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою в 4,5 рази та групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальним 

АТ в 1,46 рази. Показник був вищий в групі пацієнтів з АГ та ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою в 2,7 рази. Рівень цитокіну, що визначався, в 

групі хворих на АГ з нормальною масою тіла перевищував показник в 

контрольній групі в 1,87 рази (р<0,01). 

Таким чином, під час нашого дослідження виявлено підвищення рівня 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих з АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, так і з 

ожирінням, а також з нормальною масою тіла. Це підтверджує порушення 

функціонального стану ендотелію у обстежених осіб, а також на роль АГ у 

розвитку вказаних змін. 

При порівнянні груп з АГ вміст ЕМАР-ІІ у хворих на ЦД 2-го типу був 

вище в 1,66 раз, чим в групі з ожирінням та в 2,4 рази, ніж в групі з нормальною 

масою тіла; а в групі з ожирінням в 1,44 рази вище, чим в групі з нормальною 

масою тіла (р<0,01). 

Підвищення ЕМАР-ІІ в групі хворих на АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

групою з ожирінням вказує на ведучу роль ЦД та гіперглікемії в розвитку 

виявлених зрушень. Припущення про роль гіперглікемії підтверджують 

результати кореляційного аналізу, в результаті якого виявлено достовірний 

прямий помітний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем HbA1c, глюкози в 

сироватці крові в загальній групі хворих на АГ (таб.5.4). Проте, достовірна 

відмінність між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 2-го типу 

без АГ вказує на вплив підвищеного АТ у розвитку виявлених зрушень. 

Результати регресійного аналізу підтверджують на припущення а вказують 

на достовірний вплив HbA1c на рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові (р<0,0001) 

(рис.5.6). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,59* HbA1c-1,05 (R
2
=0,55). 
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Рисунок 5.6 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу НbА1с на рівень ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові пацієнтів з АГ 

 

 

 

Рисунок 5.7 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС та ТГ на рівень ЕМАР-

ІІ в сироватці крові пацієнтів з АГ   
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В загальній групі хворих на АГ спостерігався достовірний прямий помірний 

кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові та ІМТ (таб.5.4), що 

може вказувати на взаємозв’язок між ожиріння та підвищенням цитокіну, що 

досліджується. Проте, під час регресійного аналізу достовірного впливу ІМТ на 

ЕМАР-ІІ не виявлено. 

Оскільки у обстежених нами пацієнтів спостерігалась дисліпідемія, то був 

проведений кореляційний аналіз з метою виявлення можливого її впливу на зміну 

вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові.  

В загальній групі хворих на АГ виявлений статистично достовірний прямий 

помітний кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем ЗХС, ЛПНЩ та 

ТГ в сироватці крові, а також зворотній помітний зв’язок з рівнем ЛПВЩ 

(таб.5.4). Отже, підвищення вмісту ЕМАР-ІІ у осіб з АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го 

типу, так і з ожирінням, може бути зв’язане з порушенням ліпідного обміну. 

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують наші 

припущення та вказують на достовірний вплив на рівень ЕМАР-ІІ вмісту ЗХС 

(р=0,03) та ТГ (р<0,0001) (рис.5.7). 

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,24*ЗХС+1,65*ТГ-2,01 (R
2
=0,59). 

У обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням була 

виявлена інсулінорезистентність, яка можливо, впливала на підвищення ЕМАР-ІІ. 

Результати кореляційного аналізу виявляють достовірний прямий помітний 

зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом 

НОМА, зворотній слабкий – з індексом Caro в загальній групі хворих з АГ. 

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують наші 

припущення та вказують на достовірний вплив індексу НОМА на рівень ЕМАР-ІІ 

в сироватці крові пацієнтів з АГ (р<0,0001) (рис. 5.8). 

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,07*НОМА+0,91 (R
2
=0,59). 
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Рисунок 5.8 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу індексу НОМА на рівень 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові  пацієнтів з АГ 

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту ЕМАР-

ІІ в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу, ожиріння, а також з 

нормальною масою тіла. В загальній групі хворих з АГ на рівень цитокіну 

впливали вміст глюкози крові, HbA1c, інсуліну, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ, в 

сироватці крові, ІМТ. 

5.5 Концентрація фібронектину в сироватці крові хворих на АГ 

Як відомо, при АГ відбувається ремоделювання судинної стінки та 

збільшення її жорсткості за рахунок зміни співвідношення між її гладком’язевим 

компонентом та екстрацелюлярним матриксом [433]. При дослідженні артерій 

щурів зі спонтанною гіпертензією та гіпертензією, що розвинулась внаслідок 

інфузії ангіотензину-ІІ, виявлено підвищення вмісту фібронектину [434].  

Нами виявлено, що рівень фібронектину в сироватці крові хворих з АГ та 

ЦД 2-го типу склав 381,06±48,95 пмоль/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з нормальним 

АТ – 326,98±43,75 нг/мл; у хворих на АГ з ожирінням був 267,73±33,07 пмоль/мл, 

у хворих на АГ з нормальною масою тіла – 259,99±44,28пмоль/мл, в контрольній 

групі - 217,25±32,86 пмоль/мл (рис.5.9).   
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*Uэмп=4 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-

го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uэмп=38,5 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

***Uэмп=26 (Uкр 23-33), р<0,05– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з 

нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uэмп=13 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням;  

£Uемп=176 (Uкр304-353), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням;  

Рисунок 5.9 - Вміст фібронектину в сироватці крові у хворих на АГ 

 

Таблиця 5.5 - Кореляція рівня фібронектину в сироватці крові з іншими 

показниками в загальній групі хворих на АГ 

 Коефіцієнт кореляції 

ІМТ 0,28* 

HbA1c 0,78* 

Глюкоза 0,72* 

ЗХС 0,48* 

ЛПВЩ -0,48* 

ЛПНЩ 0,44* 

ТГ 0,39* 

Інсулін 0,6* 

НОМА 0,78* 

Caro -0,25* 

Примітка. * - р<0,05  
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При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту фібронектину в сироватці крові хворих з АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою та з групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ на 

75,4% та 16,56%, відповідно (р<0,01). Показник був достовірно вище у пацієнтів з 

АГ та ожирінням, ніж в контрольній групі на 23,23% (р<0,01). Рівень цього 

фактора в групі хворих з АГ з нормальною масою тіла достовірно перевищував 

показник в контрольній групі на 19,67% (р<0,01).  

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

фібронектину в сироватці крові хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що підтверджує порушення 

функціонального стану ендотелію та може вказувати на роль АГ у розвитку 

виявлених змін.  

В той же час, вміст фібронектину в сироватці крові був достовірно вищий у 

хворих на АГ та ЦД 2-го типу, ніж у пацієнтів з АГ та ожирінням на 42,32%, а 

також, ніж у хворих на АГ з нормальною масою тіла на 46,56% (р<0,01). Це може 

вказувати на ведучу роль ЦД та гіперглікемії у розвитку вказаних зрушень. Проте, 

достовірна відмінність між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 

2-го типу з нормальним АТ підтверджує незалежний вплив АГ на розвиток 

ендотеліальної дисфункції. 

Припущення про роль гіперглікемії підтверджується результатами 

кореляційного аналізу, який виявив статистично достовірний прямий високий 

зв’язок між вмістом фібронектину в сироватці крові та рівнем HbA1c, глюкози 

крові в загальній групі хворих з АГ (таб.5.5).  

Для підтвердження наших припущень про роль гіперглікемії у підвищенні 

вмісту фібронектину проведено регресійний аналіз. Нами виявлено достовірний 

вплив вмісту HbA1c на рівень фібронектину в сироватці крові в загальній групі 

пацієнтів з АГ (р<0,0001) (рис 5.10). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=21,32*НbА1с+158,74 (R
2
=0,63). 
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Рисунок 5.10 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу HbA1c на вміст 

фібронектину в сироватці крові у хворих на АГ 

 

 

 

Рисунок 5.11 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС на вміст 

фібронектину в сироватці крові у хворих на АГ   
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При проведені кореляційного аналізу в загальній групі пацієнтів з АГ нами 

виявлено достовірний прямий слабкий зв’язок між вмістом фібронектину в 

сироватці крові та ІМТ (таб.5.5), що може вказувати на роль ожиріння в розвитку 

вказаних зрушень. Проте регресійний аналіз не виявив достовірного впливу ІМТ 

на вміст фібронектину в сироватці крові у цих пацієнтів. 

В загальній групі пацієнтів з АГ виявлено статистично достовірний прямий 

помірний кореляційний зв’язок між вмістом фібронектину в сироватці крові та 

рівнем ЗХС, ЛПНЩ, тригліцеридів, а також зворотній помірний - з рівнем ЛПВЩ 

(таб 5.5). Ці результати можуть вказувати на зв’язок між підвищенням рівня 

фібронектину в сироватці крові та дисліпідемією, що спостерігалась у обстежених 

пацієнтів.  

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують ці 

припущення. Нами виявлено достовірний вплив вмісту ЗХС (р<0,0001) на рівень 

фібронектину в сироватці крові (рис.5.11). 

Рівняння регресії: Фібронектин=20,81*ЗХС+203,04 (R
2
=0,56). 

У обстежених пацієнтів з АГ був підвищений рівень інсуліну, індексу 

НОМА, зниження індексу Caro, що вказує на розвиток інсулінорезистентності у 

цих осіб, а також можливий її вплив на підвищення вмісту фібронектину.  

Результати кореляційного аналізу підтверджують ці припущення та 

вказують на статистично достовірний прямий помітний зв’язок між рівнем 

фібронектину та вмістом інсуліну в сироватці крові, а також прямий високий 

зв’язок з індексом НОМА (таб.5.5). З коефіцієнтом Caro цей зв’язок був зворотнім 

слабким. 

Багатофакторний регресійний аналіз теж вказує на достовірний вплив 

вмісту інсуліну в сироватці крові (р<0,0001) та індекс Caro (р<0,0001) на рівень 

фібронектину в загальній групі хворих на АГ (рис 5.12). 

Рівняння регресії: Фібронектин=2,05*Інсулін+15,8* Caro-16 (R
2
=0,65). 
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Рисунок 5.12 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну та індексу Caro на 

вміст фібронектину в сироватці крові у хворих на АГ 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

фібронектину в сироватці крові хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що може бути пов’язано з 

ендотеліальною дисфункцією. Гіперглікемія, дисліпідемія та 

інсулінорезистентність впливають на розвиток вказаних змін. 

5.6 Вміст VEGF в сироватці крові хворих на АГ 

Як відомо, VEGF – один з найпотужніших ангіогенних факторів. 

Порушення його дії може призводити до структурних та функціональних змін 

росту мікросудинної сітки та, як наслідок, розвитку АГ [435]. 

Під час нашого дослідження виявлено, що вміст VEGF в сироватці крові 

хворих з АГ та ЦД 2-го типу склав 60,26±11,07 нг/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з 

нормальним АТ – 49,63±8,59 нг/мл; у хворих на АГ з ожирінням був 44,46±8,86 

нг/мл, у хворих на АГ з нормальною масою тіла – 31,53±1,8 нг/мл, в контрольній 

групі – 25,08±2,29 нг/мл (рис.5.13). При цьому, найвищий рівень VEGF був у 

хворих з АГ та ЦД 2-го типу. 
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*Uемп=0 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою з АГ та ЦД 2-го типу в 

порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=0 (Uкр59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою з АГ та ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=0 (Uкр 23-33), р<0,01– достовірна відмінність між групою з АГ та нормальною 

масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Ueмп=107 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами з АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу та ожирінням;  

£Uемп=216 (Uкр304-353), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням;  

Рисунок 5.13 - Вміст VEGF в сироватці крові у хворих на АГ 

 

 

Таблиця 5.6 - Кореляція рівня VEGF в сироватці крові з іншими 

показниками в загальній групі хворих на АГ 

 Коефіцієнт кореляції 

ІМТ 0,38* 

HbA1c 0,77* 

Глюкоза 0,67* 

ЗХС 0,59* 

ЛПВЩ -0,64* 

ЛПНЩ 0,55* 

ТГ 0,54* 

Інсулін 0,78* 

НОМА 0,82* 

Caro -0,06 

Примітка. * - р<0,05 

  

60,26*#£ 

49,63 44,46** 
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При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту VEGF в сироватці крові хворих з АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою та групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ на 

140,27% та 21,41%, відповідно (р<0,01). Показник був достовірно вище у 

пацієнтів з АГ та ожирінням, ніж в контрольній групі на 77,27% (р<0,01). Рівень 

цього фактора в групі хворих з АГ з нормальною масою тіла достовірно 

перевищував показник в контрольній групі на 25,71% (р<0,01). 

Таким чином, нами виявлено підвищення вмісту VEGF в сироватці крові 

хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла, що підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції при АГ та роль 

підвищеного АТ у цих змінах. 

В той же час, вміст VEGF в сироватці крові був достовірно вищий у хворих 

на АГ та ЦД 2-го типу, ніж у пацієнтів з АГ та ожирінням в 35,53%, а також, ніж у 

хворих на АГ з нормальною масою тіла в 91,11% (р<0,001). Це може вказувати на 

ведучу роль ЦД та гіперглікемії у розвитку вказаних зрушень. Проте, достовірна 

відмінність між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 2-го типу з 

нормальним АТ вказує на незалежний вплив АГ у розвитку виявлених зрушень. 

Припущення про роль гіперглікемії підтверджується результатами 

кореляційного аналізу, який виявив статистично достовірний прямий високий 

зв’язок між вмістом VEGF та рівнем HbA1c в сироватці крові, а також прямий 

помітний – з рівнем глюкози крові в загальній групі хворих з АГ (таб.5.6). 

Проведений регресійний аналіз підтверджує наші припущення та виявляє 

вплив вмісту HbA1c на рівень VEGF в сироватці крові в загальній групі пацієнтів, 

що страждають від АГ (р<0,0001) (рис 5.14). 

Рівняння регресії:  

VEGF=19,28+4,04* HbA1c (R
2
=0,6). 
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Рисунок 5.14 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу HbA1c на рівень VEGF в 

сироватці крові у хворих на АГ 

 

 

 
 

Рисунок 5.15 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПВЩ на вміст 

VEGF в сироватці крові у хворих на АГ 
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При проведені кореляційного аналізу нами виявлено статистично 

достовірний прямий слабкий зв’язок між вмістом VEGF в сироватці крові та ІМТ 

(таб.5.6), що може вказувати на роль ожиріння в розвитку виявлених зрушень. 

Проте регресійний аналіз не виявив достовірного впливу ІМТ на вміст VEGF в 

сироватці крові у цих пацієнтів. 

Досліджували також вплив порушення ліпідного обміну на вміст VEGF в 

сироватці крові. 

В результаті нашого дослідження в загальній групі пацієнтів з АГ виявлено 

статистично достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між вмістом 

VEGF в сироватці крові та рівнем ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, а також зворотній помітний - 

з рівнем ЛПВЩ (таб.5.6). Ці результати можуть вказувати на зв’язок між 

підвищенням рівня VEGF в сироватці крові та дисліпідемією, що спостерігалась у 

обстежених пацієнтів.  

Результати багатофакторного регресійного аналізу підтверджують ці 

припущення. Нами виявлено достовірний вплив вмісту ЗХС (р=0,0003), ЛПВЩ 

(р<0,0001) на рівень VEGF в сироватці крові в загальній групі хворих з АГ 

(рис.5.15). 

Рівняння регресії: VEGF=2,97*ЗХС-30*ЛПВЩ-65,32 (R
2
=0,52). 

У обстежених пацієнтів з АГ був підвищений рівень інсуліну, індексу 

НОМА та зниження індексу Caro у обстежених пацієнтів, що вказує на розвиток 

інсулінорезистентності у цих осіб. Ми досліджували можливий її вплив на 

підвищення вмісту VEGF.  

Кореляційний аналіз виявив статистично достовірний прямий високий 

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

у хворих з АГ (таб.5.6). 

Багатофакторний регресійний аналіз теж вказує на достовірний вплив 

вмісту інсуліну в сироватці крові (р<0,0001) на рівень VEGF в загальній групі 

пацієнтів, що страждають від АГ (рис 5.16): VEGF=14,55+0,33*Інсулін (R
2
=0,62). 
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Рисунок 5.16 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну на вміст VEGF в 

сироватці крові у хворих на АГ 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

VEGF в сироватці крові хворих на АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, ожирінням, 

так і з нормальною масою тіла, що підтверджує порушення функціонального 

стану ендотелію. Гіперглікемія, дисліпідемія та інсулінорезистентність впливають 

на розвиток вказаних змін. 

5.7 Рівень ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих на 

АГ 

Для вирішення поставлених задач ми досліджували вміст молекул адгезії в 

сироватці крові у хворих з АГ. 

Нами виявлено, що вміст ICAM-1 в сироватці крові хворих з АГ та ЦД 2-го 

типу склав 253,11±51,09 нг/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з нормальним АТ – 

215,58±40,48 нг/мл; у хворих на АГ з ожирінням був 213,85±30,6 нг/мл, у хворих 

на АГ з нормальною масою тіла – 177,06±27,59 нг/мл, в контрольній групі - 

147,48±6,06 нг/мл (рис.5.17).  
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*Uемп=0 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-го типу 

в порівнянні з контрольною групою; 

**Ueмп=0 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ожиріння в 

порівнянні з контрольною групою; 

***Ueмп=21,7 (Uкр 23-33), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з нормальною 

масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=188 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в поєднанні з 

цукровим діабетом та ожирінням;  

£Uемп=271 (Uкр304-353), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу та ожирінням;  

Рисунок 5.17 - Вміст ICAM-1 в сироватці крові у хворих на АГ 

 

*Uемп=0 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 2-го типу 

в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=0 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ожиріння в 

порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=23 (Uкр 23-33), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з нормальною 

масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=210 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу та ожирінням;  

Рисунок 5.18 - Вміст VCAM-1 в сироватці крові у хворих на АГ   
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При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту ICAM-1 в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою та групою хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ на 

71,62% та 17,27%, відповідно (р<0,01). Показник був достовірно вище у пацієнтів 

з АГ та ожирінням, ніж в контрольній групі на 45% (р<0,01). Рівень цього фактора 

в групі хворих з АГ з нормальною масою тіла достовірно перевищував показник в 

контрольній групі на 20,05% (р<0,01).  

Разом з тим, вміст ICAM-1 в сироватці крові був достовірно вищий у хворих 

на АГ та ЦД 2-го типу, ніж у пацієнтів з АГ та ожирінням на 18,35%, а також, ніж 

у хворих на АГ з нормальною масою тіла на 42,95% (р<0,01).  

В результаті дослідження встановлено, що вміст VCAM-1 в сироватці крові 

хворих на АГ та ЦД 2-го типу склав 736,53±100,87 нг/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з 

нормальним АТ – 711,98±79,4 нг/мл; у хворих на АГ з ожирінням був 

662,71±89,63 нг/мл, у хворих на АГ з нормальною масою тіла – 518,3±70,32 нг/мл, 

в контрольній групі - 437,33±37,69 нг/мл (рис.5.18).  

При аналізі отриманих даних встановлено статистично достовірне 

підвищення вмісту VCAM-1 в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу в 

порівнянні з контрольною групою на 68,42% (р<0,01). Рівень VCAM-1 був 

достовірно вище у пацієнтів з АГ та ожирінням, ніж в контрольній групі на 

51,53% (р<0,01). В групі хворих на АГ з нормальною масою тіла вміст VCAM-1 

достовірно перевищував цей показник в контрольній групі на 18,51% (р<0,01).  

Вміст VCAM-1 в сироватці крові був достовірно вищий у хворих на АГ та 

ЦД 2-го типу, ніж у пацієнтів з АГ та ожирінням в 11,14%, а також, ніж у хворих 

на АГ з нормальною масою тіла в 42,11% (р<0,01).  

Вміст Е-селектину в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу склав 

23,49±4,72 нг/мл, у пацієнтів з ЦД 2-го з нормальним АТ – 20,1±3,6 нг/мл; у 

хворих на АГ з ожирінням був 19,02±3,53 нг/мл, у хворих на АГ з нормальною 

масою тіла – 16,59±2,81 нг/мл, в контрольній групі - 14,07±1,87 нг/мл (рис.5.19). 
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*Uемп=13 (Uкр151-184), р<0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на АГ та ЦД 

2-го типу в порівнянні з контрольною групою; 

**Uемп=21,5 (Uкр 59-75), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ та 

ожиріння в порівнянні з контрольною групою; 

***Uемп=22 (Uкр 23-33), р<0,01– достовірна відмінність між групою хворих на АГ з 

нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою; 

#Uемп=175 (Uкр227-268), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням;  

£Uемп=273 (Uкр304-353), р<0,01– достовірна відмінність між групами хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу та хворими на ЦД 2-го типу без АГ;  

Рисунок 5.19 Вміст Е-селектину в сироватці крові у хворих на АГ 

 

Таблиця 5.7 - Кореляція рівня ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці 

крові з іншими показниками в загальній групі хворих на АГ 

 ICAM-1 VCAM Е-селектин 

ІМТ 0,22* 0,39* 0,31* 

HbA1c 0,61* 0,63* 0,66* 

Глюкоза 0,48* 0,51* 0,55* 

ЗХС 0,45* 0,62* 0,58* 

ЛПВЩ -0,5* -0,6* -0,58* 

ЛПНЩ 0,48* 0,61* 0,62* 

ТГ 0,37* 0,48* 0,55* 

Інсулін 0,63* 0,71* 0,69* 

НОМА 0,65* 0,66* 0,71* 

Caro -0,14* -0,17* -0,07 

Примітка. * - р<0,05  
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При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту Е-селектину в сироватці крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу в порівнянні з 

контрольною групою на 66,95% та групою хворих на ЦД 2-го типу без АГ на 

16,86% (р<0,01). Рівень Е-селектину був достовірно вище у пацієнтів з АГ та 

ожирінням, ніж в контрольній групі на 35,18% (р<0,01). В групі хворих на АГ з 

нормальною масою тіла вміст Е-селектину достовірно перевищував цей показник 

в контрольній групі на 17,91% (р<0,01).  

Вміст Е-селектину в сироватці крові був достовірно вищий у хворих на АГ 

та ЦД 2-го типу, ніж у пацієнтів з АГ та ожирінням в 23,5%, а також, ніж у хворих 

на АГ з нормальною масою тіла в 41,59% (р<0,01).  

Підвищення концентрації молекул адгезії у пацієнтів з АГ, як в поєднанні з 

ЦД 2-го типу, так і з ожирінням та нормальною масою тіла, що свідчить про 

порушення функціонального стану ендотелію при АГ та роль підвищеного АТ у 

розвитку цих змін. Підвищення вмісту молекул адгезії у хворих на АГ в поєднанні 

з ЦД 2-го в порівнянні з хворими з АГ, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла може вказувати на ведучу роль ЦД та гіперглікемії у розвитку вказаних 

зрушень. Проте, достовірна відмінність між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу 

та хворих на ЦД 2-го типу з нормальним АТ вказує на незалежний вплив АГ у 

розвитку виявлених зрушень.  

Припущення про роль гіперглікемії підтверджується результатами 

кореляційного аналізу, який виявив достовірний прямий помітний зв’язок між 

вмістом ICAM-1 та рівнем HbA1c в сироватці крові в загальній групі хворих з АГ. 

Між вмістом ICAM-1 та рівнем глюкози в сироватці крові зв’язок був прямим 

помірним (таб.5.7). 

В загальній групі хворих з АГ спостерігався також достовірний прямий 

помітний зв’язок між вмістом VCAM-1, Е-селектину та рівнем HbA1c, глюкози в 

сироватці крові (таб.5.7). 

Багатофакторний регресійний аналіз вказує на статистично достовірний 

вплив рівня HbA1c на вміст ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину в сироватці крові в 

загальній групі пацієнтів, що страждають від АГ (р<0,0001) (рис.5.20).   
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Рисунок 5.20 Кореляційно-регресійний аналіз впливу HbA1c на вміст ICAM-1 в 

сироватці крові хворих на АГ 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=11,54*HbA1c+138,48 (R
2
=0,58); 

VCAM-1=27,43*HbA1c+464,36 (R
2
=0,5); 

Е-селектин=1,23*HbA1c+11,22 (R
2
=0,54); 

Підвищення вмісту адгезивних молекул в сироватці крові хворих на АГ з 

ожирінням може вказувати на його роль в розвитку вказаних зрушень. Ці 

припущення підтверджують результати проведеного кореляційного аналізу. Нами 

виявлено статистично достовірний прямий кореляційний зв’язок між вмістом 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину та ІМТ в загальній групі хворих з АГ (таб.5.7). 

Проте регресійний аналіз не виявив достовірного впливу ІМТ на вміст молекул 

адгезії в сироватці крові у цих пацієнтів. 

Досліджували також вплив дисліпідемії на вміст молекул адгезії в сироватці 

крові пацієнтів, що страждають від АГ. 
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При проведені кореляційного аналізу в загальній групі хворих на АГ 

виявлено статистично достовірний прямий помірний зв’язок між вмістом ICAM-1 

та рівнем ЗХС, ЛПНЩ, ТГ в сироватці крові, а також зворотній помітний – з 

рівнем ЛПВЩ (таб.5.7).  

В цій же групі між рівнем VCAM-1 та ЗХС, ЛПНЩ в сироватці крові 

простежувався достовірний прямий помітний зв’язок, між рівнем VCAM-1 та ТГ – 

прямий помірний зв’язок, між рівнем VCAM-1 та ЛПВЩ – зворотній помітний 

(таб.5.7). 

Виявлено також достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом Е-

селектину та рівнем ЗХС, ЛПНЩ, ТГ в сироватці крові, а також зворотній 

помітний – з рівнем ЛПВЩ в загальній групі хворих з АГ (таб.5.7).  

Це може вказувати на зв’язок між підвищенням вмісту молекул адгезії та 

порушенням ліпідного обміну, що підтверджується результатами 

багатофакторного регресійного аналізу. 

Нами виявлено, що в загальній групі пацієнтів з АГ на вміст ICAM-1 

достовірний впливали рівень ЛПВЩ (р=0,003), ТГ (р=0,008) в сироватці крові.  

Рівняння регресії:  

ICAM-1=270,55-81,5*ЛПВЩ+18,33*ТГ (R
2
=0,52). 

У цих же пацієнтів на рівень VCAM-1 в сироватці крові достовірно 

впливали вміст ЗХС (р=0,0003), ЛПНЩ (р=0,001), ТГ (р=0,04) в сироватці крові 

(рис.5.21). 

Рівняння регресії:  

VCAM-1=329,19+24,86*ЗХС+37,09*ЛПНЩ+28,21*ТГ (R
2
=0,55). 

На вміст Е-селектину в групі хворих з АГ достовірно впливали рівень ЗХС 

(р=0,0004), ЛПНЩ (р<0,0001) в сироватці крові. 

Рівняння регресії:  

Е-селектин=7,26+1,04*ЗХС+2,13*ЛПНЩ (R
2
=0,59). 
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Рисунок 5.21 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС, ЛПНЩ, ТГ на вміст 

VCAM-1в сироватці крові хворих на АГ 

 

 

 

Рисунок 5.22 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу Caro на 

вміст Е-селектину в сироватці крові хворих на АГ 
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Досліджували вплив інсулінорезистентності на підвищення рівня молекул 

адгезії в сироватці крові пацієнтів, що страждають від АГ. 

При проведені кореляційного аналізу в загальній групі хворих з АГ нами 

виявлено достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом ICAM-1 в сироватці 

крові та рівнем інсуліну, індексом НОМА, зворотній слабкий – з індексом Caro 

(таб.5.7).  

У цих же пацієнтів прослідковувався достовірний прямий високий зв’язок 

між рівнем VCAM-1 та вмістом інсуліну в сироватці крові, прямий помітний - між 

рівнем VCAM-1 та індексом НОМА, зворотній слабкий – між рівнем VCAM-1 та 

індексом Caro (таб.5.7).  

Виявлено також достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між 

вмістом Е-селектину та рівнем інсуліну в сироватці крові, прямий високий між 

вмістом Е-селектину та індексом НОМА в загальній групі хворих з АГ. 

Достовірного зв’язку між рівнем Е-селектину та індексом Caro не було (таб.5.7).  

Такі результати вказують на зв’язок між вмістом адгезивних молекул та 

показниками інсулінорезистентності, що підтверджується результатами 

багатофакторного регресійного аналізу. 

В групі хворих з АГ виявлено статистично достовірний вплив індексу 

НОМА (р<0,0001) на рівень ICAM-1 в сироватці крові. 

Рівняння регресії: ICAM-1=175,17+1,39*НОМА (R
2
=0,52). 

На вміст VCAM-1 в сироватці крові пацієнтів з АГ достовірно впливали 

рівень інсуліну (р<0,0001) та індекс Caro (р=0,002). 

Рівняння регресії: VCAM-1=254,23+3,07* Інсулін +11,55* Caro (R
2
=0,57). 

Виявлено також, що на вміст Е-селектину в сироватці крові пацієнтів з АГ 

достовірно впливали рівень інсуліну (р<0,0001) та індекс Caro (р<0,0001) 

(рис.5.22). Рівняння регресії: Е-селектин=0,39+0,13*Інсулін+0,69*Caro (R
2
=0,61). 

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

молекул адгезії в сироватці крові хворих з АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го типу, 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла. В загальній групі пацієнтів, що 
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страждають від АГ на рівень молекул адгезії впливали показники вуглеводного 

(НвА1с, глюкоза крові), ліпідного обміну (ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ), 

інсулінорезистентність (вміст інсуліну, індекс НОМА, Caro) та ІМТ. 

5.8. Взаємозв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів при АГ 

Для вирішення поставлених задач досліджували також взаємозв’язки між 

порушенням ендотелійзалежної дилатації та концентрацією ендотеліальних 

вазоактивних факторів в сироватці крові пацієнтів, що страждають від АГ 

(таб.5.8).  

Таблиця 5.8 - Кореляція рівня ендотелійзалежної дилатації з рівнем 

ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові в загальній групі хворих 

на АГ 

 Коефіцієнт кореляції 

Фібронектин -0,44* 

ЕМАР-ІІ -0,62* 

VEGF -0,66* 

ICAM-1 -0,53* 

VCAM-1 -0,59* 

Е-селектин -0,7* 

Примітка. * - р<0,05 

При проведені кореляційного аналізу встановлено статистично достовірний 

зворотній помірний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та 

вмістом фібронектину в сироватці крові в загальній групі пацієнтів, що 

страждають від АГ (таб.5.8).  

У цих пацієнтів простежувався достовірний зворотній помітний зв’язок між 

рівнем ендотелійзалежної дилатації та вмістом ЕМАР-ІІ, VEGF, ICAM-1, VCAM-

1 в сироватці крові (таб.5.8). 

Виявлено також достовірний зворотній високий зв’язок між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом Е-селектину в сироватці крові в загальній 

групі хворих з АГ (таб.5.8). 
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Резюме: В нашому дослідженні у хворих з АГ, як в поєднанні з ЦД 2-го 

типу, так і з ожирінням виявлено ознаки інсулінорезистентності, а саме 

підвищення вмісту інсуліну, індексу НОМА та зниження індексу Caro. У хворих 

на АГ з нормальною масою тіла підвищеним був лише індекс НОМА. При 

дослідженні функціонального стану ендотелію у цих пацієнтів встановлено 

ослаблення ендотелійзалежної дилатації, що вказує на розвиток ендотеліальної 

дисфункції при АГ. Вміст ендотеліальних вазоактивних факторів у всіх категорій 

пацієнтів з АГ був підвищений, що підтверджує припущення про порушення 

функціонального стану ендотелію та розвиток ендотеліальної дисфункції. На 

розвиток цих змін впливали підвищення глікемії, HbA1c, інсуліну в сироватці 

крові, інсулінорезистентність, ІМТ та дисліпідемія. З іншого боку, 

ендотелійзалежна дилатація пов’язана з вмістом ендотеліальних вазоактивних 

факторів, такими як, ЕМАР-ІІ, фібронектин, ЕМАР-ІІ, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, 

Е-селектин. 

Результати власних досліджень розділу 5 викладені у статтях [436-441], 

апробовані на наукових форумах [442-444]. 
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РОЗДІЛ 6 

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ СИНДРОМІ 

ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ 

Синдром полікістозних яєчників - найбільш поширена ендокринопатія у 

жінок дітородного віку. З одного боку, він характеризується порушенням функції 

яєчників та гіперандрогенемією, а з іншого, сукупністю метаболічних зрушень, 

таких як, ожиріння, дисліпідемія, що сприяють підвищенню ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань [445]. Численні дослідження вказують на 

інсулінорезистентність, як патофізіологічну основу розвитку серцево-судинної 

патології, тоді як роль порушення функції ендотелію до кінця не з’ясована [446]. 

Існують дані про вплив низькоградієнтного запалення та підвищення вмісту 

циркулюючих прозапальних маркерів атерогенезу при СПКЯ [447].  

6.1 Клініко-лабораторні особливості жінок з СПКЯ 

Для вирішення поставлених завдань було обстежено 45 жінок з СПКЯ, 

серед який виділено групу осіб з ожирінням – 23 жінки (вік: 22,82±3,03 років) та 

групу з нормальною масою тіла – 22 жінки (вік: 22,81±2,03 років). До контрольної 

групи увійшли 20 жінок віком 20,15±2,15 років. Клініко-лабораторна 

характеристика наведена в таб.6.1. 

ІМТ жінок з СПКЯ та ожирінням достовірно вищий, ніж в групі з СПКЯ та 

нормальною масою тіла, а також у жінок контрольної групи (р<0,05). В той час, як 

достовірної різниці ІМТ між групою жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла та 

контрольною групою жінок не було (р>0,05). 

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

відмічалась дисліпідемія, а саме достовірне підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, 

зниження рівня ЛПВЩ (р<0,05) (таб.6.1). Серед обстежених не було жінок з АГ. 

Гормональний статус обстежених жінок наведений в таб.6.2. 
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Таблиця 6.1 - Клініко-лабораторна характеристика жінок з СПКЯ з різною 

масою тіла 

 СПКЯ з 

ожирінням 

СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Контрольна 

група жінок 

ІМТ, кг/м
2
 35,67±4,6* 22,35±2,16 21,32±2,19 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,05±0,8 4,73±0,92 4,8±0,53 

HbA1c,% 5,5±0,5 5,57±0,51 5,33±0,43 

ЗХС, ммоль/л  5,55±1,75* 4,66±0,74* 3,79±0,52 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,12±0,24* 1,23±0,2* 1,4±0,17 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,49±0,76* 3,02±0,62* 2,38±0,53 

ТГ, ммоль/л 2,51±0,64* 1,99±0,55* 1,47±0,28 

Примітка. * - р<0,05 – достовірна відмінність між обстеженими особами 

та контрольною групою 

 

 

Таблиця 6.2 - Гормональний статус обстежених жінок з СПКЯ різною 

масою тіла 

 СПКЯ з 

ожирінням 

СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Контрольна 

група жінок 

Оцінка за шкалою 

Феріман-Галвей, бали 

10,04* 9,68* 5,25 

ЛГ, МО/л 7,26±1,65* 7,54±2,3* 4,83±1,64 

ФСГ, МО/л 4,9±1,42* 4,64±1,48* 6,7±1,68 

ЛГ/ФСГ 1,6±0,72* 1,66±0,41* 0,7±0,125 

Т заг., нмоль/л 5,37±1,36* 5,13±1,39* 3,15±0,54 

Т віл., нмоль/л 4,91±1,36* 4,81±1,35* 2,76±0,55 

ДГЕА-С, нмоль/л 518,43±118,39* 506,28±94,75* 264,22±107,11 

СЗГ, нмоль/л 42,51±4,8* 41,96±5,15* 48,23±8,13 

ІВТ 12,53±2,74* 12,24±2,83* 6,74±1,77 

Примітка. * - р<0,05 – достовірна відмінність між групою жінок з СПКЯ, 

як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною 

групою 
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При обстеженні гормонального статусу у жінок з СПКЯ обох груп 

спостерігались ознаки гіперандрогенії, а саме підвищення вмісту Тзаг., Твіл., 

ДГЕА-С, ІВТ, кількість балі за шкалою Феріман-Галвея, а також зниження вмісту 

СЗГ (р<0,05). Підвищеним був рівень ЛГ, співвідношення ЛГ/ФСГ, зниження 

вмісту ФСГ, що є однією з ознак СПКЯ (р<0,05) (таб.6.2). 

6.2 Визначення чутливості до інсуліну у хворих на СПКЯ з різною 

масою тіла 

Для вирішення поставлених задач та визначення чутливості до інсуліну у 

осіб з СПКЯ визначали вміст інсуліну в сироватці крові, підраховували індекс 

НОМА та Caro.  

Вміст інсуліну в сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням склав 

113,55±16,08 пмоль/л, в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла – 

61,68±16,67 пмоль/л, в контрольній групі – 43,45±10,46 пмоль/л (рис.6.1). 

При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне підвищення 

вмісту інсуліну в сироватці крові у хворих з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла в 2,61 та 1,41 рази, відповідно, в порівнянні з 

контрольною групою жінок (р<0,0001). Вміст інсуліну був достовірно вищий в 

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

масою тіла у 1,84 рази (р<0,0001). 

Результати підрахунку індексу НОМА та Caro представлені в таб.6.3. 

Індекс НОМА був достовірно вищий у осіб з СПКЯ з ожирінням у 2,77 рази, 

ніж в контрольній групі жінок (р<0,001). У хворих з СПКЯ з нормальною масою 

тіла індекс НОМА достовірно вищий, ніж в контрольній групі в 1,44 рази 

(р<0,001). Виявлено також достовірне підвищення індексу НОМА у жінок з 

СПКЯ з ожиріння в порівнянні з групою жінок з нормальною масою тіла в 1,91 

рази (р<0,001). 
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* р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з 

ожирінням та контрольною групою жінок; 

** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з 

нормальною масою тіла та контрольною групою жінок; 

# р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з 

ожирінням та групою хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла; 

Рисунок 6.1 - Вміст інсуліну в сироватці крові жінок з СПКЯ 

 

Таблиця 6.3 - Показники інсулінорезистентності у осіб з СПКЯ 

 СПКЯ з 

ожирінням 

СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Контрольна 

група жінок 

НОМА 25,49±5,61*# 13,3±5,4** 9,19±2,09 

Caro 4,53±0,97*# 7,98±2,03** 11,77±3,44 

Примітки:  

1. * - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на 

СПКЯ з ожирінням та контрольною групою жінок; 

2. ** - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих 

на СПКЯ з нормальною масою тіла та контрольною групою жінок; 

3. # - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на 

СПКЯ з ожирінням та групою хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла;  
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Встановлено також достовірне зниження індексу Caro у жінок з СПКЯ як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла у 2,59 та 1,47 рази відповідно, в 

порівнянні з контрольною групою жінок (р<0,001). Індекс Caro був достовірно 

нижчим у жінок з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з групою з нормальною масою 

тіла у 1,76 рази (р<0,001).  

Таким чином, нами виявлена інсулінорезистентність у жінок з СПКЯ, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що може впливати на функціональний 

стан ендотелію. 

6.3 Ендотелійзалежна дилатація у хворих на СПКЯ з різною масою тіла 

При дослідженні ендотелійзалежної дилатації у жінок з СПКЯ з різною 

масою тіла встановлені наступні показники (таб.6.4). 

При підрахунку виявлено, що ендотелійзалежна дилатація у жінок з СПКЯ з 

ожирінням склала 3,47±1,2%, у жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла – 

4,26±1,71%, у жінок контрольної групи - 9,01±4,2% (рис.6.2). Найнижчий рівень 

ендотелійзалежної дилатації спостерігався в групі жінок з СПКЯ з ожирінням. 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

ослаблення ендотелійзалежної дилатації у хворих на СПКЯ з ожирінням у 

порівнянні з контрольною групою жінок на 61,48% (р<0,0001). У хворих на СПКЯ 

з нормальною масою тіла ендотелійзалежна дилатація була знижена на 52,71% у 

порівнянні з контрольною групою жінок (р<0,0001).  

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла. Це може вказувати на розвиток ендотеліальної дисфункції при СПКЯ. 

Ендотелійзалежна дилатація була достовірно слабшою в групі хворих на 

СПКЯ з ожирінням, ніж в групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла на 

18,54% (р=0,04), що може вказувати на зв'язок між ожирінням та ослабленням 

ендотелійзалежної дилатації при СПКЯ.   
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Таблиця 6.4 - Результати проби Целермайєра у жінок з СПКЯ різною масою 

тіла 

 

 СПКЯ з 

ожирінням 

СПКЯ з 

нормальною масою 

тіла 

Контрольна 

група жінок 

базовий діастолічний 

діаметр, мм 

3,2±0,43 3,11±0,41 3,11±0,32 

постгіперемічний 

діастолічний діаметр, мм 

3,3±0,47 3,24±0,42 3,38±0,31 

δ-гіперемічна, мм 0,1±0,04 0,13±0,05 0,27±0,12 

ендотелійзалежна дилатація 

(δ,%) 

3,47±1,2 4,26±1,71 9,01±4,2 

діаметр артерії після 

нітрогліцерину, мм 

3,73±0,52 3,68±0,45 3,82±0,27 

δ-нітро, мм 0,54±0,09 0,56±0,11 0,71±0,16 

ендотелійнезалежна 

дилатація, (δ,%) 

17,47±1,63 18,34±4,06 23,29±6,79 

базова швидкість кровотоку, 

мл/хв 

33,29±8,25 31,75±8,16 29,95±8,83 

пікова постгіперемічна 

швидкість кровотоку, мл/хв 

137,46±20,04 143,69±20,05 172,44±63,79 
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* р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих СПКЯ з ожирінням і 

контрольною групою жінок; 

** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих СПКЯ з 

нормальною масою тіла та контрольною групою жінок; 

# р=0,04 - статистично достовірна відмінність між групою хворих СПКЯ з ожирінням та 

групою хворих СПКЯ з нормальною масою тіла; 

Рисунок 6.2 - Ендотелійзалежна дилатація у жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

Таблиця 6.5 - Коефіцієнт кореляції ендотелійзалежної дилатації з іншими 

показниками у жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 СПКЯ з ожирінням СПКЯ з нормальною масою тіла 

Інсулін -0,7* -0,51* 

НОМА -0,54* -0,44* 

Caro 0,39* 0,34* 

ІМТ -0,43* -0,17 

ЗХС -0,47* -0,42* 

ЛПВЩ 0,47* 0,67* 

ЛПНЩ -0,35* -0,27* 

ТГ -0,47* -0,17* 

Тзаг. -0,65* -0,53* 

Твіл. -0,7* -0,53* 

СЗГ -0,08 -0,18 

ІВТ -0,76* -0,48* 

Примітка. * - р<0,05  

3,47*# 4,26** 
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Такі припущення підтверджується даними кореляційного аналізу, в 

результаті якого виявлено статистично достовірний зворотній помірний зв’язок 

між ендотелійзалежною дилатацією та ІМТ в групі жінок з СПКЯ з ожирінням 

(таб.6.5). В цій же групі в результаті регресійного аналізу виявлено достовірний 

вплив ІМТ на ендотелійзалежну дилатацію (р=0,001).  

Рівняння регресії:  

Ендотелійзалежна дилатація=9,17-0,15*ІМТ (R
2
=0,53). 

В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла достовірного зв’язку між 

цими показниками не встановлено.  

Досліджували зв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та показниками 

інсулінорезистентності. 

При проведенні кореляційного аналізу встановлено статистично 

достовірний зворотній помітний кореляційний зв’язок між рівнем 

ендотелійзалежної дилатації та вмістом інсуліну в сироватці крові, як в групі 

хворих з СПКЯ з ожирінням, так і з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.5). 

Виявлено також статистично достовірний зворотній помітний кореляційний 

зв’язок між рівнем ендотелійзалежної дилатації та індексом НОМА в групі жінок 

з СПКЯ з ожирінням, а також зворотній помірний в групі жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла. Кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та індексом Caro був статистично достовірним прямим помірним, як в 

групі осіб з СПКЯ з ожирінням, так і з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.5). 

В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла в результаті регресійного 

аналізу встановлено достовірний вплив вмісту інсуліну в сироватці крові на 

ендотелійзалежну дилатацію (р=0,01) (рис.6.3). 

Рівняння регресії:  

Ендотелійзалежна дилатація=7,52-0,05*Інсулін (R
2
=0,65). 
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Рисунок 6.3 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на 

ендотелійзалежну дилатацію в групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 6.4 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту ЛПВЩ в сироватці 

крові на ендотелійзалежну дилатацію в групі жінок з СПКЯ та ожирінням   
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Досліджували також вплив дисліпідемії на розвиток ендотеліальної 

дисфункції при вказаній патології. 

Нами виявлено достовірний зворотній помірний кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та вмістом ЗХС в групі жінок з СПКЯ, як з 

ожирінням, так і з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.5).  

Між ендотелійзалежною дилатацією та ЛПВЩ спостерігався достовірний 

прямий помірний зв’язок в групі з жінок з СПКЯ та ожирінням, а також прямий 

помітний - в групі жінок з СПКЯ та нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.5). 

В групі осіб з СПКЯ та ожирінням був достовірний зворотній помірний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом ЛПНЩ, ТГ в сироватці 

крові. В групі хворих СПКЯ з нормальною масою тіла зв'язок між даними 

показниками був слабким (р<0,05) (таб.6.5).  

Багатофакторний регресійний аналіз встановив достовірний вплив на 

ендотелійзалежну дилатацію вмісту ЛПВЩ в сироватці крові (р=0,0003) в групі 

хворих СПКЯ з ожирінням (рис.6.4). 

Рівняння регресії:  

Ендотелійзалежна дилатація=3,31*ЛПВЩ-0,25 (R
2
=0,62). 

Досліджували вплив гіперандрогенемії на ендотелійзалежну дилатацію. 

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням спостерігався статистично достовірний 

зворотній високий кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та 

рівнем Твіл., ІВТ, зворотній помітний - між ендотелійзалежною дилатацією та 

рівнем Тзаг (р<0,05). Достовірного зв’язку між ендотелійзалежною дилатацією та 

СЗГ не встановлено (таб.6.5).  

В групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та рівнем Твіл., Тзаг. був достовірним зворотнім 

помітним, між ендотелійзалежною дилатацією та ІВТ – зворотнім помірним 

(р<0,05), між ендотелійзалежною дилатацією та СЗГ зв’язку не було (таб.6.5). 

Для уточнення залежності ендотелійзалежної дилатації від показників 

гіперандрогенемії ми провели багатофакторний регресійний аналіз. Значущими 

чинниками, що впливають на показник ендотелійзалежної дилатації був вміст 
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Тзаг. в сироватці крові, як в групі хворих СПКЯ з ожирінням (р=0,0002), так і в 

групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла (р=0,01) (рис.6.5). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

Ендотелійзалежна дилатація=6,79-0,61*Тзаг. (R
2
=0,54). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

Ендотелійзалежна дилатація=7,6-0,65*Тзаг. (R
2
=0,52). 

 

Рисунок 6.5 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу на ендотелійзалежну 

дилатацію вмісту Тзаг. в сироватці крові в групі жінок з СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

При дослідженні ендотелійнезалежної гладком’язевої дилатації нами 

виявлено статистично достовірне її ослаблення в групі хворих на СПКЯ з 

ожирінням на 24,98% (р<0,05). У хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла 

ендотелійнезалежна дилатація була знижена на 21,25% у порівнянні з 

контрольною групою (р<0,05). При цьому, статистично достовірної різниці між 

групами хворих на СПКЯ з ожирінням та з нормальною масою тіла не було 

(р>0,05) (таб.6.4). 

Пікова швидкість кровотоку достовірно ослаблена в групі хворих на СПКЯ 

з ожирінням в порівнянні з контрольною групою на 20,28% (р<0,05). У хворих на 
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СПКЯ з нормальною масою тіла спостерігалось зниження пікової швидкості 

кровотоку на 16,67% в порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Статистично 

достовірної різниці між групами хворих на СПКЯ з ожирінням та нормальною 

масою тіла не було (р>0,05). 

Таким чином, виявлено достовірне ослаблення ендотелійзалежної дилатації 

у хворих на СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що вказує на 

розвиток ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному стані. Виявлені 

зміни пов’язані з індексом НОМА, Caro, вмістом інсуліну, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, 

ТГ, Тзаг., Твіл., ІВТ, СЗГ в групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла, а у 

хворих з СПКЯ за ожирінням ще і з ІМТ. 

6.4 Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з різною масою 

тіла 

Відомо, що рівень EMAP-II та проЕМАР/р43 підвищується під час 

вагітності, хоча, це не пов’язано з ендотеліальною активацією під час 

прееклампсії [120]. Після вагітності та під час менструального циклу 

спостерігалось періодичне підвищення експресії ЕМАР-ІІ, при цьому 

простагландин Е2 пригнічує експресію гену, що кодує білок proEMAP/p43 [123].  

Для вирішення поставлених задач, оскільки СПКЯ супроводжується 

інсулінорезистентністю та ендотеліальної дисфункцією, ми вивчали також вміст 

ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові жінок, що страждають 

від СПКЯ з різною масою тіла. 

В результаті нашого дослідження виявлено, що вміст ЕМАР-ІІ в сироватці 

крові хворих СПКЯ з ожирінням склав 2,94±1,98 нг/мл, в сироватці крові осіб з 

СПКЯ та нормальною масою тіла – 2,07±1,3 нг/мл, в сироватці крові контрольних 

осіб – 1,14±0,78 нг/мл (рис.6.6). Найвищий рівень ЕМАР-ІІ спостерігався в 

сироватці крові хворих СПКЯ з ожирінням. 

  



247 

 

 

* р=0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з 

ожирінням та контрольною групою; 

** р=0,003 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з 

нормальною масою тіла та контрольною групою; 

# р=0,04 - статистично достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з ожирінням 

та нормальною масою тіла. 

Рисунок 6.6 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з різною масою 

 

Таблиця 6.6 - Коефіцієнти кореляції ЕМАР-ІІ з іншими показниками у 

жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 Жінки з СПКЯ з 

ожирінням 

Жінки з СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Інсулін 0,82* 0,97* 

НОМА 0,55* 0,88* 

Caro -0,5* -0,67* 

ІМТ 0,72* 0,06 

ЗХС 0,83* 0,83* 

ЛПВЩ -0,8* -0,85* 

ЛПНЩ 0,68* 0,87* 

ТГ 0,73* 0,6* 

Тзаг. 0,89* 0,92* 

Твіл. 0,88* 0,91* 

СЗГ 0,38* 0,55* 

ІВТ 0,81* 0,74* 

Примітка. * - р<0,05  

2,94*# 

2,07** 

1,14 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Хворі на СПКЯ та ожирінням Хворі на СПКЯ та нормальною масою тіла Контрольна група жінок 



248 

 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою жінок на 157,89% (р=0,0001), а також з групою 

жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла на 42,02% (р=0,04).  

У хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла вміст ЕМАР-ІІ в сироватці 

крові був підвищений на 81,57% у порівнянні з контрольною групою жінок 

(р=0,003).  

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту ЕМАР-

ІІ у хворих на СПКЯ як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що може 

бути проявом ендотеліальної дисфункції при вказаній патології.  

Результати кореляційного аналізу вказують на статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ в сироватці крові та ІМТ в групі 

хворих на СПКЯ з ожирінням (р<0,05). Достовірного зв’язку між вказаними 

показниками в групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла не виявлено 

(таб.6.6). 

Регресійний аналіз виявив вплив ІМТ на рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові у 

жінок з СПКЯ та ожирінням (р=0,0003). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,29*ІМТ-7,55 (R
2
=0,54). 

У обстежених пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, була виявлена інсулінорезистентність, яка може бути пов’язана з 

підвищенням вмісту ЕМАР-ІІ.  

Такі припущення підтверджується результатами кореляційного аналізу, при 

проведенні якого в групі хворих на СПКЯ з ожирінням встановлено достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом інсуліну в сироватці 

крові, прямий помірний між рівнем ЕМАР-ІІ та індексом НОМА, а також, 

зворотній помітний - між рівнем ЕМАР-ІІ та індексом Caro (р<0,05) (таб.6.6). 

В групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла встановлено статистично 

достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та 

вмістом інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА, а також, зворотній помітний 

- з індексом Caro (р<0,05) (таб.6.6). 
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При проведені багатофакторного регресійного аналізу встановлено, що на 

вміст ЕМАР-ІІ достовірно впливають рівень інсуліну в сироватці крові, як в групі 

жінок з СПКЯ з ожирінням, так і в групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

(p<0,0001) (рис.6.7). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

ЕМАР-ІІ=0,1*Інсулін-8,67 (R
2
=0,68). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

ЕМАР-ІІ=0,07*Інсулін-2,63 (R
2
=0,95).  

У жінок з СПКЯ, що увійшли в наше дослідження, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, спостерігалась дисліпідемія. Це могло вплинути на 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ при вказаній патології. 

Такі припущення підтверджують дані кореляційного аналізу. В групі хворих 

на СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний прямий високий зв’язок 

між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ЗХС, ТГ в сироватці крові, достовірний прямий 

помітний - між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ЛПНЩ, а також, зворотній високий - 

між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ЛПВЩ (р<0,05) (таб.6.6). 

В групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла встановлено достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ЗХС, ЛПНЩ в сироватці 

крові, достовірний прямий високий - між рівнем ЕМАР-ІІ та вмістом ТГ, а також, 

зворотній високий – з вмістом ЛПВЩ в сироватці крові (р<0,05) (таб.6.6). 

Результати проведеного багатофакторного регресійного аналізу 

підтверджую наші припущення про роль дисліпідемії у розвитку виявлених 

зрушень. Встановлено, що на вміст ЕМАР-ІІ достовірно впливають рівень ЗХС 

(р=0,0007), ЛПВЩ (р=0,002) в сироватці крові у жінок з СПКЯ та ожирінням.  

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=3,78+0,59*ЗХС-3,68*ЛПВЩ (R
2
=0,8). 

В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла такий вплив мають вміст 

ЗХС (р=0,04), ЛПВЩ (р=0,03) та ЛПНЩ (р=0,009) (рис.6.8).  

Рівняння регресії:  

ЕМАР-ІІ=0,5*ЗХС-2,01*ЛПВЩ+0,86*ЛПНЩ-0,42 (R
2
=0,87). 
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Рисунок 6.7 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на рівень 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням 

 

 

Рисунок 6.8 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЗХС, ЛПВЩ та 

ЛПНЩ на вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з нормальною масою 
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У обстежених хворих з СПКЯ як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, нами виявлена гіперандрогенемія. Вказані зрушення можуть мати вплив на 

рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові, що підтверджують дані кореляційного аналізу. 

В групі жінок з СПКЯ та ожирінням спостерігався статистично достовірний 

прямий високий кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем Тзаг., Твіл. 

в сироватці крові, ІВТ, прямий помірний - між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем СЗГ 

(р<0,05) (таб.6.6). 

В групі хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла спостерігався 

статистично достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між вмістом 

ЕМАР-ІІ та рівнем Тзаг., Твіл. в сироватці крові, ІВТ, прямий помірний - між 

вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем СЗГ (р<0,05) (таб.6.6). 

Багатофакторний регресійний аналіз встановив, що на вміст ЕМАР-ІІ в 

групі хворих на СПКЯ з ожирінням та з нормальною масою тіла достовірно 

впливає рівень Тзаг. (р<0,0001 для обох груп) (рис.6.9): ЕМАР-ІІ=1,29*Тзаг.-4,03 

(R
2
=0,79); ЕМАР-ІІ=0,86*Тзаг.-2,35 (R

2
=0,85), відповідно. 

 

Рисунок 6.9 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня Тзаг. на вміст  

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням 

Отже, під час нашого дослідження виявлено підвищення вмісту ЕМАР-ІІ 

при СПКЯ, як в поєднанні з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що може 
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бути проявом ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному стані. 

Підвищення вмісту ЕМАР-ІІ може бути пов’язана з інсулінорезистентністю, 

дисліпідемією та гіперандрогенемією в обох групах жінок з СПКЯ, а також з ІМТ 

в групі з СПКЯ з ожирінням. 

6.5 Вміст фібронектину в сироватці крові хворих на СПКЯ з різною 

масою тіла 

Для вирішення поставлених завдань ми вивчали також вміст фібронектину у 

жінок з СПКЯ з різною масою тіла.  

В результаті нашого дослідження виявлено, що вміст фібронектину в 

сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням склав 258,12±48,47 пмоль/мл, в 

групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 227,62±35,36 пмоль/мл, в 

контрольній групі жінок - 196,34±46,68 пмоль/мл. Найвищий показник був в групі 

пацієнток з СПКЯ з ожирінням (рис.6.10). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення рівня фібронектину в сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою жінок на 31,46% (р<0,0001). У жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла вміст фібронектину в сироватці крові був вище на 15,93% 

в порівнянні з контрольною групою жінок (р=0,01). Рівень фібронектину в групі 

жінок з СПКЯ з ожирінням вище, ніж в групі з нормальною масою тіла на 13,39% 

(р=0,01). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

фібронектину у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що 

підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції при цій патології.  

Підвищення вмісту фібронектину у пацієнток з СПКЯ з ожирінням в 

порівнянні з групою з нормальною масою тіла та контрольною групою може 

вказувати на роль надлишкової маси тіла в розвитку виявлених зрушень. Ці 

припущення підтверджуються результатами кореляційного аналізу, що встановив 

статистично достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом фібронектину в 

сироватці крові та ІМТ в групі пацієнток з СПКЯ та ожирінням (таб.6.7).   
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* р<0,0001 – достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з ожирінням та контрольною 

групою; 

** р=0,01 - достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла та 

контрольною групою; 

# р=0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з ожирінням та групою хворих 

на СПКЯ з нормальною масою тіла; 

Рисунок 6.10 - Вміст фібронектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з різною 

масою тіла 

Таблиця 6.7 - Коефіцієнти кореляції фібронектину з іншими показниками у 

жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 Хворі на СПКЯ з 

ожирінням 

Хворі на СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Інсулін 0,8* 0,97* 

НОМА 0,47* 0,87* 

Caro -0,62* -0,72* 

ІМТ 0,69* 0,02 

ЗХС 0,69* 0,79* 

ЛПВЩ -0,76* -0,88* 

ЛПНЩ 0,74* 0,82* 

ТГ 0,61* 0,66* 

Тзаг. 0,85* 0,93* 

Твіл. 0,83* 0,92* 

СЗГ 0,38* 0,6* 

ІВТ 0,75* 0,73* 

Примітка. * - р<0,05  
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Результати регресійного аналізу теж вказують на достовірний вплив ІМТ на 

вміст фібронектину в сироватці крові в групі жінок з СПКЯ з ожирінням 

(p<0,0001). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=7,75*ІМТ-18,67 (R
2
=0,54). 

У обстежених пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, спостерігалась інсулінорезистентність, яка може впливати на підвищення 

рівня фібронектину.  

Ці припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, що 

встановили статистично достовірний високий прямий зв’язок між вмістом 

фібронектину та інсуліну в сироватці крові в групі осіб з СПКЯ та ожирінням. В 

групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим сильним 

(р<0,05) (таб.6.7).  

Між вмістом фібронектину та індексом НОМА простежувався достовірний 

прямий помірний зв’язок в групі з СПКЯ та ожирінням, а також прямий високий 

зв’язок – в групі з СПКЯ з нормальною масою тіла. В групі жінок з СПКЯ та 

ожирінням був достовірний зворотній помітний зв’язок між вмістом 

фібронектину в сироватці крові та індексом Caro. В групі жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла цей зв’язок був зворотнім високим (р<0,05) (таб.6.7). 

Для встановлення впливу показників інсулінорезистентності на вміст 

фібронектину в сироватці крові обстежених жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

був проведений багатофакторний регресійний аналіз. Виявлено статистично 

достовірний вплив індексу Caro на вміст фібронектину в сироватці крові (р=0,001) 

в групі жінок з СПКЯ з ожирінням. 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=398,66-30,99* Caro (R
2
=0,53). 

В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла на вміст фібронектину в 

сироватці крові впливає рівень інсулін (р<0,0001), індекс Caro (р=0,03) (рис.6.11).  

Рівняння регресії: Фібронектин=134,01+1,85*Інсулін-2,58* Caro (R
2
=0,95).  
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Рисунок 6.11 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсулін, індексу Caro на 

вміст фібронектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 6.12 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЛПВЩ та ЛПНЩ на 

вміст фібронектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 
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У жінок, що ввійшли в наше дослідження, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, спостерігалась дисліпідемія. Це могло вплинути на вміст 

фібронектину при цій патології. Такі припущення підтверджують результати 

кореляційного аналізу.  

В групі жінок з СПКЯ та ожирінням виявлено достовірний прямий помітний 

зв’язок між рівнем фібронектину та ЗХС в сироватці крові. В групі осіб з СПКЯ з 

нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим високим (р<0,05) (таб.6.7).  

Між вмістом фібронектину та ТГ в сироватці крові спостерігався 

достовірний прямий помітний зв’язок у пацієнток обох груп. Зв’язок між рівнем 

фібронектину та ЛПНЩ в сироватці крові осіб з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, був прямим високим, а між вмістом фібронектину та 

ЛПВЩ – зворотнім високим (р<0,05) (таб.6.7). 

Для з’ясування впливу дисліпідемії на рівень фібронектину був проведений 

багатофакторний регресійний аналіз. Виявлено, що в групі жінок з СПКЯ та 

ожирінням на рівень фібронектину впливали вміст ЗХС (р=0,04) та ЛПВЩ 

(р=0,006), а в групі з нормальною масою тіла – вміст ЛПВЩ (р=0,0004), та ЛПНЩ 

(р=0,02) (рис.6.12). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

Фібронектин=327,84+9,12*ЗХС-107,34*ЛПВЩ (R
2
=0,65). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

Фібронектин =298,15-105,31*ЛПВЩ+19,57*ЛПНЩ (R
2
=0,83). 

У пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, 

спостерігалась гіперандрогенемія, що могла впливати на рівень фібронектину в 

сироватці крові.  

Такі припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, який 

виявив достовірний прямий високий зв’язок між вмістом фібронектину та рівнем 

Тзаг., Твіл. в сироватці крові, ІВТ, прямий помірний - між вмістом фібронектину 

та рівнем СЗГ у жінок з СПКЯ та ожирінням (р<0,05) (таб.6.7).  

В групі пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок між рівнем 

фібронектину та Тзаг., Твіл. в сироватці крові був прямим сильним, між рівнем 
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фібронектину та вмістом ІВТ – прямим високим, між рівнем фібронектину та 

вмістом СЗГ – прямим помітним (р<0,05) (таб.6.7).  

Припущення про вплив гіперандрогенемії на виявлені зрушення 

підтверджує багатофакторний регресійний аналіз. Виявлено, що на вміст 

фібронектину достовірно впливають рівень Твіл., як у жінок з СПКЯ та 

ожирінням (р<0,0001) (рис.6.13), так і в групі пацієнток з СПКЯ з нормальною 

масою тіла (р<0,0001). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

Фібронектин=109+30,44*Твіл. (R
2
=0,73). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

Фібронектин =110,57+24,3* Твіл. (R
2
=0,86). 

 

Рисунок 6.13 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту Твіл. на рівень 

фібронектину в сироватці крові жінок з СПКЯ та ожирінням 

Отже, під час нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

фібронектину при СПКЯ, як в поєднанні з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, що може бути проявом ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному 

стані. Підвищення вмісту фібронектину може бути пов’язане з ІМТ при СПКЯ з 

ожирінням, а також з інсулінорезистентністю, дисліпідемією та 

гіперандрогенемією при СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла. 
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6.6 Концентрація VEGF в сироватці крові хворих на СПКЯ з різною 

масою тіла 

Як відомо, СПКЯ характеризується гетерогенними клінічними ознаками, 

одна з яких - морфологічно змінені яєчники, що може бути наслідком посиленого 

ангіогенезу і експресії VEGF [186]. 

VEGF відіграє важливу роль у менструальному циклі, як один з основних 

факторів ангіогенезу, що регулює розвиток судин фолікула та жовтого тіла. На 

відміну від патологічних станів, ріст та ангіогенез під час репродуктивного циклу, 

чітко відрегульований та скоординований. Найвища експресія VEGF 

спостерігається під час ранньої лютеїнової фази, так як розвиток нових 

кровоносних судин необхідний під час формування жовтого тіла, та знижується 

після середини лютеїнової фази [184, 185]. Виявлено, що VEGF-опосередкований 

ангіогенез необхідний для розвитку жовтого тіла та здійснення його ендокринної 

функції [188, 189]. З іншого боку, численні дослідження вказують на підвищення 

рівня VEGF при СПКЯ [448]. 

Під час нашого дослідження виявлено, що вміст VEGF в сироватці крові 

хворих на СПКЯ з ожирінням склав 38,22±7,78 нг/мл, в групі жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла 31,83±5,8 нг/мл, в контрольній групі жінок – 22,57±4,36 

нг/мл. Найвищий показник був в групі пацієнток з СПКЯ з ожирінням (рис.6.14). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення рівня VEGF в сироватці крові хворих на СПКЯ з ожирінням в 

порівнянні з контрольною групою жінок на 69,33% (р<0,0001). У жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла вміст VEGF в сироватці крові був вище на 41,02% в 

порівнянні з контрольною групою жінок (р<0,0001). Рівень VEGF в групі жінок з 

СПКЯ з ожирінням вище, ніж в групі з нормальною масою тіла на 20,07% 

(р=0,01). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

VEGF у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що 

підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції при цій патології.   
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* р<0,0001 – достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з ожирінням та контрольною 

групою; 

** р<0,0001 – достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла та 

контрольною групою; 

# р=0,01 – достовірна відмінність між групою хворих на СПКЯ з ожирінням та групою хворих 

на СПКЯ з нормальною масою тіла; 

Рисунок 6.14 - Вміст VEGF в сироватці крові у жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 

 

Таблиця 6.8 - Коефіцієнти кореляції VEGF з іншими показниками у жінок з 

СПКЯ з різною масою тіла 

 Хворі на СПКЯ з 

ожирінням 

Хворі на СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Інсулін 0,85* 0,67* 

НОМА 0,57* 0,64* 

Caro -0,5* -0,45* 

ІМТ 0,66* -0,11 

ЗХС 0,85* 0,52* 

ЛПВЩ -0,81* -0,6* 

ЛПНЩ 0,83* 0,53* 

ТГ 0,73* 0,58* 

Тзаг. 0,79* 0,67* 

Твіл. 0,81* 0,67* 

СЗГ 0,39* 0,4* 

ІВТ 0,7* 0,52* 

Примітка. * - р<0,05 
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Підвищення вмісту VEGF у пацієнток з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з 

жінками з СПКЯ з нормальною масою тіла, що встановлено під час нашого 

дослідження, може вказувати на роль надлишкової маси тіла в розвитку 

виявлених зрушень. Ці припущення підтверджуються результатами 

кореляційного аналізу, що встановив статистично достовірний прямий помітний 

зв’язок між вмістом VEGF в сироватці крові та ІМТ в групі пацієнток з СПКЯ та 

ожирінням (р<0,05) (таб.6.8). В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

зв’язку між вказаними показниками не було. 

В результаті регресійного аналізу підтверджено вплив ІМТ на VEGF в 

сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням (р=0,0001). 

Рівняння регресії: VEGF=1,21*ІМТ-5,06 (R
2
=0,51). 

У обстежених пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, спостерігалась інсулінорезистентність, яка може впливати на підвищення 

рівня VEGF. Ці припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, що 

встановили статистично достовірний прямий високий зв’язок між вмістом VEGF 

та інсуліну в сироватці крові в групі осіб з СПКЯ та ожирінням. В групі жінок з 

СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був помітним (р<0,05) (таб.6.8).  

В обох групах жінок з СПКЯ простежувався статистично достовірний 

прямий помітний зв’язок між вмістом VEGF та індексом НОМА, а також 

зворотній помірний – між вмістом VEGF та Caro (р<0,05) (таб.6.8). 

В результаті багатофакторного регресійного аналізу виявлено статистично 

достовірний вплив рівня інсуліну на вміст VEGF в сироватці крові (р<0,0001) в 

групі жінок з СПКЯ з ожирінням.  

Рівняння регресії: VEGF=0,41*Інсулін-8,95 (R
2
=0,73). 

В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла на вміст VEGF в сироватці 

крові впливає індекс НОМА (р=0,001) (рис.6.15). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

VEGF=0,69*НОМА-22,57 (R
2
=0,51). 
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Рисунок 6.15 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу індексу НОМА на вміст 

VEGF в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 6.16 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЗХС, ЛПНЩ на 

вміст VEGF в сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням   
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У жінок з СПКЯ, що ввійшли в наше дослідження, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, виявлена дисліпідемія. Це могло вплинути на вміст 

VEGF при цій патології. Такі припущення підтверджують результати 

кореляційного аналізу.  

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

високий прямий зв’язок між рівнем VEGF та ЗХС, ТГ, ЛПНЩ в сироватці крові. 

В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним 

(р<0,05) (таб.6.8).  

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

зворотній високий кореляційний зв’язок між рівнем VEGF та вмістом ЛПВЩ в 

сироватці крові. В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був 

зворотнім помітним (р<0,05) (таб.6.8). 

При проведенні багатофакторного регресійного аналізу виявлено, що на 

рівень VEGF в групі жінок з СПКЯ з ожирінням впливали вміст ЗХС (р=0,0002), 

ЛПНЩ (р=0,0005) (рис.6.16); в групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла – 

рівень ТГ (р=0,004). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

VEGF=8,2+2,33*ЗХС+4,88*ЛПНЩ (R
2
=0,85). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

VEGF=19,51+6,16*ТГ (R
2
=0,53). 

У пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, 

спостерігалась гіперандрогенемія, що могла впливати на рівень VEGF в сироватці 

крові.  

Такі припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, який 

виявив статистично достовірний прямий високий зв’язок між вмістом VEGF та 

рівнем Тзаг., Твіл. в сироватці крові, ІВТ у жінок з СПКЯ та ожирінням. В групі 

пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним. В 

обох групах жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла між 

рівнем VEGF та вмістом СЗГ прослідковувався достовірний прямий помірний 

зв’язок (р<0,05) (таб.6.8). 
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Припущення про вплив гіперандрогенемії на виявлені зрушення 

підтверджує багатофакторний регресійний аналіз. Виявлено, що на вміст VEGF 

достовірно впливають рівень Твіл. в сироватці крові в жінок з СПКЯ з ожирінням 

(р<0,0001) та рівень Тзаг. в сироватці крові в жінок з СПКЯ з нормальною масою 

тіла (р=0,0006) (рис.6.17). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з ожирінням: 

VEGF=15,48+4,64*Твіл. (R
2
=0,65). 

Рівняння регресії для групи жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла: 

VEGF=17,45+2,79*Тзаг. (R
2
=0,52). 

 

 

Рисунок 6.17 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту Тзаг. на рівень 

VEGF в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

Отже, під час нашого дослідження виявлено підвищення вмісту VEGF при 

СПКЯ, як в поєднанні з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, що може бути 

проявом ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному стані. Підвищення 

вмісту VEGF може бути пов’язане з інсулінорезистентністю, дисліпідемією та 

гіперандрогенемією при СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, а 

також з ІМТ при СПКЯ з ожирінням. 
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6.7. Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих на 

СПКЯ з різною масою тіла 

Хоча рівень ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину визнані маркерами 

низькоградієнтного запалення ендотелію та незалежними предикторами серцево-

судинних захворювань, проте літературні дані щодо вмісту молекул адгезії при 

СПКЯ суперечливі. Існують вказівки на підвищення їх концентрації при СПКЯ 

[449]. В іншому дослідженні вміст молекул адгезії при СПКЯ не змінювався [450]. 

Для вирішення поставлених завдань ми вивчали вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-

селектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з різною масою тіла (таб.6.9). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено достовірне підвищення вмісту 

ICAM-1 у сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з контрольною 

групою жінок на 54,18% (р<0,0001). Рівень ICAM-1 в сироватці крові жінок з 

СПКЯ з нормальною масою тіла достовірно вищий в порівнянні з контрольною 

групою жінок на 36,72% (р<0,0001). В групі жінок з СПКЯ з ожирінням вміст 

ІCAM-1 був достовірно вищий на 12,76% в порівнянні з групою жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла (р=0,04). 

Вміст VCAM-1 в сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням достовірно 

вищий в порівнянні з контрольною групою жінок на 50,76% (р<0,0001). Рівень 

VCAM-1 в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла статистично 

вірогідно вищий в порівнянні з контрольною групою жінок на 36,33% (р<0,001). В 

групі жінок з СПКЯ з ожирінням вміст VCAM-1 був достовірно вищий на 10,58% 

в порівнянні з групою жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла (р=0,01). 

Виявлено також статистично вірогідне підвищення вмісту Е-селектину у 

сироватці жінок з СПКЯ з ожирінням в порівнянні з контрольною групою на 

40,24% (р<0,0001). Рівень Е-селектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла статистично вірогідно вищий в порівнянні з контрольною 

групою на 29,56% (р<0,0001). В групі жінок з СПКЯ з ожирінням вміст Е-

селектину був достовірно вищий на 8,24% в порівнянні з групою жінок з СПКЯ з 

нормальною масою тіла (р=0,03).   
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Таблиця 6.9 - Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові у 

жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 
СПКЯ з ожирінням СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Контрольна група 

жінок 

ICAM-1, 

нг/мл 

228,25±51,61*# 202,41±47,22** 148,04±17,6 

VCAM-1, 

нг/мл 

654,54±83,56*# 591,89±80,93** 434,14±81,25 

Е-селектин, 

нг/мл 

19,83±3,03*# 18,32±2,17** 14,14±1,24 

Примітки: 

1. * р<0,001 − статистично достовірна відмінність між групою жінок з 

СПКЯ з ожирінням в порівнянні з контрольною групою;  

2. ** р<0,001 − статистично достовірна відмінність між групою жінок з 

СПКЯ з нормальною масою тіла в порівнянні з контрольною групою;  

3. # р<0,05 − статистично достовірна відмінність між групою жінок з СПКЯ 

з ожирінням та нормальною масою тіла. 

 

 

Таблиця 6.10 - Коефіцієнти кореляції вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину 

в сироватці крові у жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

 ICAM-1 VCAM-1 E-селектин 
Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 

ІМТ 0,59* 0,01 0,69* 0,04 0,71* 0,09 

Інсулін 0,72* 0,89* 0,85* 0,97* 0,81* 0,87* 

НОМА 0,52* 0,85* 0,62* 0,88* 0,52* 0,77* 

Caro -0,44* -0,56* -0,49* -0,67* -0,54* -0,69* 

ЗХС 0,72* 0,68* 0,63* 0,77* 0,72* 0,74* 

ЛПВЩ -0,76* -0,78* -0,82* -0,86* -0,87* -0,81* 

ЛПНЩ 0,66* 0,83* 0,73* 0,87* 0,76* 0,81* 

ТГ 0,68* 0,45* 0,73* 0,63* 0,73* 0,54* 

Тзаг. 0,79* 0,82* 0,83* 0,88* 0,86* 0,78* 

Твіл. 0,81* 0,82* 0,81* 0,88* 0,87* 0,77* 

СЗГ 0,36* 0,61* 0,22* 0,58* 0,32* 0,68* 

ІВТ 0,72* 0,6* 0,84* 0,7* 0,81* 0,54* 

Примітки: 

1. *р<0,05; 

2. Група 1 - хворі на СПКЯ з ожирінням; 

3. Група 2 - хворі на СПКЯ з нормальною масою тіла. 

  



266 

 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, що підтверджує порушення функціонального стану 

ендотелію при цій патології.  

Підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину у пацієнток з СПКЯ з 

ожирінням в порівнянні з групою жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла може 

вказувати на роль надлишкової маси тіла в розвитку виявлених зрушень.  

Ці припущення підтверджуються результатами кореляційного аналізу, що 

встановив достовірний прямий помітний зв’язок між вмістом ICAM-1, VCAM-1 в 

сироватці крові та ІМТ в групі пацієнток з СПКЯ та ожирінням. У цих же жінок 

зв’язок між вмістом Е-селектину в сироватці крові та ІМТ був прямим високим 

(р<0,05). В групі пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла зв’язку між 

вказаними показниками не було (таб.6.10). 

В результаті регресійного аналізу виявлено статистично достовірний вплив 

ІМТ на вміст ICAM-1 (р=0,001), VCAM-1 (р=0,0001), Е-селектину (р<0,0001) в 

сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням. 

Рівняння регресії:  

ICAM-1=6,87*IМТ-17,08 (R
2
=0,53); 

VCAM-1=189,96+13,02*ІМТ (R
2
=0,51); 

Е-селектин=1,7+0,5*ІМТ (R
2
=0,59); 

У обстежених пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, виявлена інсулінорезистентність. Підвищення рівня молекул адгезії, що ми 

виявили у обстежених жінок, може бути пов’язане з інсулінорезистентністю.  

Ці припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, що 

встановив достовірний прямий високий зв’язок між вмістом ICAM-1, VCAM-1, Е-

селектину та інсуліну в сироватці крові в групі осіб з СПКЯ та ожирінням, а 

також з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.10). 

Між вмістом ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину та індексом НОМА 

простежувався статистично достовірний прямий помітний зв’язок в групі з СПКЯ 
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з ожирінням, в групі з СПКЯ з нормальною масою тіла – прямий високий (р<0,05) 

(таб.6.10).  

У цих же пацієнток, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла був 

статистично достовірний зворотній зв’язок між вмістом ICAM-1, VCAM-1 в 

сироватці крові та індексом Caro, помірний та помітний, відповідно. В обох група 

зв’язок між рівнем Е-селектину та індексом Caro був зворотнім помітним (р<0,05) 

(таб.6.10). 

Для підтвердження впливу показників інсулінорезистентності на рівень 

молекул адгезії в сироватці крові обстежених жінок з СПКЯ з різною масою тіла 

був проведений багатофакторний регресійний аналіз.  

В групі жінок з СПКЯ та ожирінням виявлено статистично достовірний 

вплив рівня інсуліну на вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину (р<0,001) в 

сироватці крові. 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=2,33*Інсулін-36,69 (R
2
=0,52); 

VCAM-1=152,76+4,41*Інсулін (R
2
=0,72); 

Е-селектин=2,35+0,15*Інсулін (R
2
=0,66); 

В групі осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла рівень інсуліну достовірно 

впливає на вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину (р<0,001) в сироватці крові 

(рис.6.18). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=45,27+2,54*Інсулін (R
2
=0,8); 

VCAM-1=300+4,73*Інсулін (R
2
=0,95); 

Е-селектин=11,23+0,11*Інсулін (R
2
=0,77); 
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Рисунок 6.18 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну на вміст Е-

селектину в сироватці крові жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 6.19 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЗХС та ЛПВЩ вміст 

ІCAM-1 в сироватці крові жінок з СПКЯ з ожирінням 
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У жінок, що ввійшли в наше дослідження, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, спостерігалась дисліпідемія. Це могло вплинути на 

рівень молекул адгезії при цій патології. Такі припущення підтверджують 

результати кореляційного аналізу.  

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем ICAM-1 та ЗХС в сироватці крові. У пацієнток 

з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним (р<0,05) 

(таб.6.10). 

Між вмістом ICAM-1 та ТГ в сироватці крові постерігався достовірний 

прямий помітний зв’язок у пацієнток з СПКЯ з ожирінням, а також прямий 

помірний - пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.10). 

Зв’язок між рівнем ICAM-1 та ЛПНЩ в сироватці крові осіб з СПКЯ з 

ожирінням був прямим помітним, а в групі з нормальною масою тіла – прямим 

високим (р<0,05) (таб.6.10). 

В обох групах обстежених жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла простежувався зворотній високий зв’язок між рівнем 

ICAM-1 та ЛПВЩ в сироватці крові (р<0,05) (таб.6.10). 

Зв’язок між рівнем VCAM-1 та ЗХС в сироватці крові осіб з СПКЯ з 

ожирінням був прямим помітним, а в групі з нормальною масою тіла – прямим 

високим (р<0,05) (таб.6.10). 

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем VCAM-1 та ТГ в сироватці крові. У пацієнток 

з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним (р<0,05) 

(таб.6.10). 

В обох групах обстежених жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла простежувався зворотній високий зв’язок між рівнем 

VCAM-1 та ЛПВЩ в сироватці крові, а також прямий високий - між рівнем 

VCAM-1 та ЛПНЩ (р<0,05) (таб.6.10). 

Між рівнем Е-селектину та ЗХС, ЛПНЩ встановлено прямий високий 

зв’язок, а також між вмістом Е-селектину та ЛПВЩ – зворотній високий зв’язок в 
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обох групах обстежених жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла (р<0,05) (таб.6.10).  

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем Е-селектину та ТГ в сироватці крові. У 

пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним 

(р<0,05) (таб.6.10). 

Для з’ясування впливу дисліпідемії на вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину 

був проведений багатофакторний регресійний аналіз.  

Виявлено, що в групі жінок з СПКЯ та ожирінням на рівень ICAM-1 

достовірно впливали вміст ЗХС та ЛПВЩ (р=0,03 та р=0,008, відповідно) 

(рис.6.19); на рівень VCAM-1 – ЛПВЩ та ТГ (р=0,001 та р=0,01, відповідно), на 

рівень Е-селектину – ЛПВЩ (р<0,0001). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=282,04+11,53*ЗХС-105,05*ЛПВЩ (R
2
=0,67); 

VCAM-1=792,48-208,91*ЛПВЩ+38,36*ТГ (R
2
=0,72); 

Е-селектин=31,84-10,7*ЛПВЩ (R
2
=0,75); 

У групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла на рівень ICAM-1 

достовірно впливали вміст ЛПВЩ та ЛПНЩ (р=0,04 та р=0,006, відповідно); на 

рівень VCAM-1 – ЛПВЩ та ЛПНЩ (р=0,003 та р=0,001, відповідно), на рівень Е-

селектину – ЛПВЩ та ЛПНЩ (р=0,01 та р=0,02, відповідно). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=172,6-79,61*ЛПВЩ+42,27*ЛПНЩ (R
2
=0,74); 

VCAM-1=606,79-178,46*ЛПВЩ+67,74* ЛПНЩ (R
2
=0,85); 

Е-селектин=19,81-4,99*ЛПВЩ+1,53* ЛПНЩ (R
2
=0,74); 

У пацієнток з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, 

спостерігалась гіперандрогенемія, що могла впливати на рівень ICAM-1, VCAM-

1, Е-селектину в сироватці крові.  

Такі припущення підтверджують результати кореляційного аналізу, який 

виявив достовірний прямий зв’язок між вмістом ICAM-1 та рівнем Тзаг., Твіл., в 
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сироватці крові у жінок з СПКЯ та ожирінням, а також з нормальною масою тіла 

(р<0,05) (таб.6.10).  

Зв’язок між рівнем ICAM-1 та СЗГ в сироватці крові осіб з СПКЯ з 

ожирінням був прямим помірним, а в групі з нормальною масою тіла – прямим 

помітним (р<0,05) (таб.6.10). 

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем ICAM-1 та ІВТ в сироватці крові. У пацієнток 

з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним (р<0,05) 

(таб.6.10). 

В обох групах обстежених жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла простежувався прямий високий зв’язок між рівнем 

VCAM-1 та рівнем Тзаг., Твіл., ІВТ в сироватці крові (р<0,05) (таб.6.10). 

Зв’язок між рівнем VCAM-1 та вмістом СЗГ був прямим слабким в групі 

жінок з СПКЯ та ожирінням, а також прямим помітним в групі з СПКЯ та 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.10). 

Встановлено достовірний прямий високий зв’язок між рівнем Е-селектину 

та вмістом Тзаг., Твіл. в сироватці крові в обох групах обстежених жінок з СПКЯ, 

як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.10). 

Зв’язок між рівнем Е-селектину та вмістом СЗГ був прямим помірним в 

групі жінок з СПКЯ та ожирінням, а також прямим помітним в групі з СПКЯ та 

нормальною масою тіла (р<0,05) (таб.6.10). 

В групі жінок з СПКЯ з ожирінням виявлено статистично достовірний 

прямий високий зв’язок між рівнем Е-селектину та ІВТ в сироватці крові. У 

пацієнток з СПКЯ з нормальною масою тіла цей зв’язок був прямим помітним 

(р<0,05) (таб.6.10). 

Припущення про вплив гіперандрогенемії на вміст молекул адгезії 

підтверджує багатофакторний регресійний аналіз. Виявлено, що в групі жінок з 

СПКЯ з ожирінням на вміст ICAM-1 та Е-селектину достовірно впливає рівень 

Твіл. та Тзаг., відповідно (p<0,0001 для обох факторів), рівень VCAM-1 – вміст 

Твіл. та СЗГ (p<0,0001 та р=0,02, відповідно) (рис.6.20). 
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Рівняння регресії: 

ICAM-1=76,71+30,94*Твіл. (R
2
=0,66); 

VCAM-1=549,97+61,25*Тзаг.-5,27*СЗГ (R
2
=0,76); 

Е-селектин=9,53-1,91* Тзаг. (R
2
=0,74); 

 

Рисунок 6.20 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту Тзаг. та СЗГ на 

рівень VCAM-1 в сироватці крові жінок з СПКЯ та ожирінням 

В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла на вміст ICAM-1, VCAM та 

Е-селектину достовірно впливає рівень Твіл. (p<0,0001 для вказаних факторів). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=63,36+28,87*Твіл. (R
2
=0,68); 

VCAM-1=336,66+53*Твіл. (R
2
=0,78); 

Е-селектин=12,28+1,25*Твіл. (R
2
=0,6); 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

молекул адгезії при СПКЯ, як в поєднанні з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, що може бути проявом ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному 

стані. Підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину може бути пов’язане з 

інсулінорезистентністю, дисліпідемією та гіперандрогенемією. 
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6.8 Взаємозв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів при СПКЯ 

В групі жінок хворих на СПКЯ з ожирінням під час кореляційного аналізу 

виявлено статистично достовірний зворотній помітний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та вмістом фібронектину, ЕМАР-ІІ, VEGF, ICAM-

1, VCAM-1 в сироватці крові. Кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та вмістом Е-селектину в цій групі був високим (р<0,05) (таб.6.11). 

В групі жінок хворих на СПКЯ з нормальною масою тіла встановлено 

достовірний зворотній помітний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та вмістом фібронектину, ЕМАР-ІІ. Кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та вмістом VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину 

в цій групі був помірним (р<0,05) (таб.6.11). 

При проведені багатофакторного кореляційного аналізу встановлено 

достовірний вплив вмісту Е-селектину в сироватці крові на ендотелійзалежну 

дилатацію в групі жінок з СПКЯ та ожирінням (р<0,0001). 

Рівняння регресії: 

Ендотелійзалежна дилатація=9,24-0,29*Е-селектин (R
2
=0,53). 

В групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла на ендотелійзалежну 

дилатацію достовірно впливає рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові (р=0,009) 

(рис.6.21). 

Рівняння регресії: 

Ендотелійзалежна дилатація=5,74-0,71*ЕМАР-ІІ (R
2
=0,58). 
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Таблиця 6.11 - Кореляція рівня ендотелійзалежної дилатації з вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові жінок хворих на СПКЯ з 

різною масою тіла 

 Жінки з СПКЯ та 

ожирінням 

Жінки з СПКЯ з нормальною 

масою тіла 

Фібронектин -0,57* -0,5* 

ЕМАР-ІІ -0,64* -0,54* 

VEGF -0,52* -0,37* 

ICAM-1 -0,65* -0,41* 

VCAM-1 -0,69* -0,47* 

Е-селектин -0,73* -0,39* 

Примітка.* - р<0,05 

 

 

 

Рисунок 6.21 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЕМАР-ІІ в сироватці 

крові на ендотелійзалежну дилатацію у хворих СПКЯ з нормальною масою тіла 
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Резюме: Таким чином, в результаті нашого дослідження у жінок з СПКЯ, як 

з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, виявлена інсулінорезистентність, яка 

проявлялась підвищенням вмісту інсуліну в сироватці крові, індексу НОМА, 

зниженням індексу Caro. Виявлено також ослаблення ендотелійзалежної 

вазодилатації, що вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції у цих пацієнток. 

На порушення функціонального стану ендотелію при СПКЯ вказує виявлене нами 

підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, а саме, ЕМАР-ІІ, 

фібронектину, VEGF, ICAM-I, VCAM-1, E-селектину. Встановлений зв’язок між 

вмістом інсуліну, індексом НОМА, Caro та ослабленням ендотелійзалежної 

дилатації, підвищенням вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів. На ці зміни 

також впливав рівень ЗХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПВЩ та показники гіперандрогенемії 

(Твіл., Тзаг., СЗГ, ІВТ). З іншого боку, при СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, ослаблення ендотелійзалежної вазодилатації пов’язане з 

підвищенням вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів.  

 

Результати власних досліджень розділу 6 викладені у статтях [451-454], 

апробовані на наукових форумах [455, 456]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ 

МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ 

Як відомо, метаболічний синдром характеризується групою метаболічних 

зрушень, які підвищують ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу та серцево-

судинних захворювань [8]. WHO, ATP III of the National Cholesterol Education 

Program та IDF запропонували специфічні критерії для виявлення осіб з 

метаболічним синдромом.  

Хоча запропоновані критерії метаболічного синдрому мають спільні 

елементи, проте вони різняться за рядом важливих аспектів. За критеріями WHO 

метаболічний синдром виділений як група осіб з цукровим діабетом, порушенням 

толерантності до глюкози, гіперглікемією натще чи інсулінорезистентністю з 

супутніми факторами ризику розвитку серцево-судинної патології [9]. За 

критеріями ATP III метаболічний синдром був представлений як сукупність 

взаємозв’язаних факторів, що підвищують ризик розвитку серцево-судинної 

патології. [10]. За рекомендацій IDF основним проявом метаболічного синдрому є 

центральне ожиріння, в поєднанні з іншими факторами ризику [11]. Враховуючи 

таку різноманітність критеріїв та ознак цієї патології, завданням нашого 

дослідження було дослідити функціональний стан ендотелію у хворих з різними 

проявами метаболічного синдрому. 

7.1 Клініко-лабораторна характеристика осіб з різними проявами 

метаболічного синдрому 

Пацієнти з метаболічним синдромом були розподілені наступним чином: до 

першої групи були відібрані 23 особи з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO (вік: 51,91±5,55 років), 30 хворих з метаболічним синдромом за критеріями 

ATP III (вік: 51,33±5,11 років), 18 осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

IDF (вік: 50,33±4,57 років). Результати клініко-лабораторного обстеження 

пацієнтів з різними проявами метаболічного синдрому представлені в таб.7.1.  
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Таблиця 7.1 - Клініко-лабораторна характеристика осіб з різними проявами 

метаболічного синдрому 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями 

WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями 

ATP III 

Метаболічний 

синдром за 

критеріями IDF 

Контрольна 

група 

ІМТ, кг/м
2
 30,13±6,93* 31,96±7,21* 37,09±4,31* 23,37±2,39 

Глюкоза крові, 

ммоль/л 

9,83±2,26* 8,59±3,05* 8,±3,2* 3,77±0,55 

HbA1c,% 9,19±1,85* 8,32±2,28* 8,13±2,6* 5,47±0,23 

ЗХС, ммоль/л 6,23±0,99* 6,26±1,19* 6,27±1,24* 3,95±0,34 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,06±0,17* 1,04±0,16* 0,96+0,13* 1,72±0,095 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,37±1,08* 3,49±1,04* 3,95±0,87* 2,3±0,2 

ТГ, ммоль/л 2,26±0,61* 2,46±0,85* 2,7±0,89* 1,46±0,3 

Примітка. * - р<0,05 – достовірна відмінність між особами з різними 

проявами метаболічного синдрому та контрольною групою. 

В усіх пацієнтів з різними проявами метаболічного синдрому спостерігалось 

достовірне підвищення ІМТ в порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Рівень 

глюкози крові та HbA1c теж був достовірно вищий у всіх осіб з метаболічним 

синдромом, не залежно від критеріїв відбору (р<0,05) при порівнянні з групою 

контролю. Разом з тим, хворі з різними проявами метаболічного синдрому мали 

ознаки дисліпідемії, а саме достовірне підвищення вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, 

зниження ЛПВЩ в порівнянні з контрольною групою (р<0,05) (таб.7.1). 

7.2 Визначення чутливості до інсуліну у хворих з різними проявами 

метаболічного синдрому 

Як відомо інсулінорезистентність – це ключовий ознака, що лежить в основі 

визначення метаболічного синдрому. З метою виявлення інсулінорезистентності у 

пацієнтів з метаболічним синдромом, що увійшли до нашого дослідження ми 

визначали вміст інсуліну в сироватці крові, підраховували індекс НОМА та Caro. 

(таб.7.2).  
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При аналізі отриманих даних виявлено достовірне підвищення вмісту 

інсуліну в сироватці крові всіх пацієнтів з метаболічним синдромом: за 

критеріями WHO в 2,6 рази, за критеріями ATP III в 2,66 рази, за критеріями IDF в 

2,85 рази в порівнянні з контрольною групою (р<0,001).  

Таблиця 7.2 - Показники інсулінорезистентності у хворих з метаболічним 

синдромом 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями 

WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічний 

синдром за 

критеріями IDF 

Контрольна 

група 

Інсулін, 

пмоль/л 

115,14±23,37* 117,54±22,55** 126,08±23,72*** 44,13±9,65 

НОМА 51,14±18,1* 45,03±19,56** 44,99±21,58*** 9,19±2,74 

Caro 8,72±2,08 7,55±2,86** 6,58±2,96*** 10,96±2,95 

Примітки:  

1. * - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO в порівнянні з контрольною 

групою;  

2. ** - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями ATP III в порівнянні з контрольною 

групою;  

3. *** - р<0,001 - статистично достовірна відмінність між групою хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями IDF в порівнянні з контрольною групою; 

Індекс НОМА був вищий у осіб з метаболічними синдромом за критеріями 

WHO, ATP III та IDF у 5,56, 4,89 та 4,89 рази, відповідно, в порівнянні з 

контрольною групою (р<0,001). Індекс Caro знижувався у осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO, ATP III та IDF у 1,25, 1,45 та 1,66 рази 

відповідно, в порівнянні з контрольною групою (р<0,001). 

Таким чином, нами виявлено гіперінсулінемія, підвищення індексу НОМА 

та зниження індексу Caro в усіх групах хворих з метаболічним синдромом, що 

вказує на розвиток у них інсулінорезистентності. 
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7.3 Ендотелійзалежна дилатація у хворих на метаболічний синдром 

З метою оцінки функціонального стану ендотелію ми досліджували 

ендотелійзалежну дилатацію. 

Нами виявлено, що рівень ендотелійзалежної дилатації в групі хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO склав 2,64±1,78%, в групі з 

метаболічним синдромом за критеріями ATP III – 2,56±1,88%, за критеріями IDF – 

1,94±1,92%, в контрольній групі – 8,75±4,25% (рис.7.1).  

 

* р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO та контрольною групою; 

** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями АТР ІІІ та контрольною групою; 

*** р<0,0001 - статистично достовірна відмінність між групою осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями ІDF та контрольною групою; 

 

Рисунок 7.1 - Ендотелійзалежна дилатація у хворих з метаболічним синдромом 

При аналізі отриманих даних виявлено статистично достовірне зниження 

ендотелійзалежної дилатації у осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO, ATP III та IDF на 69,82%, 70,74% та 77,82%, відповідно (р<0,0001). 

Отже, нами виявлено ослаблення ендотелійзалежної дилатації у пацієнтів з 

різними проявами метаболічного синдрому, що вказує на розвиток ендотеліальної 

дисфункції. Для з’ясування зв’язку ендотелійзалежної дилатації з традиційними 
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факторами ризику серцево-судинної патології був проведений кореляційний 

аналіз. Результати представлені в таб.7.3. 

Таблиця 7.3 - Коефіцієнт кореляції ендотелійзалежної дилатації з іншими 

показниками у хворих з метаболічним синдромом 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями WHO 

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічний 

синдром за критеріями 

IDF 

НbА1с -0,64* -0,34* -0,37* 

Глюкоза 

крові 

-0,35* -0,14* -0,25* 

ІМТ -0,59* -0,59* -0,65* 

Інсулін -0,65* -0,64* -0,6* 

НОМА -0,62* -0,41* -0,46* 

Caro 0,17* 0,05* 0,17* 

ЗХС -0,35* -0,52* -0,62* 

ЛПВЩ 0,38* 0,4* 0,61* 

ЛПНЩ -0,38* -0,5* -0,6* 

ТГ -0,42* -0,44* -0,38* 

Примітка. * - р<0,05 

Нами виявлено статистично достовірний зворотній помітний кореляційний 

зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та ІМТ в усіх групах пацієнтів з 

метаболічним синдромом (р<0,05) (таб.7.3), що може вказувати на вплив 

ожиріння на ослаблення ендотелійзалежної дилатації. Результати регресійного 

аналізу підтверджують ці припущення та виявляють достовірний вплив ІМТ на 

ендотелійзалежну дилатацію у хворих з різними проявами метаболічного 

синдрому.  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,003): Ендотелійзалежна дилатація=7,21-0,15*ІМТ (R
2
=0,53). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,0004): Ендотелійзалежна дилатація=7,52-0,15*ІМТ (R
2
=0,57). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,003): Ендотелійзалежна дилатація=12,77-0,29*ІМТ (R
2
=0,54). 

До складу усіх груп з метаболічним синдромом входили хворі з 

гіперглікемією, тому ми досліджували її зв’язок з порушенням ендотелійзалежної 
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дилатації. Під час кореляційного аналізу в групах осіб з метаболічним синдромом 

за критеріями АТР ІІІ та IDF нами встановлено статистично достовірний 

зворотній помірний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та рівнем НbА1с, 

а також зворотній слабкий - з рівнем глюкози в сироватці крові. В групі хворих з 

метаболічним синдромом за критеріям WHO цей зв’язок був зворотнім помітним 

та помірним, відповідно (р<0,05) (таб.7.3). 

Як відомо, дисліпідемія – один з основних критеріїв, що лежить в основі 

метаболічного синдрому. Ми вивчали зв’язки між основними показниками 

ліпідного обміну та порушення ендотелійзалежної дилатації. 

В групі хворих з метаболічним синдромом за критеріями WHO виявлено 

статистично достовірний зворотній помірний кореляційний зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та ЗХС, ЛПНЩ, ТГ, прямий помірний – з ЛПВЩ 

(р<0,05) (таб.7.3). 

У хворих на метаболічний синдром за критеріями ATP III встановлено 

достовірний зворотній помітний кореляційний зв’язок між ендотелійзалежною 

дилатацією та рівнем ЗХС, ЛПНЩ, зворотній помірний – з вмістом ТГ, прямий 

помірний – з ЛПВЩ (р<0,05) (таб.7.3). 

Рівень ендотелійзалежної дилатації корелював з основними показниками 

ліпідного обміну і в групі пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями IDF: 

з вмістом ЗХС, ЛПНЩ цей зв’язок був зворотнім помітним, з ЛПВЩ – прямим 

помітним, а рівнем ТГ – зворотнім помірним (р<0,05) (таб.7.3). 

Результати регресійного аналізу виявили на достовірний вплив на 

ендотелійзалежну дилатацію в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO вмісту ТГ в сироватці крові (р=0,04). 

Рівняння регресії: Ендотелійзалежна дилатація=5,44-1,23*ТГ (R
2
=0,51). 

В групі з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на 

ендотелійзалежну дилатацію достовірно впливає ЗХС, ТГ (р=0,02 та р=0,03, 

відповідно). 

Рівняння регресії:  

Ендотелійзалежна дилатація=8,2-0,64*ЗХС-0,64*ТГ (R
2
=0,53). 
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На ендотелійзалежну дилатацію в групі осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями IDF впливав вміст ЗХС, ЛПВЩ (р=0,016 та р=0,018, відповідно) 

(рис.7.2).  

Рівняння регресії: 

Ендотелійзалежна дилатація = 0,05 - 0,73 * ЗХС + 6,72 * ЛПВЩ (R
2
=0,58). 

 

Рисунок 7.2 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту ЗХС, ЛПВЩ в 

сироватці крові на ендотелійзалежну дилатацію у хворих з метаболічним 

синдромом за критеріями IDF 

При проведені кореляційного аналізу виявлено статистично достовірний 

зворотній помітний зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

інсуліну в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом усіх груп (р<0,05) 

(таб.7.3). Встановлено, також, достовірний помірний зворотній зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та індексом НОМА в групі осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями ATP III та IDF, в групі з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO цей зв’язок був помірним (р<0,05) (таб.7.3). В усіх групах 

хворих з різними проявами метаболічного синдрому зв’язок між 

ендотелійзалежною дилатацією та індексом Caro був прямим слабким (р<0,05) 

(таб.7.3). 

При проведені регресійного аналізу виявлено, що на ендотелійзалежну 

дилатацію достовірно впливав вміст інсуліну в сироватці крові в усіх групах 

хворих з метаболічним синдромом. 
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Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,0006): 

Ендотелійзалежна дилатація=8,41-0,05*Інсулін (R
2
=0,54). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,0001): 

Ендотелійзалежна дилатація=8,9-0,05*Інсулін (R
2
=0,51). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,008): 

Ендотелійзалежна дилатація=8,09-0,04* Інсулін (R
2
=0,53). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих з різними проявами метаболічного 

синдрому, що вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції при цьому 

патологічному стані. Виявлені зміни пов’язані з ІМТ, індексом НОМА, вмістом 

інсуліну, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ в сироватці крові. 

7.4. Рівень ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих з різними проявами 

метаболічного синдрому 

В результаті нашого дослідження виявлено, що рівень ЕМАР-ІІ в сироватці 

крові в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO склав 4,22±1,96 

нг/мл, в групі з метаболічним синдромом з критеріями АТР ІІІ – 3,95±2,04 нг/мл, 

ІDF – 3,92±2,04 нг/мл. В контрольній групі вміст ЕМАР-II був 1,46±0,65 нг/мл 

(рис.7.3). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено статистично достовірне 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих на метаболічний синдром за 

критеріями WHO, ATP III та IDF на 189,04%, 170,54% та 168,49% відповідно, в 

порівнянні з контрольною групою (р<0,0001). 

Для встановлення зв’язків між вмістом ЕМАР-ІІ та традиційними 

факторами ризику серцево-судинної патології проведено кореляційний аналіз в 

усіх групах хворих з метаболічним синдромом. Результати представлені в таб.7.4. 
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*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним синдромом 

за критеріями WHO та контрольною групою; 

**р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним 

синдромом за критеріями ATP III та контрольною групою; 

***р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним 

синдромом за критеріями IDF та контрольною групою; 

Рисунок 7.3 - Вміст ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом 

 

Таблиця 7.4 - Коефіцієнти кореляції ЕМАР-ІІ з іншими показниками в 

групах хворих з різними проявами метаболічного синдрому 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічним 

синдром за критеріями 

IDF 

НbА1с 0,7* 0,6* 0,48* 

Глюкоза 

крові 

0,56* 0,5* 0,36* 

ІМТ 0,25* 0,19* 0,54* 

Інсулін 0,58* 0,53* 0,58* 

НОМА 0,69* 0,65* 0,53* 

Caro 0,08 0,2 0,09 

ЗХС 0,45* 0,56* 0,49* 

ЛПВЩ -0,33* -0,28* -0,55* 

ЛПНЩ 0,41* 0,42* 0,52* 

ТГ 0,51* 0,35* 0,44* 

Примітка. * - р<0,05  

4,22* 3,95** 3,92*** 
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Нами виявлено статистично достовірний прямий кореляційний зв’язок між 

вмістом ЕМАР-ІІ та ІМТ: в групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

та ATP III цей зв’язок був слабким, а в групі за критеріями IDF – помітним, що 

здається обґрунтованим, оскільки саме ожиріння лежить в основі цієї класифікації 

метаболічного синдрому (р<0,05) (таб.7.4).  

В результаті регресійного аналізу виявлено достовірний вплив ІМТ на вміст 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові в групах з різними проявами метаболічного синдрому.  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,003): ЕМАР-ІІ=7,21-0,15*ІМТ (R
2
=0,53). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,003): ЕМАР-ІІ=12,77-0,29*ІМТ (R
2
=0,52). 

Достовірний зв’язок між рівнем ЕМАР-ІІ та НbА1с, глюкозою крові 

виявлено в групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO та ATP III був 

прямим помітним, а в групі за критеріями IDF – прямим помірним (р<0,05) 

(таб.7.4).  

Це може вказувати на вплив порушення вуглеводного обміну на підвищення 

вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові. Наші припущення підтверджують результати 

регресійного аналізу, який виявив достовірний вплив НbА1с на рівень ЕМАР-ІІ в 

усіх групах хворих з метаболічним синдромом. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,0001): ЕМАР-ІІ=0,74*НbА1с-2,63 (R
2
=0,5). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,0003): ЕМАР-ІІ=0,54*НbА1с-0,58 (R
2
=0,57). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,04): ЕМАР-ІІ=0,83+0,38* НbА1с (R
2
=0,52). 

Між вмістом ЕМАР-ІІ та рівнем інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА 

виявлено достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок в усіх групах 

хворих з метаболічним синдромом (р<0,05) (таб.7.4), що вказує на роль 

інсулінорезистентності у розвитку вказаних зрушень.  
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Багатофакторний регресійний аналіз виявив достовірний вплив на рівень 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO вміст НОМА (р=0,0002). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,36+0,07*НОМА (R
2
=0,58). 

На рівень ЕМАР-ІІ в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

ATP III та IDF достовірно впливає вмісту інсуліну (р=0,002 та р=0,01, відповідно) 

(рис.7.4). 

Рівняння регресії для групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

ATP III: ЕМАР-ІІ=0,04*Інсулін-1,79 (R
2
=0,59). 

Рівняння регресії для групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

IDF: ЕМАР-ІІ=0,05*Інсулін-2,46 (R
2
=0,53). 

В результаті кореляційного аналізу виявлено достовірний зв’язок між 

вмістом ЕМАР-ІІ та ЗХС в сироватці крові в групі з метаболічним синдромом: за 

критеріями WHO та IDF – прямий помірний, за критеріями ATP III – прямий 

помітний (р<0,05) (таб.7.4). Встановлено також достовірний прямий помірний 

зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ та ТГ в сироватці крові в усіх групах з метаболічним 

синдромом. Між вмістом ЕМАР-ІІ та ЛПНЩ простежувався достовірний прямий 

зв’язок у осіб з метаболічним синдромом: за критеріями WHO та ATP III – 

помірний, за критеріями IDF – помітний (р<0,05) (таб.7.4). Кореляційний зв’язок 

між вмістом ЕМАР-ІІ та ЛПВЩ в сироватці крові був в групі з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO був достовірним зворотнім помірним, за 

критеріями ATP III – зворотнім слабким, IDF – зворотнім помітним (р<0,05) 

(таб.7.4).  

Результати багатофакторного регресійного аналізу виявили достовірний 

вплив на вміст ЕМАР-ІІ в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO рівня ЗХС та ТГ (р=0,03 та р=0,01, відповідно) (рис.7.5). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,78*ЗХС+1,46*ТГ-3,98 (R
2
=0,51). 

В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на рівень 

ЕМАР-ІІ достовірно впливав вміст ЗХС (р=0,001). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=0,96*ЗХС -2,06 (R
2
=0,51).  
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Рисунок 7.4 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту інсуліну на рівень 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом за критеріями  

ATP III 

 

 

 

Рисунок 7.5 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЗХС та ТГ на вміст 

ЕМАР-ІІ в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом за критеріями WHO   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ін
су

л
ін

, 
п

м
о

л
ь/

л
 

ЕМАР-ІІ, нг/мл 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗХС ТГ 



288 

 

В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями IDF на рівень ЕМАР-

ІІ достовірно впливав вміст ЛПВЩ (р=0,01). 

Рівняння регресії: ЕМАР-ІІ=12,13-8,48*ЛПВЩ (R
2
=0,53). 

Отже, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту ЕМАР-

ІІ в сироватці крові хворих з різними проявами метаболічного синдрому, що 

підтверджує розвиток ендотеліальної дисфункції при цьому патологічному стані. 

Рівень ЕМАР-ІІ пов’язаний з рівнем НbА1с, глюкози, ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ, 

інсуліну в сироватці крові, індексом НОМА, ІМТ. 

7.5 Концентрація фібронектину в сироватці крові хворих з 

метаболічним синдромом 

Досліджувався вміст фібронектину в сироватці крові хворих з різними 

проявами метаболічного синдрому. Виявлено що рівень протеїну в сироватці 

крові пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями WHO був 360±48,58 

пмоль/мл, критеріями ATP III - 338,52±60,84 пмоль/мл, критеріями IDF - 

347,58±73,52 пмоль/мл, в контрольній групі - 225,64±33,93 пмоль/мл (рис.7.6). 

При аналізі отриманих даних встановлено, що рівень фібронектину був 

достовірно вищий у пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями WHO на 

59,54%, за критеріями ATP III на 50,02%, за критеріями IDF – 54,04% в порівнянні 

з контролем (р<0,05). 

В усіх групах хворих з метаболічним синдромом проводився також 

кореляційний аналіз з метою виявлення зв’язків між вмістом фібронектину та 

традиційними факторами ризику серцево-судинної патології (таб.7.5). 

Нами виявлено статистично достовірний високий прямий кореляційний 

зв’язок між вмістом фібронектину та ІМТ в групі з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO (р<0,05) (таб.7.5). В групах з метаболічним синдромом за 

критеріями IDF та ATP III цей зв’язок був слабким.  

В результаті регресійного аналізу виявлено достовірний вплив ІМТ на вміст 

фібронектину в сироватці крові в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO (р<0,0001). Рівняння регресії: Фібронектин=189,62+5,65*ІМТ (R
2
=0,65).  
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*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним синдромом 

за критеріями WHO та контрольною групою; 

**р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним 

синдромом за критеріями ATP III та контрольною групою; 

***р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним 

синдромом за критеріями IDF та контрольною групою; 

Рисунок 7.6 - Вміст фібронектину в сироватці крові пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому 

 

Таблиця 7.5 - Коефіцієнти кореляції фібронектину з іншими показниками у 

осіб з різними проявами метаболічного синдрому 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічним 

синдром за 

критеріями IDF 

НbА1с 0,45* 0,69* 0,79* 

Глюкоза 

крові 

0,32* 0,62* 0,79* 

ІМТ 0,8* 0,22* 0,11* 

Інсулін 0,6* 0,29* 0,22* 

НОМА 0,54* 0,69* 0,77* 

Caro -0,14 0,6 0,4 

ЗХС 0,39* 0,26* 0,17* 

ЛПВЩ -0,75* -0,39* -0,3* 

ЛПНЩ 0,63* 0,35* 0,26* 

ТГ 0,36* 0,06* 0,18* 

Примітка. * р<0,05 
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Кореляційний зв’язок між рівнем фібронектину та НbА1с, глюкозою крові в 

групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO був прямим помірним, в 

групі за критеріями ATP III та IDF - помітним (р<0,05) (таб.7.5). Це може 

вказувати на вплив гіперглікемії на підвищення вмісту фібронектину в сироватці 

крові.  

Такі припущення підтверджують результати регресійного аналізу, який 

виявив достовірний вплив НbА1с на рівень фібронектину в усіх групах хворих з 

метаболічним синдромом. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,02): Фібронектин=251,1+11,84*НbА1с (R
2
=0,52). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р<0,0001): Фібронектин=185,24+18,4*НbА1с (R
2
=0,57). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р<0,0001): Фібронектин=164,96+22,45* НbА1с (R
2
=0,63). 

Між вмістом фібронектину та рівнем інсуліну в сироватці крові виявлено 

достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок в групі хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO, за критеріями ATP III та IDF цей 

зв’язок був слабким. Між вмістом фібронектину та індексом НОМА виявлено 

достовірний прямий помітний зв’язок в групі осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO та ATP III, за критеріями IDF – високий (р<0,05) (таб.7.5). Це 

може вказувати на роль інсулінорезистентності у розвитку вказаних зрушень.  

Багатофакторний регресійний аналіз виявив достовірний вплив на рівень 

фібронектину в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO вмісту 

інсуліну (р=0,002), за критеріями ATP III – індексу НОМА (р<0,0001) (рис.7.7). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO: 

Фібронектин=216,09+1,24*Інсулін (R
2
=0,56). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III: Фібронектин=241,81+2,14*НОМА (R
2
=0,57). 
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Рисунок 7.7 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу індексу НОМА на вміст 

фібронектину в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом за критеріями 

АТР ІІІ 

 

 

 

Рисунок 7.8 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЗХС, ЛПВЩ, ТГ на 

вміст фібронектину в сироватці крові осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями АТР ІІІ  
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В результаті кореляційного аналізу виявлено достовірний зв’язок між 

вмістом фібронектину та ЗХС в сироватці крові в групі з метаболічним 

синдромом: за критеріями WHO – прямий помірний, за критеріями ATP III та IDF 

– прямим слабким (р<0,05) (таб.7.5). Встановлено також достовірний прямий 

помірний зв’язок між вмістом фібронектину та ТГ в сироватці крові в групі осіб з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO. Між вмістом фібронектину та 

ЛПНЩ простежувався достовірний прямий зв’язок у осіб з метаболічним 

синдромом: за критеріями WHO – помітний, за критеріями та ATP III – помірний, 

IDF – слабкий (р<0,05) (таб.7.5). Кореляційний зв’язок між вмістом фібронектину 

та ЛПВЩ в сироватці крові в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO був достовірним зворотнім помітним, за критеріями ATP III та IDF – 

зворотнім помітним (р<0,05) (таб.7.5). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу виявили достовірний 

вплив на вміст фібронектину в групі осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO рівня ЗХС та ЛПВЩ (р=0,01 та р<0,0001, відповідно). 

Рівняння регресії:  

Фібронектин=469,77+16,26*ЗХС-198,14*ЛПВЩ (R
2
=0,67). 

В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на рівень 

фібронектину достовірно впливали ЗХС, ЛПВЩ та ТГ (р=0,02, р=0,01 та р=0,03, 

відповідно) (рис.7.8).  

Рівняння регресії:  

Фібронектин=487,15+16,18*ЗХС-175,5*ЛПВЩ-27,14ТГ (R
2
=0,53). 

На вміст фібронектину в групі осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями IDF достовірно впливали рівень ЛПВЩ та ТГ (р=0,04 та р=0,04, 

відповідно). 

Рівняння регресії: 

Фібронектин=764,1-317*ЛПВЩ-40,62*ТГ (R
2
=0,52). 

Підвищення вмісту фібронектину у пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому, що підтверджує порушення функціонального стану 

ендотелію при цьому патологічному стані. Ці зміни можуть бути пов’язані з 
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гіперглікемією, дисліпідемією та інсулінорезистентністю, які виявлені у хворих 

на метаболічний синдром. 

7.6. Вміст VEGF в сироватці крові хворих з різними проявами 

метаболічного синдрому. 

Під нашого дослідження вивчали вміст VEGF у пацієнтів з метаболічним 

синдромом. Виявлено, що вміст VEGF в сироватці крові хворих на метаболічний 

синдром за критеріями WHO склав 55,21±13,09 нг/мл, в групі з метаболічним 

синдромом за критеріями ATP III - 53,16±13,14 нг/мл, за критеріями IDF - 

56,76±14,04 нг/мл, в контрольній групі – 27,72±3,84 нг/мл. Найвищий показник 

був в групі пацієнтів за критеріями IDF (рис.7.9). 

При аналізі отриманих даних нами виявлено достовірне підвищення вмісту 

VEGF в сироватці крові осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO на 

99,17%, за критеріями ATP III на 91,77%, за критеріями IDF – 104,76% в 

порівнянні з контролем (р<0,0001). 

Досліджено зв’язки між вмістом VEGF і традиційними факторами ризику 

серцево-судинної патології в межах обстежених груп (таб.7.6). Нами виявлено 

статистично достовірний прямий кореляційний зв’язок між вмістом VEGF та ІМТ: 

в групі з метаболічним синдромом за критеріями WHO цей зв’язок був високим, а 

в групі за критеріями IDF та ATP III – помітним (р<0,05) (таб.7.6).  

В результаті регресійного аналізу виявлено достовірний вплив ІМТ на вміст 

VEGF в сироватці крові в групах з різними проявами метаболічного синдрому. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р<0,0001): VEGF=1,37*ІМТ+13,81 (R
2
=0,52).  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,003): VEGF=23,38+0,93*ІМТ (R
2
=0,52).  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,02): VEGF=1,73*ІМТ-7,49 (R
2
=0,52).  
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*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним синдромом 

за критеріями WHO та контрольною групою; 

**р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним 

синдромом за критеріями ATP III та контрольною групою; 

#р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з метаболічним синдромом 

за критеріями IDF та контрольною групою; 

Рисунок 7.9 - Вміст VEGF в сироватці крові пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому 

Таблиця 7.6 - Коефіцієнти кореляції VEGF з іншими показниками у осіб з 

різними проявами метаболічного синдрому 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічним 

синдром за 

критеріями IDF 

НbА1с 0,66* 0,62* 0,63* 

Глюкоза 

крові 

0,44* 0,45* 0,57* 

ІМТ 0,72* 0,51* 0,53* 

Інсулін 0,81* 0,71* 0,63* 

НОМА 0,74* 0,71* 0,74* 

Caro -0,18* 0,07 -0,23* 

ЗХС 0,3* 0,42* 0,37* 

ЛПВЩ -0,62* -0,52* -0,65* 

ЛПНЩ 0,57* 0,52* 0,48* 

ТГ 0,66* 0,43* 0,29* 

Примітка. * - р<0,05  

55,21* 53,16** 56,76# 
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Достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між рівнем VEGF та 

НbА1с виявлено в усіх групах з метаболічним синдромом. Між рівнем VEGF та 

глюкозою крові кореляційний зв’язок в групі за критеріями WHO та ATP III був 

прямим помірним, а в групі за критеріями IDF – прямим помітним (р<0,05) 

(таб.7.6). Це може вказувати на вплив гіперглікемії на підвищення вмісту VEGF в 

сироватці крові.  

Наші припущення підтверджують результати регресійного аналізу, який 

виявив достовірний вплив НbА1с на рівень VEGF в усіх групах хворих з 

метаболічним синдромом. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,0005):  

VEGF=4,68* НbА1с +12,11 (R
2
=0,54). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,0002):  

VEGF=23,18+3,6* НbА1с (R
2
=0,59). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р=0,004):  

VEGF=3,43* НbА1с+28,85 (R
2
=0,5). 

Між вмістом VEGF та індексом НОМА виявлено достовірний прямий 

високий кореляційний зв’язок в усіх групах хворих з метаболічним синдромом 

(р<0,05) (таб.7.6). Достовірний зв’язок між рівнем VEGF та інсуліну в сироватці 

крові був прямим високим в групах хворих за критеріями WHO та ATP III, за 

критеріями IDF – прямим помітним. Між вмістом VEGF та індексом Caro – 

зворотній слабкий зв’язок в групах з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO та IDF. Це вказує на роль інсулінорезистентності у розвитку вказаних 

зрушень.  

Багатофакторний регресійний аналіз також виявив достовірний вплив на 

рівень VEGF в сироватці крові в групі осіб з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO вмісту інсуліну та індексу Caro в усіх групах пацієнтів з різними 

проявами метаболічного синдрому. 
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Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р<0,0001 та р=0,04, відповідно): 

VEGF=0,52*Інсулін+1,55* Caro-18,5 (R
2
=0,71). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р<0,0001 та р=0,00012, відповідно): 

VEGF=0,55*Інсулін+2,36* Caro-29,85 (R
2
=0,71). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями та IDF 

(р<0,0001 та р=0,0005, відповідно) (рис.7.10): 

VEGF=0,54*Інсулін+3,07* Caro-32,34 (R
2
=0,73). 

В результаті кореляційного аналізу виявлено достовірний прямий помірний 

зв’язок між вмістом VEGF та ЗХС в сироватці крові в усіх групах пацієнтів з 

метаболічним синдромом (р<0,05) (таб.7.6). Встановлено також достовірний 

прямий зв’язок між вмістом VEGF та ТГ в сироватці крові в групі осіб з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO – помітний, за критеріями та ATP 

III – помірний, IDF – слабкий. Між вмістом VEGF та ЛПНЩ простежувався 

достовірний прямий зв’язок у осіб з метаболічним синдромом: за критеріями 

WHO та ATP III – помітний, за критеріями IDF – помірний (р<0,05) (таб.7.6). 

Кореляційний зв’язок між вмістом VEGF та ЛПВЩ в сироватці крові був 

достовірним зворотнім помітним в усіх групах пацієнтів з метаболічним 

синдромом (р<0,05) (таб.7.6). 

Результати багатофакторного регресійного аналізу виявили достовірний 

вплив на вміст VEGF в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

рівня ЛПВЩ та ТГ (р=0,003 та р=0,001, відповідно) (рис.7.11). 

Рівняння регресії:  

VEGF=66,34-34,48*ЛПВЩ+11,31* ТГ (R
2
=0,64). 
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Рисунок 7.10 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу інсуліну, індексу Caro на 

вміст VEGF в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом за критеріями 

IDF 

 

 

 

Рисунок 7.11 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу рівня ЛПВЩ та ТГ на 

вміст VEGF в сироватці крові осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO   
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В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на рівень 

VEGF достовірно впливали вміст ЗХС та ЛПВЩ (р=0,03 та р=0,004, відповідно). 

Рівняння регресії: VEGF=67,3+3,76*ЗХС-36,15*ЛПВЩ (R
2
=0,53). 

В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями IDF на рівень VEGF 

достовірно впливав вміст ЛПВЩ (р=0,003, відповідно). 

Рівняння регресії: VEGF=123,4 -69,01*ЛПВЩ (R
2
=0,58). 

Таким чином, нами виявлено підвищення вмісту VEGF в сироватці крові 

пацієнтів з різними проявами метаболічного синдрому, що підтверджує розвиток 

ендотеліальної дисфункції та пов’язане з гіперглікемією, дисліпідемією та 

інсулінорезистентністю. 

7.7 Рівень ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих з 

метаболічним синдромом 

Ми вивчали також вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові 

пацієнтів з метаболічним синдромом. Результати представлені в таб.7.7 

Таблиця 7.7 Вміст ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих 

з різними проявами метаболічного синдрому 

 Метаболічний 

синдромом за 

критеріями 

WHO  

Метаболічний 

синдромом за 

критеріями ATP 

III 

Метаболічний 

синдромом за 

критеріями IDF 

Контрольн

а група 

ICAM-1, 

нг/мл 

226,56±48,8* 225,27±46,05 ** 235,09±51,7*** 174,08± 

26,68 

VCAM-1, 

нг/мл 

720,92± 

101,24* 

711,01±97,23** 718,48±108,01 

*** 

544,18± 

83,08 

Е-селектин, 

нг/мл 

21,46±4* 21,3±3,82** 22,58±4,08*** 16,13±3,39 

Примітки: 

*р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з 

метаболічним синдромом за критеріями WHO та контрольною групою; 

**р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з 

метаболічним синдромом за критеріями ATP III та контрольною групою; 

***р<0,0001 – статистично достовірна відмінність між хворими з 

метаболічним синдромом за критеріями IDF та контрольною групою; 
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Рівень адгезивних молекул - ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин, був вищий від 

показників у контрольних осіб в групі хворих з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO на 30,14%, 32,47% та 33,04%, відповідно; в групі хворих з 

метаболічним синдромом за критеріями ATP III на 29,4%, 30,65% та 32,05%, 

відповідно; за критеріями IDF – на 35,04%, 32,02% та 39,98% (р<0,0001) (таб.7.7). 

Кореляційний аналіз, що був проведений, виявив зв’язок між традиційними 

факторами ризику серцево-судинної патології та вмістом молекул адгезії (таб.7.8). 

Нами виявлено статистично достовірний прямий кореляційний зв’язок між 

вмістом HbA1c та ICAM-1 в сироватці крові в усіх групах хворих з метаболічним 

синдромом: за критеріями WHO цей зв’язок був помітним, за критеріями ATP III 

та IDF – помірним. Зв’язок між рівнем глюкози крові та ICAM-1 в групі пацієнтів 

з метаболічним синдромом за критеріями WHO був прямим помірним, за 

критеріями ATP III та IDF – слабким (р<0,05) (таб.7.8). 

Регресійний аналіз виявив достовірний вплив на вміст ICAM-1 рівня HbA1c 

в групі хворих з метаболічним синдромом за критеріями WHO та ATP III. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,0008): ICAM-1=70,33+16,98* HbA1c (R
2
=0,51). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,008): ICAM-1=145,53+9,57* HbA1c (R
2
=0,52). 

В результаті кореляційного аналізу встановлено статистично достовірний 

прямий кореляційний зв’язок між рівнем HbA1c та вмістом VCAM в сироватці 

крові в усіх групах хворих з метаболічним синдромом: за критеріями WHO цей 

зв’язок був високим, за критеріями ATP III та IDF – помітним. Зв’язок між рівнем 

глюкози крові та VCAM-1 в групі пацієнтів з метаболічним синдромом за 

критеріями WHO був прямим помітним, за критеріями ATP III та IDF – помірним 

(р<0,05) (таб.7.8).  
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Таблиця 7.8 - Коефіцієнти кореляції вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові осіб з різними проявами 

метаболічного синдрому з іншими показниками 

 ICAM-1 VCAM-1 E-селектин 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 

НbА1с 0,64* 0,47* 0,43* 0,77* 0,64* 0,57* 0,69* 0,51* 0,57* 

Глюкоза 

крові 

0,33* 0,22* 0,16* 0,58* 0,47* 0,44* 0,5* 0,35* 0,5* 

ІМТ 0,59* 0,55* 0,78* 0,32* 0,25* 0,43* 0,67* 0,56* 0,52* 

Інсулін 0,82* 0,8* 0,87* 0,51* 0,52* 0,5* 0,8* 0,76* 0,69* 

НОМА 0,68* 0,56* 0,52* 0,69* 0,64* 0,59* 0,8* 0,65* 0,74* 

ЗХС 0,51* 0,55* 0,53* 0,48* 0,48* 0,42* 0,19* 0,3* 0,31* 

ЛПВЩ -0,56* -0,56* -0,66* -0,39* -0,37* -0,45* -0,4* -0,37* -0,46* 

ЛПНЩ 0,76* 0,75* 0,87* 0,51* 0,49* 0,5* 0,59* 0,54* 0,52* 

ТГ 0,41* 0,39* 0,41* 0,38* 0,3* 0,23* 0,57* 0,47* 0,33* 

Примітки: 

1. *р<0,05; 

2. Група 1 – метаболічний синдром за критеріями WHO; 

3. Група 2 – метаболічний синдром за критеріями ATP III; 

4. Група 3 – метаболічний синдром за критеріями IDF; 
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Результати регресійного аналізу вказують на те, що вміст HbA1c 

гемоглобіну статистично достовірно впливає на рівень VCAM-1 в сироватці крові 

в усіх групах осіб з метаболічним синдромом.  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р<0,0001): VCAM-1=334,28+42,04* HbA1c (R
2
=0,59). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,0001): VCAM-1=482,08+27,49* HbA1c (R
2
=0,54). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями IDF 

(р=0,01): VCAM-1=524,33+23,87* HbA1c (R
2
=0,53). 

В усіх групах пацієнтів з метаболічним синдромом при проведені 

кореляційного аналізу встановлено статистично достовірний прямий помітний 

кореляційний зв’язок між вмістом Е-селектину та рівнем HbA1c в сироватці крові. 

Зв’язок між рівнем глюкози крові та Е-селектину був прямим помірним (р<0,05) 

(таб.7.8).  

Проведений регресійний аналіз вказує на вплив вмісту HbA1c на рівень Е-

селектину в сироватці крові в усіх групах хворих з метаболічним синдромом. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,0002): Е-селектин =7,75+1,49* HbA1c (R
2
=0,57). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,003): Е-селектин =14,17+0,85* HbA1c (R
2
=0,6). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями IDF 

(р=0,01): Е-селектин =15,26+0,89* HbA1c (R
2
=0,53). 

Нами виявлено також статистично достовірний прямий помітний 

кореляційний зв’язок між вмістом ICAM-I в сироватці крові та індексом маси тіла 

в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO та ATP III, за 

критеріями IDF - високий. Зв’язок між вмістом VCAM-1 та ІМТ в групі пацієнтів 

з метаболічним синдромом за критеріями WHO та IDF був прямим помірним, за 

критеріями ATP III – прямим слабким. Між рівнем Е-селектину та ІМТ теж 
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виявлено прямий помітний достовірний зв’язок в усіх групах хворих з 

метаболічним синдромом (р<0,05) (таб.7.8). 

Результати проведеного регресійного аналізу теж вказують на статистично 

достовірний вплив ІМТ на рівень ICAM-I та Е-селектину в сироватці крові в 

групах хворих з метаболічним синдромом. 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р=0,002, р=0,0003, відповідно): 

ICAM-1=99,25+4,22*ІМТ (R
2
=0,59). 

Е-селектин =9,64+0,39* ІМТ (R
2
=0,56). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями ATP 

III (р=0,001 для обох факторів): 

ICAM-1=113,52+3,49*ІМТ (R
2
=0,5). 

Е-селектин =11,74+0,29* ІМТ (R
2
=0,53). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями IDF 

(р=0,0001, р=0,02, відповідно): 

ICAM-1=9,35*ІМТ-112,01 (R
2
=0,6). 

Е-селектин =4,2+0,49* ІМТ (R
2
=0,52). 

При проведені кореляційного аналізу в усіх групах хворих з метаболічним 

синдромом нами виявлено статистично достовірний прямий кореляційний зв’язок 

між вмістом ICAM-1 та рівнем ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, зворотній – з рівнем ЛПВЩ. В 

цих же групах рівень VCAM-1 прямо корелював з вмістом ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, 

зворотно – з рівнем ЛПВЩ. Виявлено також статистично достовірний прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом Е-селектину та ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, а також 

зворотній – з рівнем ЛПВЩ в усіх групах хворих з метаболічним синдромом 

(р<0,05) (таб.7.8). 

В результаті регресійного аналізу в групі хворих з метаболічним синдромом 

за критеріями WHO встановлено статистично достовірний вплив на рівень ICAM-

1 в сироватці крові вмісту ЗХС та ЛПНЩ (р=0,04, р=0,0001, відповідно), на рівень 

VCAM-1 – вміст ЗХС (р=0,01), на рівень Е-селектину – ЛПНЩ та ТГ (р=0,02, 

р=0,04, відповідно). 
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Рівняння регресії: 

ICAM-1=38,43+13,96*ЗХС+29,93*ЛПНЩ (R
2
=0,65). 

VCAM-1=413,17+49,39*ЗХС (R
2
=0,52). 

Е-селектин =10,49+1,56* ЛПНЩ+2,51*ТГ (R
2
=0,57). 

В групі пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на вміст 

ICAM-1 в сироватці крові впливали рівень ЗХС та ЛПНЩ (р=0,03, р<0,0001, 

відповідно), на рівень VCAM-1 – вміст ЗХС (р=0,006), на рівень Е-селектину – 

ЛПНЩ (р=0,002). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=59,84+10,8*ЗХС+27,94*ЛПНЩ (R
2
=0,63). 

VCAM-1=465,34+39,2*ЗХС (R
2
=0,52). 

Е-селектин =14,37+1,98* ЛПНЩ (R
2
=0,52). 

В групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями IDF на вміст ICAM-1 

в сироватці крові достовірно впливали рівень ЛПВЩ та ЛПНЩ (р=0,03, р<0,0001, 

відповідно) (рис.7.12), на рівень VCAM-1 – вміст ЛПВЩ (р=0,04), на рівень Е-

селектину – ЛПНЩ (р=0,02). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=174,77-113,48*ЛПВЩ+43,04*ЛПНЩ (R
2
=0,83). 

VCAM-1=1072,19-365,9*ЛПВЩ (R
2
=0,52). 

Е-селектин =12,92+2,44* ЛПНЩ (R
2
=0,52). 
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Рисунок 7.12 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу ЛПВЩ та ЛПНЩ на вміст 

ІCAM-1 в сироватці крові у хворих з метаболічним синдромом за критеріями IDF 

 

 

Рисунок 7.13 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу індексу НОМА на вміст Е-

селектину в сироватці крові у хворих з метаболічним синдромом за критеріями 
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В усіх групах пацієнтів з метаболічним синдромом нами виявлено 

статистично достовірний прямий високий кореляційний зв’язок між вмістом 

ICAM-1 в сироватці крові та рівнем інсуліну, а також прямий помітний зв’язок з 

індексом НОМА. У пацієнтів з метаболічним синдромом усіх груп виявлено 

достовірний прямий помітний кореляційний зв’язок між рівнем VCAM-1 та 

вмістом інсуліну, індексом НОМА. Кореляційний зв’язок між вмістом  

E-селектину та рівнем інсуліну в групах з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO та ATP III був прямим високим, за критеріями IDF – помітним. Між вмістом 

E-селектину та індексом НОМА кореляційний зв’язок в групах з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO та IDF був прямим високим, за критеріями ATP 

III – помітним (р<0,05) (таб.7.8). 

В групі хворих з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

багатофакторний регресійний аналіз вказує на статистично достовірний вплив на 

вміст ICAM-1 рівня інсуліну (р<0,0001), на рівень VCAM-1 – індекс НОМА 

(р=0,0002), на рівень Е-селектину - індекс НОМА (р<0,0001) (рис.7.13). 

Рівняння регресії: 

ICAM-1=27,86+1,72*Інсулін (R
2
=0,68). 

VCAM-1=523,04+3,86*НОМА (R
2
=0,57). 

Е-селектин =12,39+0,17*НОМА (R
2
=0,64). 

В групі пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями ATP III на вміст 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові впливав рівень інсуліну 

(р<0,0001, р=0,003, р<0,0001, відповідно).  

Рівняння регресії: 

ICAM-1=31,04+1,65*Інсулін (R
2
=0,65). 

VCAM-1=446,86+2,24* Інсулін (R
2
=0,71). 

Е-селектин =6,15+0,12* Інсулін (R
2
=0,57). 

В групі пацієнтів з метаболічним синдромом за критеріями IDF на вміст 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові впливав рівень інсуліну 

(р<0,0001, р=0,03, р=0,001, відповідно). 
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Рівняння регресії: 

ICAM-1=1,89*Інсулін-4,15 (R
2
=0,75). 

VCAM-1=426,57+2,31* Інсулін (R
2
=0,58). 

Е-селектин =7,39+0,12* Інсулін (R
2
=0,54). 

Отже, нами виявлено підвищення вмісту ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в 

сироватці крові хворих з різними проявами метаболічного синдрому, що може 

бути пов’язане з розвитком ендотеліальної дисфункції. Ожиріння, гіперглікемія, 

дисліпідемія та інсулінорезистентність впливають на розвиток цих змін. 

7.8. Взаємозв’язки між ендотелійзалежною дилатацією та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів при метаболічному синдрому 

Для виявлення зв’язку між ендотеліальними вазоактивними факторами та 

порушенням ендотелійзалежної дилатації нами проводився кореляційний аналіз. 

Результати представлені в таб.7.9. 

Встановлено статистично достовірний зворотній кореляційний зв’язок між 

вмістом ЕМАР-ІІ в сироватці крові та ендотелійзалежною дилатацією помітний в 

групах з метаболічним синдромом за критеріями WHO та ATP III, а також 

високий в групі з метаболічним синдромом за критеріями IDF (р<0,05) (таб.7.9). 

Між рівнем фібронектину та ендотелійзалежною дилатацією кореляційний 

зв'язок був зворотнім помітний в групі з метаболічним синдромом за критеріями 

WHO, зворотнім помірним в групах з метаболічним синдромом за критеріями IDF 

та ATP III (р<0,05) (таб.7.9). 

Достовірний зворотній кореляційний зв’язок між вмістом VEGF в сироватці 

крові та ендотелійзалежною дилатацією високий в групах з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO та ATP III, а також помітний в групі за критеріями 

IDF (р<0,05) (таб.7.9). 

Кореляційний зв’язок між рівнем адгезивних молекул та 

ендотелійзалежною дилатацією був зворотнім помітним в усіх трьох групах осіб з 

метаболічним синдромом (р<0,05) (таб.7.9). 
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Таблиця 7.9 - Коефіцієнти кореляції рівня ендотелійзалежної дилатації з 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові при 

метаболічному синдромі 

 Метаболічний 

синдром за 

критеріями WHO  

Метаболічний 

синдром за 

критеріями ATP III 

Метаболічним 

синдром за 

критеріями IDF 

ЕМАР-ІІ -0,53* -0,59* -0,72* 

Фібронектин,  -0,53* -0,37* -0,42* 

VEGF -0,73* -0,7* -0,68* 

ICAM-1 -0,59* -0,63* -0,67* 

VCAM-1 -0,58* -0,57* -0,65* 

Е-селектин -0,6* -0,57* -0,5* 

Примітка. * - р<0,05 

 

 

 

Рисунок 7.13 - Кореляційно-регресійний аналіз впливу вмісту VEGF на 

ендотелійзалежну дилатацію в сироватці крові хворих з метаболічним синдромом 

за критеріями АТР ІІІ 
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Для встановлення впливу ендотеліальних вазоактивних факторів на 

ендотелійзалежну дилатацію проводили багатофакторний регресійний аналіз. 

Виявлено, що в групі осіб з метаболічним синдромом за критеріями WHO та 

АТР ІІІ на ендотелійзалежну дилатацію достовірно впливав вміст VEGF.  

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями WHO 

(р<0,0001): 

Ендотелійзалежна дилатація=8,14-0,09* VEGF (R
2
=0,53). 

Рівняння регресії для групи з метаболічним синдромом за критеріями АТР 

ІІІ (р<0,0001) (рис.7.13): 

Ендотелійзалежна дилатація=7,93-0,1* VEGF (R
2
=0,54). 

В групі з метаболічним синдромом за критеріями IDF на ендотелійзалежну 

дилатацію достовірно впливав вміст VCAM-1 (р=0,003). 

Рівняння регресії: 

Ендотелійзалежна дилатація=10,29-0,01* VCAM-1 (R
2
=0,54). 

Резюме: в результаті нашого дослідження у хворих з різними проявами 

метаболічного синдрому спостерігались прояви інсулінорезистентності, а саме 

підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові, індексу НОМА, зниження індексу 

Caro. В цих пацієнтів виявлено ослаблення ендотелійзалежної вазодилатації, як 

прояв порушення функціонального стану ендотелію у цих пацієнтів. Разом з цим, 

у хворих метаболічним синдромом встановлено підвищення вмісту 

ендотеліальних вазоактивних факторів, а саме, ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, 

ICAM-I, VCAM-1, E-селектину, що підтверджує розвиток ендотеліальної 

дисфункції. Ослаблення ендотелійзалежної вазодилатації пов’язане з 

підвищенням вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів. Гіперглікемія, 

інсулінорезистентність, дисліпідемія та ожиріння можуть впливати на розвиток 

виявлених змін при метаболічному синдромі. 

 

Результати власних досліджень розділу 7 викладені у статтях [457, 458], 

апробовані на наукових форумах [459,460]. 

  



309 

 

РОЗДІЛ 8 

ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ УРАЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІЮ ТА РОЗВИТКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО 

СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ 

8.1 Математичні моделі прогнозування розвитку ендотеліальної 

дисфункції при інсулінорезистентних захворюваннях на основі традиційних 

факторів ризику серцево-судинної патології 

Як відомо, рання діагностика ендотеліальної дисфункції є важливою та 

актуальною проблемою, оскільки корекція порушення функціонального стану 

ендотелію на початкових стадіях сприяє попередженню розвитку серцево-

судинних захворювань. Дослідження ендотелійзалежної дилатації за методикою 

Целермайєра - інформативне, неінвазивне, з низьким ризиком та безболісне, що 

робить цей метод доступним та широковживаним у різних категорій пацієнтів. А 

також, дає можливість виявити судинні враження на доклінічній стадії [370]. 

Оскільки, традиційні фактори ризику, що сприяють атеросклерозу, пов’язані з 

ендотеліальною дисфункцією, то вплив на них на доклінічній стадії судинних 

захворювань, дозволить попередити їх розвиток та прогресування. 

З метою виявлення найвагоміших зв’язків між традиційними факторами 

ризику серцево-судинної патології та порушенням ендотелійзалежної дилатації, 

ми проводили багатофакторний регресійний аналіз.  

На основі проведених підрахунків ми створили математичну модель для 

обчислення прогностичного значення ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням: 

Ендотелійзалежна дилатація = 19,23 - 0,36 * ІМТ - 0,89 * HbA1c + 0,7 * ЛПНЩ + 0,67 

* ТГ,  

при цьому, F-критерій Фішера – 22,34 (р<0,0001);  

коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,71 (рис.8.1). 
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Рисунок 8.1 - Вплив ІМТ, HbA1c, ЛПНЩ, ТГ на ендотелійзалежну дилатацію у 

хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 8.2 - Вплив HbA1c та ЛПВЩ на ендотелійзалежну дилатацію у хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла 
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Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням на 71% обумовлена варіацією ІМТ, HbA1c, ЛПНЩ, ТГ 

в сироватці крові. 

Ми створили математичну модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла: 

Ендотелійзалежна дилатація=12,57-0,79*HbA1c-2,3*ЛПВЩ, 

при цьому, F-критерій Фішера – 35,81 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,71 (рис.8.2). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 71% обумовлена варіацією HbA1c, 

ЛПВЩ в сироватці крові. 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у осіб з ожирінням середнього віку, що не 

страждають від ЦД виглядає наступним чином: 

Ендотелійзалежна дилатація=21,58-0,36*ЗХС-0,44*ІМТ, 

при цьому, F-критерій Фішера – 33,45 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,77 (рис.8.3). 

 

Рисунок 8.3 - Вплив рівня ЗХС та ІМТ на ендотелійзалежну дилатацію у осіб з 

ожирінням середнього віку, що не страждають від ЦД 
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Отже, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з ожирінням 

середнього віку, що не страждають від ЦД на 77% обумовлена варіацією ЗХС в 

сироватці крові та ІМТ. 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у молодих осіб з ожирінням, що не страждають від 

ЦД: 

Ендотелійзалежна дилатація=33,25-0,82*ІМТ, 

при цьому, F-критерій Фішера – 72,39 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,72 (рис.8.4). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у молодих 

осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на 72% обумовлена варіацією ІМТ. 

 

Рисунок 8.4 - Вплив ІМТ на ендотелійзалежну дилатацію у молодих осіб з 

ожирінням, що не страждають від ЦД 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями: 

Ендотелійзалежна дилатація=10,5-1,04* HbA1c+0,62*ЗХС, 

при цьому, F-критерій Фішера – 17,7 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,54 (рис.8.5). 
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Отже, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го 

типу з мікроангіопатіями на 54% обумовлений варіацією рівня HbA1c та ЗХС в 

сироватці крові. 

 

Рисунок 8.5 - Вплив HbA1c та ЗХС на ендотелійзалежну дилатацію у хворих на 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

 

Рисунок 8.6 - Вплив ІМТ, вмісту ЛПВЩ та ЛПНЩ на ендотелійзалежну 

дилатацію у осіб з АГ, що не страждають від ЦД   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7

HbA1c ЗХС 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2 4 6 8 10 12

ІМТ ЛПВЩ ЛПНЩ 



314 

 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ, що не страждають на ЦД: 

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

при цьому, F-критерій Фішера – 13,47 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,63 (рис.8.6). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ 

без ЦД на 63% обумовлена варіацією ІМТ, рівня ЛПВЩ та ЛПНЩ в сироватці 

крові. 

8.2 Математичні моделі прогнозування розвитку ендотеліальної 

дисфункції при інсулінорезистентних захворюваннях на основі 

ендотеліальних вазоактивних факторів 

Як відомо, ендотеліальні вазоактивні фактори здатні впливати рівень 

ендотелійзалежної дилатації. З метою виявлення найвагоміших зв’язків між 

рівнем ендотеліальних вазоактивних факторів та порушенням ендотелійзалежної 

дилатації, ми проводили багатофакторний регресійний аналіз. Досліджувались 

наступні показники: фібронектин, ЕМАР-ІІ, VEGF, ІСАМ-1, VСАМ-1, Е-

селектин.  

Створено математичну модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням: 

Ендотелійзалежна дилатація=14,23-0,1*VEGF-0,01*VСАМ-1 , 

при цьому, F-критерій Фішера – 22,3 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,6 (рис.8.7). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням на 60% обумовлений варіацією рівня VEGF, VСАМ-1 в 

сироватці крові. 
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Рисунок 8.7 - Вплив VEGF, VСАМ-1 на ендотелійзалежну дилатацію у хворих на 

ЦД 2-го типу з ожирінням 

 

 

 

Рисунок 8.8 - Вплив Е-селектину на ендотелійзалежну дилатацію у хворих на ЦД 

2-го типу з нормальною масою тіла 
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Ми створили математичну модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла: 

Ендотелійзалежна дилатація=11,05-0,39*Е-селектин, 

при цьому, F-критерій Фішера – 53,78 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,64 (рис.8.8). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 64% обумовлений варіацією рівня Е-

селектину в сироватці крові. 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у осіб з ожирінням середнього віку, що не 

страждають від ЦД: 

Ендотелійзалежна дилатація=14,75-0,14*VEGF-0,01* VСАМ-1, 

при цьому, F-критерій Фішера – 34,83 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,78 (рис.8.9). 

Отже, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з ожирінням 

середнього віку, що не страждають від ЦД на 78% обумовлений варіацією VEGF, 

VСАМ-1 в сироватці крові. 

 

Рисунок 8.9 - Вплив VEGF, VСАМ-1 на ендотелійзалежну дилатацію у осіб з 

ожирінням середнього віку 
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Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у молодих осіб з ожирінням, що не страждають від 

ЦД: 

Ендотелійзалежна дилатація = 16,04 - 0,01*Фібронектин - 0,24*VEGF - 

0,02*VСАМ-1+0,79*Е-селектин, 

при цьому, F-критерій Фішера – 26,94 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,81 (рис.8.10). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у молодих 

осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на 81% обумовлений варіацією рівня 

фібронектину, VEGF, VСАМ-1, Е-селектину в сироватці крові. 

 

Рисунок 8.10 - Вплив фібронектину, VEGF, VСАМ-1, Е-селектину на 

ендотелійзалежну дилатацію у молодих осіб з ожирінням 

Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями: 

Ендотелійзалежна дилатація=6,07-0,65*ЕМАР-ІІ, 

при цьому, F-критерій Фішера – 27,53 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,51 (рис.8.11). 

Таким чином, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у хворих на 

ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями на 51% обумовлений варіацією рівня ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові. 
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Рисунок 8.11 - Вплив ЕМАР-ІІ на ендотелійзалежну дилатацію у хворих на ЦД 1-

го типу з мікроангіопатіями 

 

 

 

Рисунок 8.12 - Вплив ІСАМ-І на ендотелійзалежну дилатацію у осіб з АГ, що не 

страждають від ЦД   
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Математична модель для обчислення прогностичного значення 

ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ, що не страждають на ЦД: 

Ендотелійзалежна дилатація = 16,18-0,06*ІСАМ-І, 

при цьому, F-критерій Фішера – 34,93 (р<0,0001);  

  коефіцієнт множинної детермінації R
2
 – 0,58 (рис.8.12). 

Отже, варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ, що не 

страждають на ЦД на 58% обумовлений варіацією рівня ІСАМ-І в сироватці 

крові. 

На основі розроблених в ході багатофакторного регресійного аналізу 

математичних моделей з урахуванням встановленого показника множинної 

детермінації (R
2
) ми розробили наступні алгоритми обстеження хворих з метою 

прогнозування порушення ендотелійзалежної дилатації: 

 при ЦД 2-й тип з ожирінням рекомендується визначення ІМТ, HbA1c, 

ЛПНЩ, ТГ, а також VEGF, VСАМ-1 в сироватці крові, оскільки варіація цих 

показників обумовлює варіацію показника ендотелійзалежної дилатації на 71% та 

60%, відповідно; 

 при ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла визначення HbA1c, 

ЛПВЩ, а також Е-селектину в сироватці крові (варіація ендотелійзалежної 

дилатації на 71% та 64% обумовлена варіацією цих показників, відповідно); 

 при ожирінні у осіб середнього віку – ІМТ, ЗХС та VEGF, VСАМ-1 

(варіація ендотелійзалежної дилатації на 77% та 78% обумовлена варіацією цих 

показників, відповідно); 

 при ожирінні у осіб молодого віку – ІМТ та фібронектин, VEGF, 

VСАМ-1, Е-селектин в сироватці крові (варіація ендотелійзалежної дилатації на 

72% та 81% обумовлена варіацією цих показників, відповідно); 

 при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями - НbА1с, ЗХС та ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові (варіація ендотелійзалежної дилатації на 54% та 51% обумовлена 

варіацією цих показників, відповідно); 
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 при АГ без ЦД - ІМТ, ЛПВЩ, ЛПНЩ та ІСАМ-І в сироватці крові 

оскільки варіація цих показників обумовлює варіацію показника 

ендотелійзалежної дилатації на 63% та 58%, відповідно; 

8.3 Метод оцінки вірогідності розвитку АГ у хворих з ЦД 1-го та 2-го 

типу 

З метою оцінки ризику розвитку АГ при ЦД 1-го та 2-го типу ми 

використовували метод логістичної регресії. Цей метод дозволяє встановити 

зв’язок та спрогнозувати значення залежної змінної (у нашому випадку розвиток 

АГ) від значення інших незалежних змінних. Використання цього методу можливе 

лише у випадку, коли залежна змінна може набувати лише двох значень. У нашому 

випадку – це наявність чи відсутність АГ.  

Були побудовані математичні моделі, які використовують біохімічні та 

антропометричні показники. 

У ході виконання роботи 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-1, 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 у пацієнтів з ЦД 1-го типу. Результати 

представлені в таб.8.1. 

Таблиця 8.1 - Чинники виникнення АГ у пацієнтів з ЦД 1-го типу 

 
Умовні 

позначення 
Коефіцієнти регресії 

(і) 

Глюкоза, ммоль/л  V1 -1,470 

Фібронектин, пмоль/мл V2 0,071 

ЕМАР-ІІ, нг/мл V3 1,282 

Константа 0  -13,667 

Достовірність обчислених коефіцієнтів моделі - р<0,0001.  

R-квадрат Наделькеркеса (R SquareNadelkerkes) - 0,71.  
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Таким чином, 71% дисперсії щодо розвитку АГ у пацієнтів з ЦД 1-го типу 

можна пояснити за допомогою включених у регресійну модель вказаних 

чинників, а інші 29% залежать від чинників, які не включались в регресійний 

аналіз (генетика, спосіб життя і т.д.). 

Отже, всі три фактори, що були відібрані, а саме, вміст глюкози в крові, 

рівень фібронектину та ЕМАР-ІІ, 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. 

Перевірка результатів прогнозування згідно отриманих коефіцієнтів у 

наявній базі даних дозволяє констатувати, що ймовірність того, що пацієнти 

матимуть АГ при високому ризику, тобто чутливість методу становить 91,3%; 

ймовірність не мати АГ при низькому ризику, тобто специфічність становить 

70,0%, а точність (зважена середня арифметична поміж чутливістю та 

специфічністю) – 84,8%. 

Підставивши у формулу результати, отримані за методом логістичної 

регресії, можемо отримувати значення R для визначення вірогідності розвитку АГ 

у пацієнтів з ЦД 1-го типу: 

R=-1,470*V1 + 0,071*V2 + 1,282*V3-13,667 (8.1) 

Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі можемо 

навести клінічний приклад №1. Пацієнт з ЦД 1-го типу має наступні показники, 

що аналізувались: рівень глюкози 13,2 ммоль/л;  рівень фібронектину - 381,67 

пмоль/мл; ЕМАР-ІІ - 6,483нг/мл. Підставивши дані у рівняння отримуємо: 

R=-1,470*13,2+ 0,071*381,67+ 1,282*6,483 -13,667= 2,34 

а

 = 

1 
* 

100%=91,2% 
 1+е

-

2,34 

Тобто згідно даних обчислень у такого пацієнта існує високий ризик мати 

АГ. При порівнянні із базою даних – цей пацієнт насправді має АГ, тобто наш 

прогноз справдився.  
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Клінічний приклад №2. Пацієнт з ЦД 1-го типу має наступні аналізовані 

показники: рівень глюкози 11,4 ммоль/л; фібронектину – 332,63 пмоль/мл; ЕМАР-

ІІ – 3,734 нг/мл. Підставивши дані у рівняння отримуємо: 

R=-1,470*11,4+ 0,071*332,63+ 1,282*3,734 -13,667= -2,02 

а

 = 

1 
* 

100%=11,7% 
 1+е

2,02 

Отже, згідно даних обчислень у такого пацієнта ризик розвитку АГ низький 

(як вже зазначалось, низьким ризиком є значення до 50,0%). При порівнянні із 

базою даних – цей пацієнт насправді не має АГ, тобто наш прогноз теж 

справдився.  

З даного рівняння чітко прослідковується той факт, що ризик АГ у пацієнтів 

з ЦД 1-го типу зростає з збільшенням рівнів EMAP II і фібронектину (рис. 8.13). 
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Рисунок 8.13 - Взаємозв’язок між ризиком АГ у пацієнтів з ЦД 1-го типу та 

рівнем EMAP II та фібронектину 
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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-1, VCAM-1, E-селектину, 

ендотелійзалежна дилатація. З 18 факторів, що аналізувались, встановлено п’ять, 

які, при поєднаній дії, мають вплив на виникнення АГ у пацієнтів з ЦД 2-го типу 

(таб.8.2.) 

Таблиця 8.2 - Фактори ризику виникнення АГ у пацієнтів з ЦД 2-го типу 

Фактори 
Умовні 

позначення 
Коефіцієнти регресії 

(і) 

ІМТ, кг/м
2
 V1 0,209 

НbА1с,% V2 0,066 

ТГ, ммоль/л V3 1,122 

ICAM-1, нг/мл V4 0,018 

Ендотелійзалежна дилатація,% V5 -0,761 

Константа 0  -10,980 

 

Достовірність обчислених коефіцієнтів моделі - р<0,0001. 

R-квадрат Наделькеркеса (R SquareNadelkerkes) - 0,55. 

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

можна пояснити за допомогою чинників, що включених у регресійну модель, а 

інші 45% залежать від чинників, які не включались в регресійний аналіз 

(генетика, спосіб життя і т.д.).  

Отже, 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, що означає, чим вищим буде її рівень, тим нижча вірогідність 

розвитку АГ у пацієнтів з ЦД 2-го типу. 

Перевірка результатів прогнозування згідно отриманих коефіцієнтів у 

наявній базі даних дозволяє констатувати, що ймовірність того, що пацієнти 

матимуть АГ при високому ризику, тобто чутливість методу становить 85,4%; 

ймовірність не мати АГ при низькому ризику, тобто специфічність становить 
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78,3%, а точність (зважена середня арифметична поміж чутливістю та 

специфічністю) – 82,8%. 

Підставивши у формулу результати, отримані за методом логістичної 

регресії, можемо отримувати значення R для визначення вірогідності розвитку АГ 

у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу:  

R=0,209*V1+0,066*V2+1,122*V3+0,018*V4-0,761*V5-10,980 (таб.8.2) . 

Клінічний приклад №3. Пацієнт з ЦД 2-го типу має наступні аналізовані 

показники: ІМТ- 32,7; НbА1с - 10,9; ТГ - 2,5; ICAM-1 - 235,42; ендотелійзалежна 

дилатація - 2,85. Підставивши дані у рівняння отримуємо: 

R=0,209*32,7+0,066*10,9+1,122*2,5+0,018*235,42-0,761*2,85-10,980 = 

1,45  

а

 = 

1 
* 

100%=80,96% 
 1+е

-

1,45 

Таким чином, згідно даних обчислень у такого пацієнта існує високий ризик 

мати АГ. При порівнянні із базою даних – цей пацієнт насправді має АГ, тобто 

наш прогноз справдився.  

Здійснене прогнозування дозволяє виявити фактори ризику АГ при ЦД, як 

1-го, так і 2-го типу. Своєчасно розпочата профілактична робота, постійний 

контроль над факторами ризику дозволять запобігати розвитку АГ у даної 

когорти пацієнтів.  

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

типу було розроблено комп’ютерну програму «Оцінка вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті» (рис.8.14). 

Завдяки нашій розробці лікар має змогу розрахувати ймовірність 

виникнення АГ у пацієнтів, ввівши необхідні показники. Програма, 

використовуючи формули, що отримані нами при проведенні обрахунків за 

методом логістичної регресії розраховує ризик розвитку АГ. При цьому, важливо 
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зазначити, що розрахунок здійснюється згідно вище зазначених формул окремо 

для ЦД 1-го та ЦД 2-го типу.  

 

 

Рисунок 8.14 - Інтерфейс програми «Оцінка вірогідності розвитку артеріальної 

гіпертензії при цукровому діабеті» 

 

Користувач обирає тип ЦД, після чого висвічується перелік доведених 

факторів ризику, які мають вплив на розвиток АГ. Для ЦД 1-го типу – глюкоза 

крові, фібронектин, ЕМАР-ІІ; для ЦД 2-го типу – ІМТ, НbА1с, тригліцериди, 

ІСАМ-1, ендотелійзалежна дилатація. Далі слід заповнити поля показників 

наведених факторів або вводячи цифри з клавіатури, або за допомогою кнопок 

«вверх/вниз» відповідного поля. Слід вводити абсолютні значення показників для 

кожного хворого окремо. Після введення необхідних даних натискаємо кнопку 

«Розрахувати»; програма автоматично розрахує та покаже результат підрахунку 

вірогідності ризику розвитку АГ. Граничним значенням розподілу на низький та 

високий ризик вибрано стандартне для логістичної регресії 50%. Таким чином, 

якщо ризик розвитку буде <50%, то результат оцінюється як низький та 

висвічується зеленим кольором, >50% - високий – висвічується червоним 
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кольором. Для повторного використання програми слід натиснути кнопку 

«Очистити», яка стирає попередньо внесенні значення.  

Для роботи програми необхідний комп’ютер під керуванням будь-якої 

операційної системи (Windows, Linux, MacOC). Обов’язковою є наявність 

встановленого браузера (Internet Explorer, Opera, Chrome, Fire Fox), в якому 

запускається та працює програма. Додаткових системних вимог програма не має.  

Резюме: При захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю 

використовуючи багатофакторний регресійний аналіз ми визначили комплекс 

чинників, які обумовлюють варіацію ендотелійзалежної дилатації та дозволяють 

спрогнозувати розвиток ендотеліальної дисфункції на основі традиційних 

факторів ризику серцево-судинної патології. Для ЦД 2-го типу з ожирінням – це 

ІМТ, НbА1с, ЛПНЩ, ТГ; для ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла - НbА1с, 

ЛПВЩ, для осіб з ожирінням середнього віку – ІМТ, ЗХС, для осіб молодого віку 

з ожирінням – ІМТ, для ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями - НbА1с, ЗХС, для АГ 

без ЦД – ІМТ, ЛПВЩ, ЛПНЩ. Побудовані також математичні моделі, які 

дозволяють спрогнозувати порушення ендотелійзалежної дилатації при 

інсулінорезистентних захворюваннях на основі ендотеліальних вазоактивних 

факторів. Найбільш вагомим факторами, що обумовлювали варіацію 

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

1; при ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла - Е-селектин; для осіб з ожирінням 

середнього віку – VEGF, VСАМ-1; для осіб молодого віку з ожирінням – 

фібронектин, VEGF, VСАМ-1, Е-селектин, для ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями - 

ЕМАР-ІІ, для АГ без ЦД – ІСАМ-І. На основі цих математичних моделей 

розроблені діагностичні алгоритми для обстеження вказаних пацієнтів. 

За допомогою методу логістичної регресії нами створено математичні 

моделі прогнозування розвитку АГ при ЦД 1-го та 2-го типу на основі, як 

традиційних факторів ризику серцево-судинної патології, так і ендотеліальних 

вазоактивних факторів, ендотелійзалежної дилатації. Для ЦД 1-го типу такими 

чинниками були глюкоза крові, фібронектин та ЕМАР-ІІ, для ЦД 2-го типу – ІМТ, 

НbА1с, ТГ, ІСАМ-1, ендотелійзалежна дилатація. 
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Розроблено комп’ютерну програму «Визначення вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті», що дозволяє автоматично 

розрахувати вірогідність розвитку АГ при ЦД 1-го та 2-го типу. 

Результати власних досліджень розділу 8 викладені у статті [461]. 
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РОЗДІЛ 9 

ВПЛИВ ЕМАР-ІІ НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО ТА 

НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ, КАРДІОГЕМОДИНАМІКУ У ТВАРИН З 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

Щурі зі спонтанною гіпертензією – це генетична модель 

інсулінорезистентності та АГ [462]. При чому, інсулінорезистентність у них 

розвивається ще до розвитку АГ, тобто є первинною, а не вторинною внаслідок 

гіпертензії [463]. Оскільки за попередніми результати 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 у щурів з АГ та інсулінорезистентністю.  

9.1 Вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники оксидативного 

стресу в серці та аорті у щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

Нами було проведено дослідження показників оксидативного стресу в серці 

та аорті щурів з АГ та інсулінорезистентністю. Результати представлені в таблиці 

9.1-9.2.  

В серці щурів зі спонтанною гіпертензією спостерігалось підвищення вмісту 

•O2- радикалу (+181,59%), •OH (+330,43%), Н2О2 (+193,12%), лейкотриєну С4 

(+117,94%), сечової кислоти (+917,08%) та дієнових кон’югатів (+333,12%) в 

порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Вміст тромбоксану В2 в серці щурів з 

АГ та інсулінорезистентністю достовірно не відрізнявся від контрольної групи 

(р>0,05).  

В аорті щурів з АГ та інсулінорезистентністю виявлено достовірне 

підвищення вмісту •O2- (+163,36%), •OH (+637,21%), H2O2 (+146,62%), 

лейкотриєну С4 (+188,53%), тромбоксану В2 (+170,73%) дієнових кон’югатів 

(+59,02%), сечової кислоти (+195%) в порівнянні з контрольною групою (р<0,05).  
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Таблиця 9.1 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники оксидативного стресу в серці 

щурів з АГ 

 Контрольна 

група 

Щурі з АГ 

інсулінорезистентністю 

Щурі з АГ після 

введення ЕМАР-ІІ 

•O2-, Од/мг білка 4,02±0,97 11,32±1,75* 5,81±0,39** 

•OH, Од/мг білка 0,92±0,15 3,96±0,86* 3,84±0,45 

H2O2, пмоль за 

хв/мг білка 

2,91±0,46 8,53±1,33* 6,16±2,48 

Тромбоксан В2, 

нмоль/мл 

2,34±0,37 3,26±0,51 1,59±0,67 

Лейкотриєн С4, 

нмоль/мл 

0,78±0,18 1,7±0,12* 1,49±0,63 

Сечова кислота, 

ммоль/л 

88,31±12,5 898,19±156,74* 120,24±22,14** 

Дієнові кон’югати, 

ОД/мл 

3,26±0,49 14,12±2,07* 3,72±1,5** 

Примітки: 

1. * - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між групою щурів з АГ та 

контрольною групою; 2. ** - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між 

показниками до та після введення ЕМАР-ІІ; 

 

Таблиця 9.2 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники оксидативного стресу в аорті 

щурів з АГ 

 Контрольна 

група 

Щурі з АГ та 

інсулінорезистентністю 

Щурі з АГ після 

введення ЕМАР-ІІ 

•O2-, Од/мг білка 5,05±0,05 13,3±1,51* 4,3±0,48** 

•OH, Од/мг білка 2,66±0,39 19,61±2,58* 1,64±0,52** 

H2O2, пмоль за 

хв/мг білка 

3,26±0,24 8,04±1,55* 2,64±1,04** 

Тромбоксан В2, 

нмоль/мл 

3,28±0,3 8,88±1,78* 2,37±0,51** 

Лейкотрієн С4, 

нмоль/мл 

2,53±0,41 7,3±2,2* 6,51±1,54 

Сечова кислота, 

ммоль/л 

126,2±5,06 372,29±68,36* 55,43±13,81** 

Дієнові 

кон’югати, Од/мл 

7,37±1,23 11,72±1,46* 5,71±1,7** 

Примітки: 

1. * - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між групою щурів з АГ та 

контрольною групою; 2. ** - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між 

показниками до та після введення ЕМАР-ІІ; 
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Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено підвищення рівня 

•O2, •OH, Н2О2 у щурів зі спонтанною гіпертензією, як в серці, так і в аорті. Це 

може вказувати на розвиток оксидативного стресу при АГ та 

інсулінорезистентності. Також, нами встановлено підвищення вмісту дієнових 

кон’югатів, лейкотриєнів та тромбоксану, які є продуктами перекисного 

окислення ліпідів. Підвищення цих факторів вказують на посилення активності 

ліпоксигенази та циклоксигенази, які викликають утворення •O2- в серці та 

судинах. 

Для вирішення поставлених завдань досліджували вплив короткочасного 

введення ЕМАР-ІІ на показники оксидативного стресу у щурів з АГ. Результати 

представлені в таб 9.1-9.2. 

В результаті нашого дослідження виявлено статистично достовірне 

зниження вмісту •O2- в серці щурів з АГ внаслідок короткочасного введення 

ЕМАР-ІІ на 48,67% (р<0,05). В той час як вміст OH та Н2О2 достовірно не 

відрізнявся (р>0,05). Не змінився унаслідок введення ЕМАР-ІІ і вміст 

лейкотриєну С4 та тромбоксану В2 (р>0,05). 

Виявлено також, що під дією фактора вміст сечової кислоти в серці щурів з 

АГ достовірно знижувався у 7,46 рази, а дієнових кон’югатів – 3,8 рази (р<0,05). 

В аорті щурів з АГ у відповідь на короткочасне введення ЕМАР-ІІ 

спостерігалось статистично достовірне зниження вмісту •O2- в 3,09 рази, •OH – в 

11,95 рази, Н2О2 – в 3,04 рази (р<0,05). 

Нами виявлено, також, статистично достовірне зниження вмісту 

тромбоксану В2 в 3,74 рази, сечової кислоти – у 6,71 рази, дієнових кон’югатів – у 

2,05 рази в аорті щурів з АГ в наслідок короткочасного впливу ЕМАР-ІІ (р<0,05). 

Таким чином, внаслідок короткочасного впливу ЕМАР-ІІ на серце щурів з 

АГ 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 змінювалась. При 

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

внаслідок розпаду пероксинітриту. 
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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 наслідок 

короткочасного впливу ЕМАР-ІІ.  

В аорті щурів з спонтанною гіпертензією знижувався також вміст •OH та 

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

підвищена активність супероксиддисмутази (класична реакція Фентона). 

9.2 Вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники нітрозативного 

стресу в серці та аорті у щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

Для вирішення поставлених задач також досліджували показники 

нітрозативного стресу в серці у щурів зі спонтанною гіпертензією. Дані 

представлені в таблиці 9.3. 

Таблиця 9.3 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники нітрозативного стресу в серці 

щурів з АГ 

 Контрольна 

група 

Щурі з АГ та 

інсулінорезистентністю 

Щурі з АГ після 

введення ЕМАР-ІІ 

сNOS, пмоль за 1 

хв/мг білка  

6,38±1,14 2,91±0,32* 47,53±5,45** 

iNOS, пмоль за 1 

хв/мг білка 

1,25±0,36 18,32±4,29* 11,07±1,87 

NR, пмоль за 1 

хв/мг білка 

0,51±0,07 2,83±0,95* 8,15±0,7** 

NO2-, нмоль/мг 

білка 

406,39±36,0

6 

25,98±4,1* 406,57±45,15** 

NO3-, нмоль/мг 

білка 

12,96±0,75 63,73±7,92* 3,38±0,47** 

НМНТ, ОД/мг білка 178,52±16,3

6 

60,96±6,81* 175,85±19,48** 

ВМНТ, ОД/мг білка 189,02±34,3 301,99±78,78 21,7±10,22** 

Примітки: 

1. * - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між групою щурів з АГ та 

контрольною групою; 

2. ** - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між показниками до та 

після введення ЕМАР-ІІ; 
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В результаті нашого дослідження в серці щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю виявлено достовірне підвищення iNOS в 14,6 разів, NR - в 

5,5 рази, NO3- в 4,9 рази, зниження сNOS - в 2,2 рази, NO2- та НМНТ в 15,6 та 2,9 

рази відповідно, у порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Вміст ВМНТ 

достовірно не відрізнявся (р>0,05). 

Показники нітрозативного стресу в аорті при АГ та інсулінорезистентності 

представлені в таб.9.4. 

Таблиця 9.4 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники нітрозативного стресу в аорті 

щурів з АГ 

 Контрольна 

група 

Щурі з АГ 

інсулінорезистентністю 

Щурі з АГ після 

введення ЕМАР-ІІ 

сNOS, пмоль за 1 

хв/на мг білка 

52,92±5,98 16,07±3,74* 123,4±55,1** 

iNOS, пмоль за 1 

хв/на мг білка 

15,18±2,18 23,84±3,93* 8,6±1,43** 

NR, пмоль за 1 

хв/мг білка 

0,58±0,07 3,97±0,73* 0,81±0,22** 

NO2-, нмоль/мг 

білка 

522,4±60,9 278,2±35,8* 541,4±133,5** 

NO3-, 

нмоль/мг білка 

29,57±5,45 42,51±5,04 38,14±8,64 

НМНТ, Од/мг білка 1641,82±222

,5 

390,25±65,19* 1174,02±132,53** 

ВМНТ, Од/мг білка 346,43±29,7

2 

1040,07±86,94* 167,44±46,27** 

Примітки: 

1. * - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між групою щурів з АГ та 

контрольною групою; 

2. ** - р<0,05 - статистично достовірна відмінність між показниками до та 

після введення ЕМАР-ІІ; 
 

В аорті щурів зі спонтанною гіпертензією виявлено достовірне зниження 

активності сNOS у 3,29 рази, NO2- та НМНТ в 1,87 та 4,2 рази, відповідно, 

підвищення активність іNOS та NR у 1,57 та 6,84 рази, відповідно, ВМНТ - в 3 

рази в порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Таким чином, в серці та аорті 

щурів з АГ та інсулінорезистентністю виявлено прояви нітрозативного стресу, а 
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саме підвищена активність іNOS та NR. Також, встановлено збільшення в серці 

вмісту NO3-, а в аорті щурів з АГ – ВМНТ.  

Таким чином, в серці та аорті щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

виявлено прояви нітрозативного стресу, а саме підвищена активність іNOS та NR. 

Також, встановлено збільшення в серці вмісту NO3-, а в аорті щурів з АГ – ВМНТ. 

Як в серці, так і в аорті тварин з АГ спостерігалось зниження активність сNOS, а 

також вмісту NO2- і НМНТ, що може бути ознакою неспряження сNOS – стану, 

коли цей фермент конституційного синтезу NO «переключається» та починає 

продукувати •O2-, який, свою чергу, посилює оксидативний стрес та неспряження 

сNOS. 

Для вирішення поставлених завдань досліджували вплив короткочасної дії 

ЕМАР-ІІ на показники нітрозативного стресу. Під час нашого дослідження в серці 

щурів з АГ та інсулінорезистентністю при короткочасному впливі ЕМАР-ІІ 

виявлено статистично достовірне підвищення активності сNOS в 16,3 рази, вмісту 

NO2- – в 15,64 рази, НМНТ – в 2,88 рази (р<0,05) (таб.9.3). Виявлено також 

підвищення активності NR в 2,87 рази, зниження вмісту NO3- в 18,85 разів, 

зменшення рівня ВМНТ в 13,9 разів (р<0,05) (таб.9.3). 

В той же час, в аорті щурів з АГ внаслідок короткочасного впливу ЕМАР-ІІ 

виявлено статистично достовірне підвищення активності сNOS в 7,67 разів, 

вмісту NO2- – в 1,94 рази, НМНТ – 3 рази (р<0,05) (таб.9.4). Знижувалась 

активність іNOS та NR в 2,77 та 4,9 разів, відповідно, а також вміст ВМНТ в 6,21 

рази (р<0,05) (таб.9.4). 

Таким чином, в результаті нашого дослідження виявлено, що 

короткочасний вплив ЕМАР-ІІ зменшує прояви нітрозативного стресу в серці за 

рахунок збільшення активності NR, що викликає в свою чергу зменшення вмісту 

NO3-, а також збільшення кількості НМНТ та зменшення кількості ВМНТ. В аорті 

короткочасний вплив ЕМАР-ІІ зменшує прояви нітрозативного стресу за рахунок 

зменшення активності іNOS, хоча активність NR теж знижувалась. 

Спостерігалось також збільшення вмісту НМНТ та зменшення вмісту ВМНТ. 
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Такий позитивний вплив короткочасного введення ЕМАР-ІІ на показники 

оксидативного та нітрозативного стресу сприяли швидкому відновленню 

конститутивному 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. 

9.3 Вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники кардіогемодинаміки 

у щурів з артеріальною гіпертензією та інсулінорезистентністю 

Показники кардіогемодинаміки у щурів зі спонтанною гіпертензією та 

вплив на них ЕМАР-ІІ представленні в таб.9.5. 

Таблиця 9.5 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники кардіогемодинаміки у щурів з 

АГ та інсулінорезистентністю 

 Контрольна 

група 

Щурі з АГ та 

інсулінорезистентністю 

Щурі з АГ 

після введення 

ЕМАР-ІІ 

КСО, мкл 220,55±4,16 217,3±4,4 198,3±3,65 

КДО, мкл 247,89±3,98 252,95±4,66 235,3±4,07 

КСТ, мм.рт.ст. 111,6±2,64 157,035±7,74* 160,63±9,165 

КДТ, мм.рт.ст. 2,32±0,41 2,96±0,63 3,95±0,56 

КСЖ, мм.рт.ст./мкл 0,508±0,13  0,72±0,15 0,37±0,07** 

КДЖ, мм.рт.ст./мкл 0,038±0,007 0,068±0,009* 0,014±0,005** 

АЖ, мм.рт.ст./мкл 2,26±0,24 4,27±0,38* 3,28±0,23** 

УО, мкл 50,88±1,84 44,39±1,83* 52,47±1,52** 

ХОК, мкл 17,4±0,37 14,46±0,68* 16,77±0,29** 

dP/dtmax, мм.рт.ст./сек. 9742±245,35 12613±579,7* 14484±177,3** 

Примітки:  

1. * - р<0,05 – статистично достовірна відмінність між контрольною групою 

та групою щурів з АГ; 

2. ** - р<0,05 – статистично достовірна відмінність між показниками в групі 

щурів з АГ до та після введення ЕМАР-ІІ; 
 

У щурів з АГ та інсулінорезистентністю спостерігалось достовірне 

підвищення КСТ (+40,7%), КДЖ (+78,94%), АЖ (+88,93%), dP/dtmax (+29,47%), а 

також зниження УО (-12,75%), ХОК (-16,89%) в порівнянні з контролем (р<0,05).  

Отже, у щурів з АГ та інсулінорезистентністю виявлено зниження 

показників насосної функції серця, збільшення скоротливої активності, 

порушення релаксації серця та підвищення АЖ. 
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Після введення ЕМАР-ІІ щурам зі спонтанною гіпертензією спостерігалось 

статистично достовірне підвищення УО на 18,2% (р<0,05). ХОК збільшився на 

15,9% (р<0,05). КДТ та КСТ при введенні ЕМАР-ІІ щурам зі спонтанною 

гіпертензією достовірно не змінювався (р>0,05). 

Внаслідок введення ЕМАР-ІІ щурам зі спонтанною гіпертензією достовірно 

знижувалась АЖ на 23,2% (р<0,05). Достовірно зменшувались КСЖ міокарду в 

1,9 рази (р<0,05). dP/dtmax достовірно збільшувалась на 14,8% (р<0,05). КДЖ 

міокарду після введення ЕМАР-ІІ достовірно знижувалась в 4,85 рази (р<0,05). 

Таким чином, введення ЕМАР-ІІ сприяло покращенню насосної функції 

серця та поліпшенню процесів релаксації лівого шлуночку, зменшення АЖ, що 

може бути пов’язано з покращенням показників оксидативного та нітрозативного 

стресу. 

9.4 Вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники кардіогемодинаміки 

у щурів з експериментальним цукровим діабетом 

Згідно з поставленим завданням ми досліджували показники 

кардіогемодинаміки та вплив на них короткочасного введення ЕМАР-ІІ у щурів з 

експериментальним стрептозотоцин-індукованим ЦД. Результати представлені у 

таб.9.6. 

У щурів з експериментальним ЦД виявлено достовірне підвищення КДТ в 

3,2 рази, АЖ на 29,2% (р<0,05), що вказує на порушення релаксації серця та 

підвищення АЖ. 

Внаслідок введення ЕМАР-ІІ щурам з експериментальним ЦД 

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

(р<0,05). Достовірно зменшувались КДЖ на 25,25% (р<0,05).  

Виявлено також зниження АЖ на 26,36% (р<0,05). 
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Таблиця 9.6 - Вплив ЕМАР-ІІ на показники кардіогемодинаміки у щурів з 

експериментальним ЦД 

 Контрольна 

група 

Щурі з 

експериментальним 

ЦД 

Щурі з 

експериментальним 

ЦД після введення 

ЕМАР-ІІ 

КСО, мкл 220,55±4,16 244,54±14,75 240,06±16,06 

КДО, мкл 247,89±3,98 277,82±15,81 272,74±18,27 

КСТ, мм.рт.ст. 111,6±2,64 107,37±1,06 87,84±2,86** 

КДТ, мм.рт.ст. 2,32±0,41 7,41±0,81* 5,52±0,13** 

КСЖ, мм.рт.ст./л 0,508±0,13 0,62±0,15 0,57±0,07 

КДЖ, мм.рт.ст./мкл 0,038±0,0125 0,043±0,004 0,033±0,001** 

АЖ, мм.рт.ст.мк/л 2,26±0,24 2,92±0,18* 2,15±0,21** 

УО, мкл 50,88±1,84 71,48±6,88 66,47±7,43 

ХОК, мкл 17,4±0,37 22,18±2,43 18,87±1,77 

dP/dtmax, 

мм.рт.ст./сек. 

9742±245,35 10125,68±420,55 9835,5±528,82 

Примітки: 

1. * - р<0,05 – статистично достовірна відмінність між контрольною групою 

та групою щурів з експериментальним ЦД; 

2. ** - р<0,05 – статистично достовірна відмінність між показниками в групі 

щурів з експериментальним ЦД до та після введення ЕМАР-ІІ; 

Таким чином, у щурів з експериментальним ЦД введення ЕМАР-ІІ сприяло 

зниженню КСТ та КДТ, зменшення АЖ та КДЖ міокарду. Це вказує на 

покращення процесів релаксації лівого шлуночку під дією ЕМАР-ІІ при 

експериментальному ЦД. 

Резюме: 

В результаті нашого дослідження виявлено, що короткочасний вплив 

ЕМАР-ІІ на серцево-судинну систему щурів з АГ та інсулінорезистентністю 

зменшує прояви оксидативного та нітрозативного стресу, що проявляється в серці 

зниженням рівня •O2- та сечової кислоти, що може вказувати на зниження 

активності ксантиноксидази; в аорті - зниження рівня •O2-, тромбоксану В2 та 

сечової кислоти, що може вказувати на зниження активності циклоксигенази та 

ксантиноксидази; а також збільшення активності NR, що викликає в свою чергу, 

зменшення вмісту NO3-, ВМНТ, а також збільшення кількості НМНТ в серці; 
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зменшення активності іNOS та NR, збільшення вмісту НМНТ та зменшення 

вмісту ВМНТ в аорті. 

Зменшення проявів оксидативного та нітрозативного стресу внаслідок 

короткочасної дії ЕМАР-ІІ викликає підвищення активності сNOS, вмісту NO2-, 

як в серці, так і в аорті щурів з АГ та інсулінорезистентністю, тим самим сприяє 

швидкому відновленню конститутивного синтезу NO de novo.  

Короткочасне введення ЕМАР-ІІ щурам з АГ та інсулінорезистентністю 

сприяє зниженню АЖ, КСЖ, КДЖ міокарду, збільшенню УО та ХОК. Це вказує 

на покращення насосної функції серця, поліпшення процесів релаксації лівого 

шлуночку та зменшення АЖ під дією ЕМАР-ІІ при АГ та інсулінорезистентності. 

Короткочасне введення ЕМАР-ІІ щурам з експериментальним ЦД сприяло 

зниженню КСТ та КДТ, зменшення АЖ та КДЖ міокарду. Це вказує на 

покращення процесів релаксації лівого шлуночку під дією ЕМАР-ІІ при 

експериментальному ЦД. 

 

Результати власних досліджень розділу 9 викладені у статті та 

задекларовані у патентах [464-466], апробовані на науковому форумі [467-469]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У дисертаційній роботі на основі проведеного комплексного обстеження 

клінічних, інструментальних, біохімічних та імунологічних показників у пацієнтів 

з захворюваннями, що мають велике соціальне значення, а саме на ЦД 1-го та 2-го 

типу, АГ, ожиріння та СПКЯ, досліджено вміст ендотеліальних вазоактивних 

факторів, рівень ендотелійзалежної дилатації, 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 

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. 

Встановлено прогностичні критерії розвитку АГ при ЦД 1-го та 2-го типу. 

Досліджено експериментальний спосіб корекції оксидативного та нітрозативного 

стресу, ендотеліальної дисфункції при експериментальній інсулінорезистентності 

та цукровому діабеті. 

Для вирішення поставлених задач було проведено одномоментне аналітичне 

дослідження. Всім хворим 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 призначалось всі необхідні препарати в залежності від отриманих 

результатів та згідно існуючих протоколів щодо лікування АГ, дисліпідемії, тощо. 

При проведенні досліджень нами було обстежено різні групи пацієнтів з 

захворюваннями, що супроводжуються інсулінорезистентністю, а також з ЦД 1-го 

типу. 

До першої когорти увійшли 108 осіб середнього віку: 64 хворих на ЦД 2-го 

типу та 44 особи, що не страждають від ЦД 2-го типу. Для з’ясування впливу 

ожиріння та особливостей функціонального стану ендотелію в залежності від ІМТ 

пацієнти з ЦД 2-го типу були розділені на дві підгрупи. До першої підгрупи 
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увійшли 32 хворих на ЦД-го типу з ожирінням (з ІМТ>30 кг/м
2
), до другої – 32 

хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (з ІМТ<30 кг/м
2
). Разом з тим, 

для з’ясування впливу ЦД та гіперглікемії на функціональний стан ендотелію 

особи без ЦД з різною масою тіла теж були поділені на дві підгрупи: до першої 

увійшли 22 особи з ожирінням (з ІМТ>30 кг/м
2
) без ЦД, а до другої - 22 особи з 

нормальною масою тіла, що не страждають від ЦД (з ІМТ<30 кг/м
2
). Таким 

чином, порівнювались групи пацієнтів, з одного боку, як хворих на ЦД 2-го типу, 

так і без ЦД, а з іншого – як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла. 

Як відомо, ЦД 1-го та 2-го типу – це захворювання, що супроводжуються 

гіперглікемією, проте мають ряд особливостей щодо етіології, патогенезу, 

клінічних проявів та розвитку ускладнень. З точки зору нашого дослідження, 

основною відмінністю є відсутність інсулінорезистентності. Тому доцільним було 

обстежити також пацієнтів з ЦД 1-го типу. Таким чином, до другої когорти 

увійшла 91 особа молодого віку: 33 хворих на ЦД 1-го типу. При цьому, група 

хворих на ЦД 1-го типу – це збагачена вибірка осіб, що хворіють з дитинства та 

мають виражені мікроангіопатії: ретинопатію та нефропатію ІІІ-VI стадії. В цій 

же когорті обстежено 30 осіб молодого віку з ожирінням (з ІМТ>30 кг/м
2
). У 

контрольну групу увійшли 28 осіб молодого віку з нормальною масою тіла (з 

ІМТ<30 кг/м
2
). 

З метою виявлення можливого впливу ендотеліальних вазоактивних 

факторів на розвитку АГ при ЦД 1-го типу серед пацієнтів з ЦД 1-го типу було 

відокремлено 23 хворих на ЦД 1-го типу з АГ та 10 хворих на ЦД 1-го типу з 

нормальним АТ.  

Серед осіб 1 когорти були відібрані 68 пацієнтів з АГ. Пацієнти з АГ були 

розподілені наступним чином: 41 хворий з АГ та ЦД 2-го типу, 18 пацієнтів з АГ 

та ожирінням (з ІМТ>30 кг/м
2
), 9 осіб з АГ та нормальною масою тіла (з ІМТ<30 

кг/м
2
). Порівнювали групи осіб, як з ізольованою АГ, так і в поєднанні з ЦД 2-го 

типу, а також з ожирінням. До груп порівняння увійшли особи з нормальним 

артеріальним тиском: пацієнти з ЦД 2 типу (23 особи), особи контрольної групи 

середнього віку (13 осіб). 
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Третя когорта – 45 жінок з СПКЯ, а також контрольна група жінок з 

нормальною масою тіла та менструальною функцією (20 осіб).  

Як відомо, СПКЯ – це найбільш розповсюджене ендокринне захворювання 

серед жінок репродуктивного віку. Зустрічається у 5-10% жіночої популяції [3]. 

Разом з репродуктивними відхиленнями, такими як хронічна ановуляція та 

гіперандрогенемія, у переважної більшості жінок спостерігається 

інсулінорезистентність, що грає важливу роль як у патогенезі власне полікістозу, 

так і в підвищенні ризику розвитку серцево-судинної патології, незалежно від 

інших факторів ризику [20]. Жінки з СПКЯ мають також інші численні фактори 

ризику розвитку серцево-судинної патології, такі як ожиріння, артеріальна 

гіпертензія, порушення ліпідного та вуглеводного обмінів.  

Жінки з СПКЯ були поділені на дві підгрупи: до першої увійшли 23 жінки з 

СПКЯ в поєднанні з ожирінням (з ІМТ>30 кг/м
2
), до другої – 22 жінки з СПКЯ з 

нормальною масою тіла (з ІМТ<30 кг/м
2
). При цьому, порівнювались як групи з 

СПКЯ з різною масою тіла, так і з контрольною групою жінок. 

Важливо, що пацієнти груп, що порівнювались, були відповідні за віком. 

Адже відомо, що естрогени здатні справляти протективну дію на ендотелій та 

запобігати розвитку ендотеліальної дисфункції. Тому ми змогли виключити 

негативний вплив старіння та естрогенної недостатності, що розвивається у жінок 

в клімактеричному періоді та в період менопаузи на виявлені зміни. 

Серед обстежених нами пацієнтів першої когорти в групу з метаболічним 

синдромом увійшов 71 хворий. Як відомо, до теперішнього часу не має єдиного 

підходу та чітких критеріїв визначення метаболічного синдрому. В нашому 

досліджені для формування груп ми використовували три різні класифікації з 

метаболічного синдрому: WHO, АТР ІІІ та IDF. Хоча запропоновані критерії 

мають спільні елементи, проте вони різняться за рядом важливих аспектів. При 

визначенні метаболічного синдрому за класифікацією WHO основною метою 

було виявлення осіб з порушенням толерантності до глюкози та підвищеним 

ризиком розвитку серцево-судинної патології. ATP III визначає метаболічний 

синдром як сукупністю факторів, що посилюють ризик розвитку серцево-
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судинної патології, проте не розглядає його лише в рамках ЦД. За 

рекомендаціями IDF основним проявом метаболічного синдрому є центральне 

ожиріння в поєднанні з іншими факторами ризику. У нашому дослідженні до 

першої групи увійшли 23 особи з метаболічним синдромом за критеріями WHO, 

до другої 30 осіб - за критеріями АТР ІІІ, до третьої – 18 осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями IDF. 

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, гострі запальні процеси, ХОЗЛ, онкозахворювання, 

відмова хворого від обстеження. У дослідженні не було осіб, 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 паління на функціональний стан ендотелію у 

дослідження не брали осіб, котрі палять. 

Визначали зріст і масу тіла з подальшим підрахунком ІМТ, який є 

загальноприйнятою характеристикою адекватності маси тіла та дозволяє 

розподілити осіб, котрих досліджували, у відповідні групи залежно від наявності 

чи відсутності ожиріння. Ожиріння визначали як ІМТ>30 кг/м
2
 [358]. При цьому, 

групи пацієнтів з ожирінням, як з ЦД, так і з без діабету, були відповідні за ІМТ. 

Це робить можливим вивчення ролі ожиріння в етіології виявлених порушень. 

Вимірювали ОТ та ОС, а також розраховували коефіцієнт – співвідношення 

ОТ/ОС, що відображає тип ожиріння у обстежених осіб [470]. За рекомендаціями 

ВООЗ (1999), при коефіцієнті більше 0,9 для чоловіків та більше 0,85 для жінок 

ожиріння визначалось як андроїдне або абдомінальне. В усіх осіб з ожирінням, як 

з групи хворих на ЦД, так і без діабету, було абдомінальне ожиріння [9], що 
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характеризується переважним відкладенням жирової тканини в ділянці передньої 

черевної стінки. В епідеміологічних дослідженнях для оцінки частки черевної 

жирової тканин, в основному, використовують антропометричні вимірювання 

відношення ОТ до ОС. Хоча складні методи ядерно-магнітного резонансу та 

комп’ютерної томографії можуть з більшою точністю відрізнити 

інтраперитоніальний та вісцеральний жир від підшкірного. Порівняння цих 

методів показало, що просте вимірювання ОТ теж корелює з кількістю 

вісцеральної жирової тканини. Тому ми вважали можливим визначати тип 

ожиріння саме за співвідношення ОТ до ОС [471]. 

Щоб охарактеризувати стан вуглеводного обміну у обстежених осіб ми 

визначали натще рівень глюкози та HbA1c в сироватці крові. Слід вказати на той 

факт, що рівень глікемії достовірно не відрізнявся у групах осіб хворих на ЦД 2-

го типу з ожирінням та нормальною масою тіла (р>0,05). Була достовірна 

відмінність рівня глікемії між групами хворих на ЦД та осіб без діабету (р<0,05). 

Це дає можливість досліджувати вплив гіперглікемії на виявлені зміни. 

Можна думати, що у обстежених осіб з ожирінням відмічалися ранні 

доклінічні стадії ЦД 2-го типу. Але при вирішенні питання про можливість 

зарахування осіб з ожирінням у дослідження, нами проводився стандартний тест 

толерантності до глюкози та визначався HbA1c, і тільки ті особи, у яких не було 

відхилень при проведені вказаного тесту, брали участь у подальшому 

дослідженні. Це дозволяє нам з впевненістю твердити, що в групі з ожирінням не 

було осіб, які страждають від латентних доклінічних форм ЦД. Разом із тим, не 

можна виключити, що у осіб з ожирінням ЦД 2-го типу розвинеться в 

майбутньому. 

Як відомо, наявність паралельних механізмів дії інсуліну в 

інсуліночутливих тканинах та судинах є важливою складовою зв’язку між 

інсулінорезистентністю та ендотеліальної дисфункцією. Один з механізмів дії 

пов’язаний з впливом інсуліну на активність PI-3-кінази, що викликає 

переміщення GLUT4 та утилізацію глюкози скелетними м’язами та жировою 

тканиною. Тим самим шляхом проходить активація ендотеліальної NO-синтази та 
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утворення оксиду азоту [472]. Таким чином, порушення дії інсуліну в інсулін-

чутливих тканинах призводить розвитку інсулінорезистентності, а в ендотелії – до 

ендотеліальної дисфункції. Інший механізм дії опосередкований МАР-кіназою 

пов’язаний зі впливом на ріст та мітогенну активність, викликає інсулін-залежний 

синтез ендотеліну-1, експресію VCAM-1 та Е-селектину в клітинах ендотелію 

[473]. 

Враховуючи ці механізми та для виявлення інсулінорезистентності ми 

проводили визначення вмісту інсуліну та глюкози в сироватці крові, з подальшим 

підрахунком індексу НОМА та індексу Caro. За літературними даними золотим 

стандартом визначення чутливості тканин до інсуліну визнаний метод 

гіперінсулінемічного еуглікемічного затиску. Проте індекс НОМА теж визначає 

інсулінорезистентність та функцію бета-клітин за вмістом глюкози та інсуліну в 

сироватці крові. При оцінці точності індексу НОМА виявлено високу кореляцію з 

результатами методу еуглікемічного затиску, концентрації інсуліну натще та 

внутрішньовенного глюкозотолерантного тесту [369].  

Для визначення чутливості до інсуліну ми використовували також індекс 

Caro: співвідношення глюкози та інсуліну натще в сироватці крові, що має високу 

чутливість, специфічність, прогностичне значення та може використовуватися як 

скринінговий тест для виявлення інсулінорезистентності [370]. 

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<0,05), так і з нормальною масою тіла (+143,03%; 

+386,28%; -24,72%,відповідно, р<0,05), у молодих осіб з ожирінням (+153,4%; 

+153,69%; -61,34%, відповідно, р<0,05) та осіб з ожирінням середнього віку 

(+164,06%; +157,12%; -63,04%, відповідно, р<0,05) в порівнянні з особами з 

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

достовірне 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 
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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 хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням та у осіб з ожирінням 

без діабету, ніж у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла (-47,05% та -

50,09%, відповідно, р<0,05). 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 індексу Caro 

достовірно не відрізнялись. 

Підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові, підвищення 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<0,05). 

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<0,05), за критеріями ATP III (166,34%; +389,9%; -31,1%, відповідно, 

р<0,05) та IDF (+185,7%; +389,5%; -39,9%, відповідно, р<0,05). 

Отже, ми можемо стверджувати, що у хворих на ЦД 2-го типу, як з 

ожирінням, так із нормальною масою тіла, у осіб з ожирінням молодого та 

середнього віку, у пацієнтів з АГ, у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, у пацієнтів з різними проявами метаболічного синдрому, 
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що увійшли до нашого дослідження, спостерігалась інсулінорезистентність, яка 

може впливати на розвиток виявлених змін. 

Функціональний стан ендотелію характеризується з одного боку вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів, а з іншого ендотелійзалежною 

дилатацією.  

Оцінка ендотелійзалежної NO-опосередованої вазодилатації in vivo 

дозволяє досліджувати важливий аспект нормальної фізіології артерій. Зараз 

набувають розвитку неінвазивні тести оцінки ендотеліальної функції. Значним 

кроком вперед в дослідженні серцево-судинної системи стала можливість 

досліджувати функціональний стан ендотелію та виявляти ранні ознаки 

атеросклерозу за допомогою ультразвукового дослідження [474]. 

Один з них, метод Целермайєра, базується на ультразвуковому вимірюванні 

зміни кровотоку в поверхневих артеріях, таких як плечова, променева та стегнова. 

Потікопосередковані зміни діаметру еластичних артерій виникають внаслідок 

перепаду напруги, який індукує вироблення ендотеліальних вазоактивних 

медіаторів. Вазодилятаторну відповідь артерій у відповідь на перепад напруги 

можна заблокувати, застосовуючи інгібітори NO-синтази, що свідчить про те, що 

цей феномен опосередкований вивільненням NO ендотелієм. Результати оцінки 

функції ендотелію, що оцінювали цим методом, достовірно корелювали з 

функцією ендотелію коронарних артерій, які тестувались інвазивним методом, а 

також з вираженістю та розповсюдженістю атеросклерозу [371, 372]. Хоча поки 

немає рекомендацій щодо рутинного застосування цього методу в клініці, проте 

визначення функції ендотелію неінвазивними методами надає цінні відомості 

щодо судинних змін, пов’язаних з ранніми проявами атеросклерозу та 

можливістю зворотного розвитку артеріальної патології [475]. 

У дорослих вихідний діаметр артерії – важлива детермінанта 

ендотелійзалежної дилатації. Тому, у обстежених пацієнтів не було достовірної 

різниці між вихідним діаметром артерії. Ендотелійзалежна дилатація краща у осіб 

жіночої статті, ніж чоловічої, незалежно від вихідного діаметру артерій [476]. 
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Групи були відповідні за статтю, що дозволило усунути гендерний вплив на 

отримані результати. 

Ендотеліальна дисфункція в молодому віці пов’язана також з класичними 

факторами ризику. Проте, кожен окремий фактор ризику лише слабко корелює з 

рівнем атеросклерозу коронарних артерій [477]. Тому важливою є здатність 

виявляти ранні прояви атерогенезу на етапі, коли окремі фактори ризику 

атеросклерозу мають лише теоретичне значення. З цієї точки зору, вимірювання 

ендотелійзалежної дилатації плечової артерії може мати клінічне значення [478]. 

Численні дослідження показали, що у пацієнтів з нестабільною стенокардією 

порушення ендотелійзалежної дилатації передували серцево-судинним 

катастрофам [479]. 

Schroeder та співав. в своєму дослідженні порівнювали кореляцію 

загрудинного болю, ендотелійзалежної дилатації, фізичних навантажувальних 

проб, показників міокардіальної перфузії при пошкодженнях коронарних артерій 

зі змінами, що виявлялись під час коронарографії та встановили, що дослідження 

ендотелійзалежної дилатації – специфічний та чутливий тест [480]. 

Cеlermajer та співавт. відмічають, що фактори ризику, що сприяють 

атеросклерозу, пов’язані з ендотеліальною дисфункцією, а дослідження 

ендотелійзалежної дилатації дає можливість впливу на ці фактори на доклінічній 

стадії судинних захворювань. Крім того, ультразвукове дослідження – 

інформативне, неінвазивне, з низьким ризиком та безболісне, що робить цей 

метод доступним та широковживаним у різних категорій пацієнтів. Визначення 

ендотелійзалежної дилатації плечової артерії може бути маркером судинних 

пошкоджень на преклінічному етапі у осіб молодого віку [371]. 

Тест виконували натще, оскільки харчові ліпіди, як джерело ліпопротеїнів 

багатих тригліцеридами, могли впливати на стан ендотелію [481]. Існують також 

суттєві відмінності у функціональному стані ендотелію протягом менструального 

циклу, тому жінки обстежувались у ранню фолікулярну фазу менструального 

циклу [482].  
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Для того, щоб отримати точні результати, слід ретельно дотримуватися 

умов тестування – часу оклюзії, тиску оклюзії. Тому ми дотримувались чітких 

критеріїв проведення тесту, які розроблені під час мультицентрових досліджень 

та рекомендовані до використання в клінічній практиці [372]. 

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), 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 жінок з СПКЯ, як з нормальною масою тіла, так і з ожирінням (-

52,71%; -61,48%, відповідно, р<0,01), у осіб з АГ, як в поєднанні з ЦД, так і з 

ожирінням та нормальною масою тіла (-82,85%; -74,23%; -47,78%, відповідно, 

р<0,01) у порівнянні з відповідними групами контролю. Отримані результати 

вказують на розвиток ендотеліальної дисфункції при захворюваннях, що 

супроводжуються інсулінорезистентністю. 

Важливими для розумінні 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 зворотній 

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

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

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

між ендотелійзалежною дилатацією та індексом Caro був достовірним прямим 

(р<0,05). 

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.  

EMAP-II має прозапальні властивості, пригнічує ангіогенез, викликає 

прокоагулянтні зміни на поверхні ендотеліальних клітин, посилює експресію Е-, 
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Р-селектину та туморнекротичного фактору альфа, впливає на міграцію моноцитів 

та нейтрофілів. EMAP-II індукує апоптоз в ендотеліальних клітинах. [78].  

Фібронектин – це компонент екстрацелюлярного матриксу, що приймає 

участь у взаємодії між клітинами, біологічно активними речовинами та іншими 

матричними протеїнами. Його вміст змінюється при ряді захворювань, в тому 

числі ЦД та відображає ушкодження ендотелію [159]. За умов гіперглікемії 

залишкові продукти глікозилювання підвищують вміст фібронектину та 

стимулюють накопичення екстрацелюлярного матриксу [165]. Глюкозоіндукована 

продукція фібронектину спостерігається при діабетичній ретинопатії [164]. 

VEGF – це мітогенний фактор, що стимулює ангіогенез, ріст та 

диференціацію ендотеліальних клітин. За літературними даними, рівень VEGF 

підвищується при ЦД, що пов’язано з токсичним впливом гіперглікемії на 

ендотелій [483]. Цей вплив та рівень VEGF в плазмі крові корелює зі степенем 

ушкодження ендотелію та ендотеліальною дисфункцією при ЦД [484]. 

Ряд досліджень вказують на кореляцію між підвищенням рівня VEGF у 

хворих на ЦД та рівнем НbА1с in vivo [485]. Експериментальні дослідження 

свідчать про те, що VEGF може стимулювати експресію молекул адгезії 

ендотеліальним клітинами та викликати судинне запалення, що, в свою чергу, 

посилює пошкодження ендотелію [486, 487]. Крім того, у мишей з індукованим 

ожирінням підвищення вмісту VEGF сприяє погіршенню метаболізму та розвитку 

інсулінорезистентності, в той час як його блокада зменшує інфільтрацію жирової 

тканини макрофагами, накопичення ліпідів в печінці та покращує чутливість до 

інсуліну [55]. 

Як відомо, ендотеліальна дисфункції, що розвивається під дією 

оксидативного стресу, призводить до накопичення холестерину в судинній стінці, 

проліферації гладком’язевого шару, накопичення запальних клітин в місці 

ушкодження та деградації екстрацелюлярного матриксу. 

Молекули адгезії, що виділяються ендотелієм при запальних змінах, грають 

роль у прогресуванні атеросклеротичного ураження. Вони сприяють взаємодії 

лейкоцитів з ендотелієм [488]. 
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Вміст молекул адгезії корелює з товщиною інтими сонних артерій, як 

показником раннього атеросклерозу [489]. Е-селектин виробляється 

ендотеліальними клітинами під впливом прозапальних змін та сприяє адгезії 

лейкоцитів в ділянках ушкодження. ICAM-1 виділяється численними клітинами за 

фізіологічних умов. Її вміст корелює з вмістом С-реактивного протеїну та 

маркером серцево-судинних захворювань, що застосовується з метою їх 

первинної профілактики. VCAM-1 утворюється лише під впливом 

проатеросклеротичних змін та є важливим предиктором серцево-судинних 

катастроф у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, ЦД та нестабільною 

стенокардією [490]. 

Таким чином, та сукупність ендотеліальних вазоактивних факторів, що ми 

досліджували, дозволяє всебічно охарактеризувати функціональний стан 

ендотелію, оскільки відображає основні його складові. 

В результаті нашого дослідження виявлено підвищення вмісту 

ендотеліальних вазоактивних факторів у обстежених пацієнтів, що підтверджує 

розвиток ендотеліальної дисфункції. У хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням був 

підвищеним вміст ЕМАР-ІІ (+93,22%, р<0,001), 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), 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%, р<0,001), фібронектину (+45,43%, р<0,05), 

VEGF (+83,76%, р<0,0001), ICAM-1 (+34,8%, р<0,0001), VCAM-1 (+31,13%, 

р<0,0001), Е-селектину (+31,49%, р<0,0001) в порівнянні з особами з нормальною 

масою тіла без ЦД.  

Підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів в групах хворих 

на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальної масою тіла свідчить про роль 

гіперглікемії у розвитку ендотеліальної дисфункції. Припущення про роль 

гіперглікемії підтверджується даними кореляційного аналізу. Виявлено 

достовірний прямий зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, 
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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 (р<0,05).  

Наші результати співпадають з даним інших досліджень, що вказують на те, 

що гіперглікемія викликає утворення екстрацелюлярного матриксу та білків, що 

сприяють коагуляції, посилює апоптоз ендотеліальних клітин та пригнічує їх 

проліферацію та фібриноліз, призводить до ендотеліальної дисфункції [491]. 

Встановлено, що активні форми кисню, які в надлишку утворюються під впливом 

гіперглікемії, посилюють утворення ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин та VEGF [492, 

493].  

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) та вміст глюкози, 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, відповідно). Вміст 

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

ожирінням (r=10,23, р=0,02), так і з нормальною масою тіла (r=12,49, р<0,0001). 

Рівень VEGF залежить від HbA1c, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

(r=2,66, р=0,005), так і в групі з нормальною масою тіла (r=4,19, р<0,0001). Вміст 

HbA1c впливає на рівень ICAM-1, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням 

(r=16,33, р=0,001), так і з нормальною масою тіла (r=10,65, р=0,004); на рівень 

VCAM-1, як в групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=25,94, р=0,006), так і з 

нормальною масою тіла (r=32,16, р<0,0001); рівень Е-селектину, як в групі хворих 

на ЦД 2-го типу з ожирінням (r=1,12, р=0,02), так і з нормальною масою тіла 

(r=1,56, р<0,0001).  

Таким чином, наші результати співпадають з даними літератури, які 

вказують на роль гіперглікемії у розвитку ендотеліальної дисфункції. Адже 

глюкозотоксичність, що розвивається при цукровому діабеті, сприяє 

прозапальним змінам та судинним ушкодженням через утворення кінцевих 

продуктів глікозилювання, які, в свою чергу стимулюють продукцію активних 

форм кисню [281]. Оксидативний стрес призводять до посилення продукції 
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прозапальних цитокінів, що може пояснювати підвищення вмісту прозапального 

цитокіну ЕМАР-ІІ, яке виявлено в нашому дослідженні. Підвищення вмісту 

ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину, що ми встановили, теж може бути пов’язане з 

оксидативним стресом, оскільки активні форми кисню активують експресію 

молекул адгезії та підвищують ризик серцево-судинних катастроф у здорових осіб 

[291]. Кінцеві продукти глікозилювання модифікують білки екстрацелюлярного 

матриксу, що сприяє порушенню еластичності судин, посилює хемотаксис 

макрофагів, сприяючи судинному ремоделюванню та розвитку атеросклерозу 

[286]. Виявлене нами підвищення вмісту фібронектину може бути наслідком 

такого впливу. Гіперглікемічний псевдогіпоксичний стан підвищує продукцію 

VEGF, що корелює зі степенем ушкодження ендотелію та ендотеліальною 

дисфункцією при цукровому діабеті [190], що співпадає з результатами нашого 

дослідження, яке виявило підвищення вмісту VEGF при ЦД 2-го типу. 

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=0,01, 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=0,006, 

відповідно), VCAM-1 (+68,32%, р<0,0001; +15,55%, р<0,001, відповідно), Е-

селектину (+50%, р<0,0001; +13,05%, р<0,001, відповідно), що вказує на розвиток 

ендотеліальної дисфункції у цих пацієнтів не зважаючи на їх молодий вік та роль 

гіперглікемії в розвитку цих порушень. 

Результати кореляційного та регресійного аналізу теж підтверджують наші 

припущення про роль гіперглікемії. Виявлено прямий кореляційний зв’язок між 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові та рівнем 

НbА1с, глюкози в сироватці крові хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями 

(р<0,05). У цих же пацієнтів в результаті регресійного аналізу також виявлено 

вплив вмісту НbА1с на рівень ЕМАР-ІІ (r=0,95, р<0,0001), фібронектину (r=27,01, 
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р<0,0001), VEGF (r=3,14, р<0,0001), ICAM-1 (r=33,85, р<0,0001), VCAM-1 

(r=40,61, р=0,0006) та Е-селектину (r=1,11, р<0,0001). 

Таким чином, підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів 

при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями співпадає з результатами, що отримані у 

хворих на ЦД 2-го типу, та може бути наслідком глюкозотоксичності, яка, в свою 

чергу, провокує утворення таких патогенетичних чинників, як залишкові 

продукти глікозилювання, оксидативний стрес, низькоградієнтне запалення та 

псевдогіпоксичний стан. Дослідження Oslo теж вказує на високу частоту «німого» 

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

дитячого віку. [405]. При дослідженні інтими каротидної артерії у осіб, що 

хворіють на ЦД 1-го типу з дитячого віку, виявлено, що пошкодження судин було 

таке ж, як і у осіб, що не страждають від ЦД, але старші за віком на 20-30 років 

[406]. Порушення ендотеліальної NO-залежної вазодилатації при ЦД 1-го типу – 

ранній феномен, що асоціюється з ураженням інтими та сприяє розвитку 

атеросклерозу [407]. 

Також, нами виявлено достовірне підвищення вмісту ЕМАР-ІІ (+28,98%, 

р<0,05), фібронектину (+20,38%, р<0,05), VEGF (+21,59%, р<0,05) в сироватці 

крові хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням в порівнянні з хворими на ЦД 2-го 

типу з нормальною масою тіла. Аналогічні зміни спостерігались у осіб з 

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

масою тіла без ЦД: ЕМАР-ІІ (+71,91%, р=0,01), 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-селектин (+15,49%, р=0,01). Отримані дані можуть вказувати на роль 

ожиріння у розвитку вказаних порушень.  

Ряд досліджень демонструють вплив накопичення вісцерального жиру в 

розвитку порушення обміну речовин, включаючи порушення толерантності до 

глюкози та гіперліпідемію [315]. Показано, що у осіб з ожирінням 

ендотелійзалежна дилатація у відповідь на ацетилхолін зворотно корелює з 

інсулінорезистентністю та кількістю абдомінального жиру [316], а порушення 

судинної відповіді на зсув напруги пов’язана зі зниженням активності 
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ендотеліальної NO-синтази та оксиду азоту [317]. Як відомо, низькоградієнтне 

запалення та оксидативний стрес, який воно викликає, може грати вирішальну 

роль в патогенезі захворювань, що пов’язані з ожирінням [318].  

Проте, відсутність достовірної відмінності між рівнем молекул адгезії у 

хворих на ЦД 2-го типу з різною масою тіла може свідчити, що за умов ЦД вплив 

надлишкової маси тіла нівелюється, а гіперглікемія стає ведучим патогенетичним 

чинником. Дані літератури також вказують на те, що гіперглікемія – це основна 

причина ендотеліальної дисфункції при ЦД [319]. 

Наші припущення про вплив надваги підтверджуються результатами 

кореляційного та регресійного 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 з ожиріння без 

діабету (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=0,39, 

р<0,0001, відповідно); на рівень фібронектину (r=6,89, р=0,0004; r=5,67, р=0,005, 

відповідно); на рівень VEGF (r=1,54, р=0,0002; r=2,55, р<0,0001, відповідно); на 

рівень ICAM-I (r=9,16, р<0,0001; r=7,89, р<0,0001, відповідно), на вміст VCAM-1 

(r=13,87, р=0,001; r=18,13, р=0,001, відповідно); на рівень Е-селектину (r=0,83, 

р<0,0001; r=0,76, р<0,0001, відповідно).  

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). Під час кореляційного аналізу також виявлено достовірний 

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

селектину в сироватці крові та ІМТ в осіб з ожирінням (р<0,05). 

Результати регресійного аналізу теж вказують на вплив ІМТ на вміст 

фібронектину (r=18,54, р<0,0001), VEGF (r=1,87, р<0,0001), ICAM-1 (r=12,68, 
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р<0,0001), VCAM-1 (r=23,16, р<0,0001), Е-селектину (r=0,6, р<0,0001) 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. 

Як відомо, адипокіни – гормони, що виробляє в жирова тканина, здатні 

впливати на функції ендотелію. Один з них фактор некрозу пухлин-альфа – це 

прозапальний цитокін, що спричиняє інсулінорезистентність та ендотеліальну 

дисфункції [494, 495]. Крім того, жирова тканина також виробляє компоненти 

ренин-ангіотензинової системи, а її дисбаланс сприяє розвитку АГ [496]. З іншого 

боку, при лікуванні інгібіторами АПФ зменшується кількість випадків ЦД у 

пацієнтів з серцево-судинною патологією та покращується чутливість до інсуліну 

у цих осіб [497]. Під впливом ангіотензину ІІ в ендотеліальних клітинах 

активується MAP-кіназа та пригнічується PI 3-кінази, що призводить до 

ендотеліальної дисфункції, а також стимулюється утворення активних форм 

кисню через NADPH-оксидазу, підвищується експресія ICAM-1 та ET-1 [498]. 

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 в порівнянні з контрольною 

групою: 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 (+68,41%, р<0,01), Е-

селектин (+66,95%, р<0,01); у хворих на АГ в поєднанні з ожирінням в порівнянні 

з контрольною групою: 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 в поєднанні нормальною 

масою тіла порівнянні з контрольною групою: ЕМАР-ІІ (+87,03%, р<0,01), 

фібронектину (+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), що вказує на 

порушення функціонального стану ендотелію при АГ. 

При порівнянні груп з АГ вміст ендотеліальних вазоактивних факторів був 

вище в групі з АГ та ЦД, ніж в групі з ожирінням та нормальною масою тіла: 
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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 

дисфункції, на що вказували попередні результати, отримані у хворих на ЦД 1-го 

та 2-го типу.  

Припущення про роль гіперглікемії підтверджують результати 

кореляційного аналізу, в результаті якого виявлено достовірний прямий зв’язок 

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

рівнем HbA1c, глюкози в крові в загальній групі хворих на АГ (р<0,05). Під час 

регресійного аналізу також виявлено достовірний вплив вмісту HbA1c на рівень 

ЕМАР-ІІ (r=0,59, р<0,0001), фібронектину (r=21,32, р<0,0001), VEGF (r=4,04, 

р<0,0001), ICAM-1 (r=11,54, р<0,0001), VCAM-1 (r=27,43, р<0,0001) та Е-

селектину (r=1,23, р<0,0001) в загальній групі пацієнтів, що страждають від АГ.  

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). 

Достовірна відмінність між групами хворих на АГ з ЦД 2-го типу та хворих на ЦД 

2-го типу з нормальним АТ вказує на незалежний вплив АГ у розвитку виявлених 

зрушень. 

В загальній групі хворих на АГ спостерігався достовірний прямий 

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

VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові та ІМТ, що може вказувати на зв’язок 

між ожиріння та підвищенням рівня цитокінів, що досліджується (р<0,05). Проте 
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регресійний аналіз не виявив достовірного впливу ІМТ на рівень цих факторів, що 

теж підтверджує роль АГ у розвитку виявлених змін. 

Як відомо, СПКЯ – це захворювання з великим соціальним значенням, що 

спостерігається у 5-10% жінок репродуктивного віку, та пов’язане з підвищенням 

ризику серцево-судинної патології та раннього атеросклерозу [499].  

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 р<0,0001), 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 

вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції при СПКЯ. 

Ці результати співпадають з літературними даними, адже ряд досліджень 

вказує на підвищення ризику розвиток серцево-судинної патології у жінок з 

СПКЯ. В дослідженні CARDIA продемонстрували посилення кальцинозу та 

збільшення співвідношення інтима-медія коронарних артерій, як маркера 

коронарного атеросклерозу, у жінок з СПКЯ віком 30-45 років [500]. Виявлено, 

також, підвищення індексу маси лівого шлуночку та діастолічної дисфункції у 

молодих жінок віком 24-26 років з полікістозом ячників [501]. Встановлено, що у 

жінок з полікістозом яєчників ризик розвитку інфаркту міокарду вищий у 4-7 

разів [502]. 

За даними літератури 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 [503]. В результаті нашого дослідження виявлено підвищення рівня 

ендотеліальних вазоактивних факторів в групі жінок з СПКЯ з ожирінням в 

порівнянні з групою 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%, 
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р=0,04), VCAM-1 (+10,58%, р=0,009); Е-селектин (+8,24%, р=0,03) (р<0,05), що 

може вказувати на роль ожиріння у розвитку ендотеліальної дисфункції. В 

результаті кореляційного аналізу встановлено достовірний прямий зв’язок між 

ІМТ та вмістом ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-1, VCAM-1, Е-селектину в 

сироватці крові в групі пацієнток з СПКЯ та ожирінням (р<0,05). У цих жінок 

простежувався зворотній зв’язок між ендотелійзалежною дилатацією та ІМТ. 

Результати регресійного аналізу теж вказують на достовірний вплив ІМТ на вміст 

ЕМАР-ІІ (r=0,29, р=0,0001), фібронектину (r=7,75, p<0,0001), VEGF (r=1,21, 

р=0,0001), ICAM-1 (r=6,87, р=0,001), VCAM-1 (r=13,02, р=0,001), Е-селектину 

(r=0,5, р<0,001) в групі жінок з СПКЯ з ожирінням.  

У осіб з різними проявами метаболічного синдрому теж спостерігались 

порушення функціонального стану ендотелію. В групі осіб з метаболічним 

синдромом за критеріями WHO, ATP III та IDF виявлено ослаблення 

ендотелійзалежної дилатації (-69,82%, -70,74%, -77,82%, відповідно, р<0,05), 

підвищення вмісту ЕМАР-ІІ (+189,04%, +170,54%, +168,49%, відповідно, р<0,05), 

фібронектину (+59,54%, +50,02%, +54,04%, відповідно, р<0,05), VEGF (+99,17%, 

+91,77%, +104,76%, відповідно, р<0,05), ICAM-I (+30,14%, +29,4%, +35,04%, 

відповідно, р<0,05), VCAM-1 (+32,47%, +30,65%, +32,02%, відповідно, р<0,05); Е-

селектин (+33,04%, +32,05%, +39,98%, відповідно, р<0,05) в сироватці крові в 

порівнянні з контрольною групою.  

В межах обстежених груп пацієнтів ми досліджували також вплив таких 

традиційних факторів ризику серцево-судинної патології, як показники 

інсулінорезистентності (вміст інсуліну, індексу НОМА, Caro) та ліпідного обміну 

(ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ) на функціональний стан ендотелію.  

Як вже згадувалось вище, при дослідженні чутливості до інсуліну нами 

виявлено достовірне підвищення вмісту інсуліну в сироватці крові, індексу 

НОМА, зниження індексу Caro у хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, у осіб з ожирінням обох вікових груп, у хворих з АГ, 

жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла, а також у пацієнтів 
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з різними проявами метаболічного синдрому. Це вказує на розвиток 

інсулінорезистентності у цих пацієнтів. 

Доцільним було дослідити зв’язок інсулінорезистентності з показниками 

функціонального стану ендотелію. В результаті кореляційного аналіз 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, зворотній - 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, відповідно), 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, відповідно). Значущим 

чинником, що впливає на вміст ЕМАР-ІІ в групі осіб з ожирінням без діабету був 

інсулін крові (r=0,06, р=0,0005). 

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

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

відповідно). В групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла таким 

чинниками були індекс Caro (r=1,37, р<0,0001). В групі осіб з ожирінням, що не 

страждають від ЦД на вміст фібронектину впливають рівень інсуліну (r=0,81, 

р=0,007). 

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, відповідно). В 

групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла чинниками, що впливають 

на вміст VEGF були рівень вміст інсуліну, індекс НОМА та Caro (r=-0,64, р=0,008; 

r=1,41, р<0,0001; r=-5,55, р=0,0003, відповідно). В групі осіб з ожирінням, що не 

страждають від ЦД на вміст VEGF впливав рівень інсуліну (r=0,41, р<0,0001). 
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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, відповідно), у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла – вміст 

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

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

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

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

ожирінням (r=1,98, р=0,002), так і з нормальною масою тіла (r=3,92, р<0,0001), а 

також, в групі осіб з ожирінням без діабету (r=3,04, р=0,003). 

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=0,14, 

р=0,0003, відповідно). 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, відповідно). 

Численні дослідження вказують на те, що низькоградієнтне запалення та 

оксидативний стрес грають важливу роль в патогенезі інсулінорезистентності, як 

фактори, що пов’язують порушення регуляції інсулінового сигналу та адипокінів 

[293].  

Як відомо, інсулінорезистентність в інсулін-чутливих тканинах 

супроводжується компенсаторною гіперінсулінемією для підтримання 

нормоглікемії. За умов інсулінорезистентності та компенсаторної 

гіперінсулінемії, пригнічення РІ-3-кіназної активності інсуліну в ендотелії та 

гладеньких м’язах судин викликає пригнічення синтезу оксиду азоту. Разом з цим, 

посилюється секреція ЕТ-1, VЕGF, VCAM-1 та інших адгезивних молекул через 

активацію МАР-кінази, що сприяє розвитку АГ [504].  

Результати багатофакторного регресійного аналізу вказують на те, що 

достовірно значущими факторами, які впливають на вміст ЕМАР-ІІ та 

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

r=3,7, р<0,0001, відповідно). У цих же пацієнтів на рівень VEGF впливали вміст 

інсуліну, індекс НОМА та Caro (r=0,95, р<0,0001; r=-1,22, р=0,01; r=6,91, р=0,004, 
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відповідно). В цій групі пацієнтів на рівень ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину 

впливав вміст інсуліну (r=2,59, р<0,0001; r=4,49, р<0,0001; r=0,11, р<0,0001, 

відповідно).  

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), 

на рівень фібронектину – інсуліну в крові та індексу Caro (r=2,05, р<0,0001; 

r=15,8, р<0,0001, відповідно), на рівень VEGF - інсуліну в крові (r=0,33, р<0,0001). 

У цих пацієнтів на рівень ICAM-1 достовірно впливали індекс НОМА (r=1,39, 

р<0,0001), на вміст VCAM-1 - рівень інсуліну, індекс Caro (r=3,07, р<0,0001; 

r=11,55, р=0,002, відповідно), на вміст Е-селектину - теж рівень інсуліну, індекс 

Caro (r=0,13, р<0,0001; r=0,69, р<0,0001, відповідно). 

Дослідження показують, що у жінок з СПКЯ при нормальному рівні глікемії 

чутливість до інсуліну така ж, як при переддіабеті [505]. При чому, 

інсулінорезистентність виявляється як у жінок з ожирінням, так і з нормальною 

масою тіла, що співпадає з нашими результатами [506]. 

При проведені багатофакторного регресійного аналізу встановлено, що на 

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

рівень інсуліну (r=0,1, р<0,0001; r=0,07, р<0,0001, відповідно). На вміст 

фібронектину впливав індекс Caro (r=-30,99, р=0,001) в групі жінок з СПКЯ та 

ожирінням; рівень інсулін (r=1,85, р<0,001), індекс Caro (r=-2,58, р=0,03) в групі 

осіб з СПКЯ з нормальною масою тіла. Виявлено вплив на вміст VEGF рівня 

інсуліну (r=0,41, р<0,0001) в групі жінок з СПКЯ та ожирінням; індексу НОМА 

(r=0,69, р=0,001) 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=4,41, р<0,0001; r=0,15, р<0,0001, відповідно), 

так і з нормальною масою тіла (r=2,54, р<0,0001; r=4,73, р<0,0001; r=0,11, 

р<0,0001, відповідно).  

Отже, нами виявлено зв’язок між інсулінорезистентність та рівнем 

ендотеліальних вазоактивних факторів при СПКЯ. В літературі теж є дані, що 

інсулінорезистентність та гіперінсулінізм, що присутній при СПКЯ, мають 
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причинно-наслідковий зв’язок з проявами низькоградієнтного запалення та 

підвищення ризику серцево-судинних захворювань [507].  

З іншого боку, інсулінорезистентність та гіперінсулінізм, посилюючи синтез 

андрогенів клітинами теки та пригнічуючи утворення СЗГ в печінці, грає ключову 

роль у підвищенні вмісту андрогенів при СПКЯ. Є данні, що підвищений вміст 

тестостерону викликає активацію андрогенних рецепторів в адипоцитах, тим 

самим сприяє розвитку інсулінорезистентності [508].  

У обстежених хворих з СПКЯ виявлена гіперандрогенемія, що проявляється 

підвищенням вмісту Твіл., Тзаг., ІВТ, та зниженням СЗГ в сироватці крові. 

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 та рівнем Тзаг., Твіл., СЗГ, ІВТ, у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла. Спостерігався також достовірний зворотній 

кореляційний зв’язок між ЕЗД 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=0,86, р<0,0001, відповідно). 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=24,3, р<0,0001, відповідно). Вміст VEGF залежав від рівня Твіл. у 

жінок з СПКЯ з ожирінням (r=4,64, р<0,0001), від рівня Тзаг. – у пацієнток з 

СПКЯ з нормальною масою тіла (r=2,79, р=0,0006). 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 та r=28,87, р<0,0001, 

відповідно); на рівень VCAM-1 в групі хворих на СПКЯ з ожирінням - Тзаг., СЗГ 

(r=61,25, р<0,0001 та r=-5,27, р=0,02, відповідно), у жінок з СПКЯ з нормальною 

масою тіла - Твіл. (r=53, р<0,0001). Вміст Е-селектину залежав від рівня Тзаг. у 

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

СПКЯ з нормальною масою тіла (r=1,25, р<0,0001). 
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В групах хворих на ЦД 2-го типу, як з ожирінням, так і з нормальною масою 

тіла, у осіб з ожирінням молодого та середнього віку, у хворих на ЦД 1-го типу з 

мікроангіопатіями, у пацієнтів з АГ, у жінок з СПКЯ, як з ожирінням, так і з 

нормальною масою тіла, виявлена дисліпідемія, що проявлялась підвищення 

вмісту ЗХС, ЛПНЩ та ТГ, а також зниженням вмісту ЛПВЩ. Ми досліджували 

можливий зв’язок між дисліпідемією та ендотеліальною дисфункцією у пацієнтів 

цих груп.  

Нами виявлено прямий кореляційний зв’язок між вмістом ЕМАР-ІІ, 

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

у вище згаданих групах пацієнтів. У всіх пацієнтів вказаних груп спостерігався 

зворотній 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) 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, відповідно) в групі хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла, а також ЗХС (r=0,28, р=0,02), ЛПНЩ (r=1,54, р<0,0001) у осіб з ожирінням 

без діабету.  

Вміст фібронектину залежав від вмісту ЗХС, ЛПВЩ (r=10,92, р=0,006 та r=-

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

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

нормальною масою тіла; ЛПНЩ (r=33,56, р=0,001) в групі осіб з ожирінням, що 

не страждають від діабету.  

Виявлено вплив вмісту ЛПВЩ (r=-30,34, р=0,002), ТГ (r=4,02, р=0,02), 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 (r=2,5, 

р=0,02) та ТГ (r=10,25, р<0,0001). В групі осіб з ожирінням, що не страждають від 

ЦД на вміст VEGF впливали рівень ЛПВЩ (r=-26,78, р=0,02), ЛПНЩ (r=9,55, 

р<0,0001). 
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В групі хворих на ЦД 2-го типу з ожирінням встановлено вплив на рівень 

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

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

рівень ЗХС (r=11,91, р=0,02). В групі осіб з ожирінням без діабету на вміст ICAM-

1 впливали рівень ЛПНЩ (r=18,34, р=0,04), ТГ (r=13,58, р=0,04). 

Виявлено вплив вмісту ЗХС (r=23,44, р=0,01), ЛПНЩ (r=32,82, р=0,04) 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). В групі осіб з ожирінням, що не страждають від ЦД на вміст 

VCAM-1 впливали рівень ЛПНЩ (r=94,36, р=0,0001). 

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). 

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). В групі осіб з 

ожирінням без діабету на вміст Е-селектину достовірно впливали рівень ЛПВЩ 

(r=-9,75, р=0,04), ТГ (r=2,33, р=0,002). 

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, пригнічується PI3-K/Akt та активується MAPK/ERK, що 

призводить до ендотеліальної дисфункції [288]. Показано, що прозапальні зміни, 

що виникають при дисліпідемії викликають ушкодження клітин, окислення 

ліпопротеїнів низької щільності, сприяє розвитку серцево-судинної патології 

[310]. 

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 

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

без діабету - ЗХС (r=0,41, р=0,002), ЛПНЩ (r=0,8, р=0,0001) та ТГ (r=0,91, 
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р=0,02). На рівень фібронектину впливали вміст ЛПВЩ (r=-246,69, р<0,0001) в 

групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями; рівень ЗХС (r=9,36, р=0,04), 

ЛПНЩ (r=47,94, р<0,0001) в групі молодих осіб з ожирінням без діабету. 

Встановлено також вплив на рівень VEGF вмісту ЛПВЩ (r=-15,77, р=0,01), ТГ 

(r=5,097, р=0,02) в групі хворих на ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. В групі 

молодих осіб з ожирінням без діабету на вміст VEGF впливали рівень ЗХС 

(r=1,22, р=0,006), ЛПНЩ (r=4,38, р<0,0001). 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=109,08, р=0,002), на рівень Е-селектину – 

ЛПВЩ (r=-7,15, р=0,0001). В групі молодих осіб з ожирінням на вміст ICAM-1 

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

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

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

Розвиток ендотеліальної дисфункції під впливом дисліпідемії, що 

встановлено в нашому досліджені може бути також пов’язаний з впливом вільних 

жирних кислот. Адже, як відомо, підвищення рівня вільних жирних кислот, що 

супроводжує ЦД, ожиріння та дисліпідемію пов’язані з ліпотоксичністю, яка, в 

свою чергу, порушує функціональний стан ендотелію. 

Наші результати співпадають з даними інших досліджень. Надлишкове 

утворення вільних жирних кислот та інші складові дисліпідемії чинять прямий 

ушкоджуючий вплив на судинну стінку, призводять до ендотеліальної дисфункції 

[509]. Показано, що підвищення вільних жирних кислот під дією тривалої інфузії 

ліпідів у здорових добровольців викликає оксидативний стрес та прозапальні 

зміни, а також порушення ендотелійзалежної дилатації плечової артерії [510]. При 

дослідженні впливу гіперглікемії та вільних жирних кислот на гладком’язеві 

клітини аорти та ендотеліальні клітини виявлено утворення активних форм кисню 

шляхом активації протеїнкіназ-залежної NADPH-оксидази [511]. Пальмітат, який 

є джерелом вільних жирних кислот, стимулює утворення інтерлейкіну-6 в 

ендотеліальних клітинах in vitro та підвищує його вміст in vivo. Вільні жирні 

кислоти, також, пригнічують проліферацію клітин та посилюють апоптоз [512]. 
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Зв’язок між рівнем ендотеліальних вазоактивних факторів та показниками 

ліпідного обміну прослідковується і при АГ. 

Результати багатофакторного регресійного аналізу у цих пацієнтів на рівень 

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

фібронектину - ЗХС (r=20,81, р<0,0001), на рівень VEGF - залежав від ЗХС, 

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

ЛПВЩ (r=-81,5, р=0,003), ТГ (r=18,33, р=0,008); VCAM-1 - ЗХС (r=24,86, 

р=0,0003), ЛПНЩ (r=37,09, р=0,0001), ТГ (r=28,21, р=0,04), на концентрацію Е-

селектину - ЗХС (r=1,04, р=0,0004), ЛПНЩ (r=2,13, р<0,0001).  

У жінок з СПКЯ, що увійшли в наше дослідження, незалежно від маси тіла, 

спостерігалась дисліпідемія. Вважають, що порушення ліпідного обміну при 

СПКЯ не пов’язані з інсулінорезистентністю, а є наслідком гіперандрогенемії 

[508]. В результати багатофакторного регресійного аналізу виявлено, що на вміст 

ЕМАР-ІІ у жінок з СПКЯ та ожирінням впливають рівень ЗХС (r=0,59, р=0,0007), 

ЛПВЩ (r=-3,68, р=0,002), в групі жінок з СПКЯ з нормальною масою тіла - ЗХС 

(r=0,5, р=0,04), ЛПВЩ (r=-2,01, р=0,03) та ЛПНЩ (r=0,86, р=0,009).  

Виявлено, що на рівень фібронектину в групі жінок з СПКЯ та ожирінням 

впливали вміст ЗХС (r=9,12, р=0,04) та ЛПВЩ (r=-107,34, р=0,006), а в групі з 

нормальною масою тіла – вміст ЛПВЩ (r=-105,31, р=0,0004), та ЛПНЩ (r=19,57, 

р=0,02).  

На рівень VEGF в групі жінок з СПКЯ та ожирінням впливали вміст ЗХС 

(r=2,33, р=0,0002), ЛПНЩ (r=4,88, р=0,0005), з нормальною масою тіла - ТГ 

(r=6,16, р=0,004). 

 В групі жінок з СПКЯ та ожирінням рівень ICAM-1 залежав від 

концентрації ЗХС (r=11,53, р=0,03) та ЛПВЩ (r=-105,05, р=0,008); VCAM-1 - від 

ЛПВЩ (r=-208,91, р=0,001) та ТГ (r=38,36, р=0,01); вміст Е-селектину – від рівня 

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

рівень ICAM-1, VCAM-1 та Е-селектину впливали ЛПВЩ (r=-79,61, р=0,05; r=-

178,46, р=0,003; r=-4,99, р=0,01, відповідно), ЛПНЩ (r=42,27, р=0,006; r=67,74, 

р=0,001; r=1,53, р=0,02, відповідно). 
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Таким чином, результати, що отримані при обстежені пацієнтів з 

інсулінорезистентними захворюваннями, вказують на патогенетичний вплив 

традиційних факторів ризику серцево-судинної патології на порушення 

функціонального стану ендотелію та розвиток ендотеліальної дисфункції. 

При захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю 

використовуючи багатофакторний регресійний аналіз ми визначили комплекс 

чинників, які обумовлюють варіацію ендотелійзалежної дилатації та дозволяють 

спрогнозувати розвиток ендотеліальної дисфункції на основі 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, а у хворих на ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла на 71% 

- HbA1c, ЛПВЩ в сироватці крові. Варіація ендотелійзалежної дилатації у осіб з 

ожирінням середнього віку, що не страждають від ЦД на 77% обумовлена 

варіацією ЗХС в сироватці крові та ІМТ, а у молодих осіб з ожирінням, що не 

страждають від ЦД на 72% - лише ІМТ. У хворих на ЦД 1-го типу варіація 

ендотелійзалежної дилатації на 54% обумовлена варіацією рівня HbA1c та ЗХС в 

сироватці крові. Варіація показника ендотелійзалежної дилатації у осіб з АГ без 

ЦД на 63% обумовлена варіацією ІМТ, рівня ЛПВЩ та ЛПНЩ в сироватці крові.  

Побудовані також математичні моделі, які дозволяють спрогнозувати 

порушення ендотелійзалежної дилатації при інсулінорезистентних захворюваннях 

на основі ендотеліальних вазоактивних факторів. Найбільш вагомим факторами, 

що обумовлювали варіацію ендотелійзалежної дилатації були при ЦД 2-го типу з 

ожирінням - VEGF, VСАМ-1 (на 60%); при ЦД 2-го типу з нормальною масою 

тіла - Е-селектин (на 64%); для осіб з ожирінням середнього віку – VEGF, VСАМ-

1 (на 78%); для осіб молодого віку з ожирінням – фібронектин, VEGF, VСАМ-1, 

Е-селектин (на 81%), для ЦД 1-го типу - ЕМАР-ІІ (на 51%), для АГ без ЦД – 

ІСАМ-І (на 58%).  
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Запропоновано для використання у щоденній практиці сімейним лікарям, 

лікарям загальної практики, кардіологам та ендокринологам для виявлення 

початкових проявів порушення функції ендотелію при даних захворюваннях 

наступні алгоритми обстеження хворих з метою прогнозування порушення 

ендотелійзалежної дилатації: 

 при ЦД 2-й тип з ожирінням рекомендується визначення ІМТ, HbA1c, 

ЛПНЩ, ТГ, а також VEGF, VСАМ-1 в сироватці крові; 

 при ЦД 2-го типу з нормальною масою тіла визначення HbA1c, 

ЛПВЩ, а також Е-селектину в сироватці крові; 

 при ожирінні у осіб середнього віку – ІМТ, ЗХС та VEGF, VСАМ-1; 

 при ожирінні у осіб молодого віку – ІМТ та фібронектин, VEGF, 

VСАМ-1, Е-селектин в сироватці крові; 

 при ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями - НbА1с, ЗХС та ЕМАР-ІІ в 

сироватці крові; 

 при АГ без ЦД - ІМТ, ЛПВЩ, ЛПНЩ та ІСАМ-1 в сироватці крові; 

Як відомо, низькоградієнтне запалення та ендотеліальна дисфункція при ЦД 

призводять до ремоделювання судин та посилення жорсткості судинної стінки, 

тим самим сприяють розвитку АГ. Для з’ясування зв’язків між порушення 

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 

артеріальним тиском: ЕМАР-ІІ (+318,4% та +44,07%, відповідно), фібронектину 

(+88,72% та +29,26%, відповідно), VEGF (+121,12% та +17,48%, відповідно), 

ICAM-1 (+127,55% та +26,06%, відповідно), VCAM-1 (+74,26% та +12,6%, 

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

вказувати на зв’язок АГ з розвитком вказаних зрушень. Спостерігалось також 
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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, використовуючи метод логістичної регресії ми 

розробили метод оцінки ризику розвитку АГ у хворих з ЦД 1-го та 2-го типу. У 

ході виконання роботи 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 у пацієнтів з ЦД 1-го – глюкоза, ЕМАР-ІІ та 

фібронектин. 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, що були відібрані, 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 пацієнтів з ЦД 2-го типу: 
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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 включених у регресійну модель. Встановлено, що з п'яти 

факторів, чотири мають провокуючу дію, а саме, ІМТ, НвА1с, ТГ, ICAM-I. Тобто, 

чим вищий їх рівень, тим вища ймовірність розвитку АГ. Один фактор - рівень 

ендотелійзалежної дилатації, має превентивну дію, що означає, 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 програма «Визначення вірогідності розвитку 

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

певні показники пацієнтів, визначити у них ризик розвитку АГ. 

Таким чином, результати нашого дослідження встановили підвищення 

вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів при захворюваннях, що 

супроводжуються інсулінорезистентністю, яке пов’язано з надвагою, порушенням 

чутливістю до інсуліну, вуглеводного та ліпідного обміну, а також вказують на 

порушення функціонального стану ендотелію. 

В літературі є дані про те, що при інсулінорезистентних станах, таких як, 

ЦД, ожиріння, АГ та СПКЯ розвиваються прозапальні зміни та підвищується 

рівень циркулюючих маркерів запалення [513]. Описані численні механізми 

впливу прозапальних змін на розвиток інсулінорезистентності [514]. Фактор 

некрозу пухли альфа активує серин-кінази, які напряму чи опосередковано 

посилюють фосфорилювання IRS-1/2 та призводить до зменшення активності PI-

3-кінази [515]. Порушення функції ендотелію та підвищення циркулюючих 

маркерів запалення спостерігаються також при дисліпідемії, ішемічній хворобі 

серця та атеросклерозі [516]. Прозапальні цитокіни, такі як фактор некрозу 

пухлин альфа та інтерлейкін-1 через NF-κB пригнічують інсулін-опосередковану 

активацію ендотеліальної NO-синтази. Посилена експресія молекул адгезії, такі як 

ICAM-1, VCAM-1, та E-селектин під дією NF-κB також сприяє ушкодженню 

ендотелію [517]. Протизапальні властивості оксиду азоту пов’язані зі здатністю 

пригнічувати активність NF-κB та зменшувати утворення молекул адгезії VCAM-
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1, ICAM-1, та E-селектину. Інсулінорезистентність супроводжується зменшенням 

рівня оксиду азоту, що є додатковим патогенетичним механізмом [518]. Вміст С-

реактивного протеїну в сироватці крові корелює з ризиком розвитку серцево-

судинних захворювань, здатен зменшувати експресію ендотеліальної NO-синтази 

та рецепторів ангіотензину-ІІ в ендотелії, посилювати утворення ICAM-1, VCAM-

1, E-селектину та ендотеліну-1 [519].  

ЕМАР-ІІ – це мультифункціональний поліпептид з прозапальною та 

антиангіогенезною активністю. EMAP-II викликає прокоагулянтні зміни на 

поверхні ендотеліальних клітин, посилює експресію Е-, Р-селектину та 

туморнекротичного фактору альфа, впливає на міграцію моноцитів та 

нейтрофілів. EMAP-II індукує апоптоз в ендотеліальних клітинах. За 

літературними даними, високий рівень експресії ЕМАР-ІІ виникає внаслідок 

ішемії в ділянках апоптозу та ремоделювання тканин [78].  

Як відомо, цитокіни мають двофазний та дозозалежний вплив [107, 108]. 

Оскільки ми виявили підвищення вмісту ЕМАР-ІІ при інсулінорезистентних 

станах, то метою нашого дослідження також стало дослідити вплив короткочасної 

дії ЕМАР-ІІ на показники оксидативного, нітрозативного стресу та 

кардіогемодинаміку у щурів зі спонтанною гіпертензією та експериментальним 

стрептозотоцин-індукованим ЦД.  

Як відомо, щурі зі спонтанною гіпертензією – це генетична модель 

інсулінорезистентності та АГ [520]. При чому, інсулінорезистентність у них 

розвивається ще до розвитку АГ, тобто є первинною, а не вторинною, внаслідок 

гіпертензії [521]. Показано, що у щурів зі спонтанною гіпертензією 

інсулінорезистентність супроводжується ендотеліальною дисфункцією в 

мезентеріальних судинах, яка пов’язана з зниженням РІ3-кіназозалежною секреції 

NO та посиленням MAPK-залежною секрецією ЕТ-1 [522]. 

Інсулінорезистентність, що спричиняє дисбаланс між вазодилятаторною та 

вазоконстрикторною дією інсуліну, викликає підвищення периферичного 

судинного опору сприяє розвитку АГ та атеросклерозу. Компенсаторна 

гіперінсулінемія, що спостерігається у щурів зі спонтанною гіпертензією посилює 
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ці явища. Таким чином, щурі зі спонтанною гіпертензією – це модель 

метаболічного синдрому, яка, поєднуючи в собі порушення дії інсуліну в судинах 

та інсуліночутливих тканинах, дозволяє пояснити паралельний розвиток 

інсулінорезистентності та ендотеліальної дисфункції [523].  

Враховуючи, що в результаті нашого дослідження виявлено підвищення 

вмісту ЕМАР-ІІ при захворюваннях, що супроводжуються 

інсулінорезистентністю , то завданням нашого наступного етапу роботи було 

дослідити вплив ЕМАР-ІІ на кардіогемодинаміку, показники оксидативного, 

нітрозативного стресу у щурів з АГ та інсулінорезистентністю, 

експериментальним ЦД. 

Результати досліджень щодо впливу ЕМАР-ІІ суперечливі. 

Антиангіогенезні властивості ЕМАР-ІІ, що пов’язані з впливом на 

васкулоендотеліальний фактор росту, двофазні та дозозалежні: низькі 

концентрації мають проангіогенезні якості, тоді як високі концентрації – 

антиангіогенезні [107].  

ЕМАР-ІІ – це прозапальний цитокін, що може запускати каскад запалення 

та вторинного пошкодження тканин. В атеросклеротичній бляшці проЕМАР-ІІ 

викликає активацію TNF-α, інтерлейкіну-1 β, інтерлейкіну-8, запальних білків 

макрофагів, а також ендотеліальних клітин з посиленням синтезу Е-селектину, 

ІСАМ, VСАМ [126]. З іншого боку, показано, що ЕМАР-ІІ опосередковує 

протизапальну та антипроліферативну дію рапаміцину при ушкодженні ендотелію 

судин та при утворенні неоінтимальних формацій після васкулярних уражень in 

vivo [127-129].  

Позаклітинний EMAP-II індукує апоптоз ендотеліальних клітин, напроти, 

його надлишок у середині клітини полегшує міграцію епітеліальних клітин та 

фібробластів [133]. Підвищення вмісту ЕМАР-ІІ під дією гіпоксії теж має 

дозозалежний вплив на міграцію ендотеліальних прогеніторних клітин і 

поповнення ними зон ішемії [134], що проявляється у впливі на процес 

реваскуляризації та відновлення тканини міокарду при інфаркті міокарду. З 

іншого боку, блокада ЕМАР-ІІ моноклональними антитілами після інфаркту 
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міокарду сприяє ангіогенезу та покращує серцеву функцію внаслідок зменшення 

фіброзу та формування рубця, збільшення щільності капілярів та кількості 

моноцитів в зоні інфаркту [135]. Поліпептид викликає ендотелійзалежну 

дилатацію легеневої артерії під час ЕМАР-ІІ-індукованого запалення [136].  

Враховуючи ці суперечливі дані, щодо впливу ЕМАР-ІІ на серцево-судинну 

систему ми досліджували вплив короткочасного введення ЕМАР-ІІ на показники 

кардіогемодинаміки, оксидативного та нітрозативного стресу у щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю. 

На першому етапі ми дослідили основні показники кардіогемодинаміки з 

метою виявлення кардіальної та ендотеліальної дисфункції у щурів зі АГ та 

інсулінорезистентністю, експериментальним ЦД. Також визначали показники 

оксидативного та нітрозативного стресу у цих тварин, як можливої причини 

розвитку ендотеліальної дисфункц відміність ії при інсулінорезистентних станах. 

Нами виявлено прояви кардіальної дисфункції: зниження показників 

насосної функції серця, збільшення скоротливої активності, порушення релаксації 

серця, а також ендотеліальної дисфункції: підвищення артеріальної жорсткості у 

щурів зі АГ та інсулінорезистентністю. 

Короткочасне введення ЕМАР-ІІ сприяло зниженню АЖ (-23,2%; р<0,05), 

КСЖ (-48,61%; р<0,05) та КДЖ (-79,41%; р<0,05) міокарду, збільшенню УО 

(+18,2%; р<0,05) та ХОК (+15,9%; р<0,05) у щурів з гіпертензією. Це вказує на 

покращення насосної функції серця та поліпшення процесів релаксації лівого 

шлуночку під дією ЕМАР-ІІ при АГ та інсулінорезистентності.  

У щурів з експериментальним стрептозотоцин-індукованим ЦД виявлено 

збільшення скоротливої активності, порушення релаксації серця та підвищення 

артеріальної жорсткості. 

Короткочасне введення ЕМАР-ІІ цим тваринам сприяло зниженню КСТ (-

18,18%; р<0,05) та КДТ(-25,5%; р<0,05), зменшення АЖ(-26,36%; р<0,05) та КДЖ 

(-25,25%; р<0,05) міокарду. Це свідчить про покращення процесів релаксації 

лівого шлуночку під дією ЕМАР-ІІ при експериментальному ЦД. 
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Як в серці, так і в аорті щурів зі спонтанною гіпертензією виявлено ознаки 

оксидативного стресу: підвищення рівня •O2, •OH, Н2О2, дієнових кон’югатів, 

лейкотриєнів та тромбоксану. Підвищення цих факторів вказують на посилення 

активності ліпоксигенази та циклоксигенази, які викликають утворення •O2- в 

серці та судинах. 

Внаслідок короткочасного впливу ЕМАР-ІІ на серце щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю відбувається зниження швидкості генерації •O2- (-48,67%; 

р<0,05), можливо за рахунок зниження активності ксантиноксидази, про що 

свідчить зниження вмісту сечової кислоти (-86,61%; р<0,05). В той час, як в серці 

вміст •OH та Н2О2 не змінювалась (р>0,05). При умові зниження генерації 

супероксидного радикалу це свідчить про те, що токсичний гідроксильний 

радикал утворюється внаслідок розпаду пероксинітриту. 

Внаслідок короткочасного впливу ЕМАР-ІІ В аорті щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю виявлено зменшення рівня •O2- (-67,66%; р<0,05) за 

рахунок зниження активності циклоксигенази та ксантиноксидази. Про це 

свідчить зменшення вмісту тромбоксану В2 (-73,3%; р<0,05) та сечової кислоти (-

85,11%; р<0,05). Знижувалась також концентрація •OH (-91,63%; р<0,05) та Н2О2 

(-67,16%; р<0,05). Це вказує на те, що джерелом токсичного гідроксильного 

радикалу в аорті при АГ може бути підвищена активність супероксиддисмутази 

(класична реакція Фентона). 

Як відомо, індуцибельна NO-синтаза відповідає за кальційнезалежний 

синтез оксиду азоту de novo. Інший фермен – NR - відповідає за реутилізаційний 

синтез NO. NO3- утворюється при розпаді пероксинітриту, ВМНТ відображають 

нітрозилювання білків пероксинітритом, тому вони вважаються маркерами 

нітрозативного стресу (надлишкового синтезу NO). Підвищення активності вище 

вказаних ферментів викликає надлишковий синтез оксиду азоту, що разом зі 

збільшенням вмісту NO3- та ВМНТ, свідчить про розвиток нітрозативного стресу. 

Конституційна NO-синтаза відповідає за кальційзалежний синтез оксиду азоту de 

novo. Зниження її активності, разом зі зменшенням вмісту NO3- та ВМНТ 

поглиблює негативний вплив нітрозативного стресу [524].  



374 

 

Виявлено прояви нітрозативного стресу в серці та аорті щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю: підвищена активність іNOS та NR, збільшення в серці 

вмісту NO3-, а в аорті щурів з АГ – ВМНТ.  

Як в серці, так і в аорті тварин з АГ спостерігалось зниження активність 

сNOS, а також вмісту NO2- і НМНТ, що може бути ознакою неспряження сNOS – 

стану, коли цей фермент конституційного синтезу NO починає продукувати •O2-, 

який, свою чергу, посилює оксидативний стрес та неспряження сNOS. 

В результаті нашого дослідження виявлено, що короткочасний вплив 

ЕМАР-ІІ зменшує прояви нітрозативного стресу в серці за рахунок збільшення 

активності NR (+187,98%; р<0,05), що викликає в свою чергу зменшення вмісту 

NO3- (-94,69%; р<0,05), а також збільшення кількості НМНТ (+188,46%; р<0,05) 

та зменшення кількості ВМНТ (-92,81%; р<0,05). В аорті короткочасний вплив 

ЕМАР-ІІ зменшує прояви нітрозативного стресу за рахунок зменшення активності 

іNOS (-63,92%; р<0,05), хоча активність NR (-79,6%; р<0,05) теж знижувалась. 

Спостерігалось також збільшення вмісту НМНТ (+200,83%; р<0,05) та зменшення 

вмісту ВМНТ (-83,9%; р<0,05). 

Такий позитивний вплив на показники оксидативного та нітрозативного 

стресу сприяли швидкому відновленню конститутивного синтезу NO de novo, на 

що вказує підвищення активності cNOS та вмісту NO2-, як в серці 

(+1533%;+1464%, відповідно, р<0,05), так і в аорті щурів (+667,9%;+94,6%, 

відповідно, р<0,05) з АГ та інсулінорезистентністю . 

Отже, в результаті нашого дослідження можна припустити наступні 

механізми розвитку ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних станах 

(рис.11.1). 

Глюкозотоксичність, ліпотоксичність, оксидативний стрес та прозапальні 

зміни, що супроводжують ЦД, ожиріння, АГ та СПКЯ викликають порушення дії 

інсуліну, як в інсуліночутливих тканинах, так і в кровоносних судинах. 

Призводять до зниження активності РІ-3-кінази та підвищення активності МАР-

кінази. В інсуліночутливих тканинах зниження активності РІ-3-кінази призводить 

до зменшення транспорту глюкози GLUT-4, як наслідок, інсулінорезистентності, а 
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в судинній стінці – до зменшення синтезу оксиду азоту ендотеліальною NO-

синтазою, ослабленню вазодилатації, як наслідок, ендотеліальної дисфункції. 

Підвищення активності МАР-кінази посилює синтез ЕТ-1 та вазоконстрикцію, а 

також експресію факторів росту, що призводить до поглиблення ендотеліальної 

дисфункції. Інсулінорезистентність та ендотеліальна дисфункція, в свою чергу, 

викликає підвищення синтезу молекул адгезії – ICAM-1, VCAM-1, E-селектину, 

VEGF, фібронектину, ЕМАР-ІІ сприяє розвитку серцево-судинної патології, а 

саме АГ та атеросклерозу. 

ЕМАР-ІІ – поліпептид, що виділяється в умовах гіпоксії. В результаті 

короткочасного впливу справляє позитивний вплив на функціональний стан серця 

та ендотелію, показники оксидативного та нітрозативного стресу, сприяє 

відновленню спряженого стану ендотеліальної NO-синтази та відновленню 

конститутивному синтезу оксиду азоту. Тоді як, довготривалий вплив ЕМАР-ІІ 

здатен запускати каскад прозапальних змін та пошкодження тканин. 
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Цукровий діабет Ожиріння
Артеріальна 

гіпертензія
СПКЯ

Метаболічний 

синдром

Глюкозо-

токсичність,

Залишкові продукти 

глікозилювання,

Низькоградієнтне запалення,

Ліпотоксичність,

Вільні жирні кислоти,
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Рисунок 11.1- Ймовірні механізми розвитку ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних станах 
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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).  

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, з 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, 
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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 

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 
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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).  
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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 інсулінорезистеністю, 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, 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 рекомендовано визначення та 

оцінка сукупності традиційних факторів ризику серцево-судинної патології, а 
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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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microangyopathy and arterial hypertention. Сongres of Internation Diabetes Federation. 

Abu-Dhai, 4-8 December. 2017; OP 0184. Тези. (Дисертанту належить розробка 
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ідеї та плану дослідження, концепція роботи, ключова роль у зборі даних, 

статистична обробка результатів, участь у формулюванні висновків, 

підготовка тез до друку). 

40. Mogylnytska LA. Vascular endothelial growth factor and endothelium-

dependent dilatation in patients with polycystic ovary syndrome whith different body 

mass. Журнал НАМН України, 2018; Спеціальний випуск:22-23. Тези. 

41. Mogylnytska O, Mohylnytska L. Serum level of fibronectin in hypertensive 

patients with type 2 diabetes and obesity. IDF Diabetes Complications Congress. 

Hyderabad, 25-27 October. 2018; OP 145. Тези. (Дисертанту належить розробка 

ідеї та плану дослідження, концепція роботи, ключова роль у зборі даних, 

статистична обробка результатів, участь у формулюванні висновків, 

підготовка тез до друку). 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

42. Могильницька ЛА. Ендотеліальний моноцитактивуючий поліпептид-

ІІ: властивості, функції та патогенетичне значення. Фізіологічний журнал. 

2015;61(1):102-11. https://doi.org/10.15407/fz61.01. 

Mogylnytska LA, Malyna AE, Kornelyuk AI, Sagach VF. Endothelial Monocyte-

Activating Polypeptide-II: Properties, Functions, and Pathogenetic Significance. 

International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2016;7(2):179-191. 

doi:10.1615/IntJPhysPathophys.v7.i2.90. 

43. Могильницька ЛА. Ендотелійзалежна дилатація у хворих із 

синдромом полікістозних яєчників. Здоров’я жінки – Здоровье женщины. 

2014;6(92):148-52. 

44. Могильницкая ЛА. Уміст ендотеліального моноцитактивуючого 

поліпептиду-ІІ в сироватці крові хворих на синдром полікістозних яєчників з 

різною масою тіла. Здоров’я жінки – Здоровье женщины. 2015;1(97):150-3. doi: 

10.15574/HW.2015.97.150. 

45. Могильницька ЛА. Васкулоендотеліальний фактор росту та ендотелій 

залежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників з різною масою 

https://doi.org/10.15407/fz61.01
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тіла. Здоров’я жінки – Здоровье женщины. 2015;3(99):105-9. 

doi:10.15574/HW.2015.99.105. 

46. Могильницька ЛА, Маньковський БМ. Рівень фібронектину в 

сироватці крові у хворих з артеріальною гіпертензією. Врачебное дело – 

Лікувальна справа. 2017;1-2:60-65. (Дисертанту належить розробка ідеї та 

плану дослідження, концепція роботи, ключова роль у зборі даних, статистична 

обробка результатів, участь у формулюванні висновків, підготовка тез до 

друку). 

47. Дорофеєва НО, Коцюруба АВ, Могильницька ЛА, Малина АЕ, 

Корнелюк ОІ, Сагач ВФ, винахідники; Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця 

НАНУ, патентовласник. Спосіб покращення функціонального стану серця при 

артеріальній гіпертензії. Патент України № 109684. 2016 Серп 25. (Дисертант 

брала участь у розробці ідеї та плану дослідження, концепції роботи, обговоренні 

даних та формулюванні висновків). 

48. Дорофеєва НО, Коцюруба АВ, Могильницька ЛА, Малина АЕ, 

Корнелюк ОІ, Сагач ВФ, винахідники; Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця 

НАНУ, патентовласник. Спосіб відміни оксидативного і нітрозативного стресу 

при артеріальній гіпертензії. Патент України № 109685. 2016 Серп 25. 

(Дисертант брала участь у розробці ідеї та плану дослідження, концепції 

роботи, обговоренні даних та формулюванні висновків). 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

1. Mogylnytska LA, Mankovsky BN. Serum level of fibronectin and 

endothelin-1 in obese and non-obese patients with Type 2 diabetes mellitus. 

Diabetologia. 2004;47 Supl 1:A 1280. (Матеріали 40-го конгресу Європейської 

асоціації по вивченню цукрового діабету, м. Мюнхен, Німеччина, 2004) – 

публікація тез, стендова доповідь. 

2. Mogylnytska LA., Mankovsky B.N. Serum level of fibronectin and 

endothelin-1 in patients with metabolic syndrome. XV International symposium on 

Drug affecting lipid metabolism, Abstract book. Venice (Italy). 2004;October 24-27:87. 

(Матеріали ХV Міжнародного симпозіуму «Препарати, що впливають на 

метаболізм ліпідів», м. Венеція, 2004) – публікація тез, стендова доповідь. 

3. Могильницька ЛА, Маньковський БМ, Шевчишена ЛС. Показники 

ліпідного обміну у осіб молодого віку, що страждають на цукровий діабет 1 типу 

та ожиріння. Ендокринологія. 2007;12 Дод:187. (Матеріали VII з’їзду 

ендокринологів України, Київ, 15-18 травня 2007) – публікація тез, стендова 

доповідь. 

4. Mogylnytska LA. Serum level of endothelial monocyte-activаting 

polypeptide-II in patients with type 1 and type 2 diabetes. International Workshop of the 

Physiological Society. 15-th Symposium of Jagiellonian Medical Research Centre. 

Endothelium: the determinant of cardiovascular health and disease, Abstract book. 

2007; May 9-12:41. (Матеріали ХV Міжнародної конференції Фізіологічної 

асоціації «Ендотелій: детермінанта серцево-судинного здоров’я та патології», м. 

Краків, Польща, 2007) - публікація тез, стендова доповідь. 

5. Mogylnytska L. Serum levels of endothelial monocyte-activating 

polypeptide in type 2 diabetes. Diabetologia. 2009; 52 supp 1:A 1338. (Матеріали 44-

го конгресу Європейської асоціації по вивченню цукрового діабету, м. Відень, 

Австрія, 2009) – публікація тези, стендова доповідь. 
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6. Mogylnytska L. Serum level of EMAP-II and fibronectin in childhood-

onset type 1 diabetic patients and obese adolescent. Pediatric Diabetes. 2009; 10 supp 

11:50. (Матеріали 35-го конгресу Міжнародної асоціації дитячого та підліткового 

діабету, м. Любляна, Словенія, 2009) – публікація тези, стендова доповідь. 

7. Дорофеева НА, Могильницкая ЛА, Сагач ВФ. Влияние 

цитокинопотобного полипептида EMAP II на показатели кардиогемодинамики 

при артериальной гипертензии и в контрольной группе. IV Международная 

научно-практическая конференция «Новые аспекты механизмов воспаления, 

аутоиммунного ответа и развития опухоли». Материалы конференции под 

редакцией Зыятдикова К.Ш.Казань:ИД «Меддок». 2014;с 45-50. (Матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Новые аспекты механизмов 

воспаления, аутоиммунного ответа и развития опухоли», м. Казань, Росія, 2014) – 

публікація тез. 

8. Sagach VF, Dorofeyeva NA, Kotsuruba AV, Mogylnytska L, Kornelyuk 

AI. Effect of EMAP II on eNOS coupling and heart function in hypertension. ISHR-ES 

Absracts book, Bordeaux, 2015; р.86. (Матеріали 33-го конгресу Європейського 

відділу міжнародної асоціації по вивченню серця, м. Бордо, Франція, 2015) – 

публікація тези, стендова доповідь. 

9. Могильницкая ЛА, Маньковский БН. Эндотелиальный 

моноцитактивирующий пептид-II при метаболическом синдроме. VII 

Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» совместно с XI 

Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, 

ХXIII ежегодной научно-практической конференцией «Актуальные вопросы 

кардиологии», Тезисы докладов, Нижний Новгород, 2016; с 156. (Матеріали VII 

Міжнародного конгресу «Кардіологія на перехресті наук» разом з XI 

Міжнародним симпозіумом по ехокардіографії та судинному ультразвуку, ХXIII 

щорічною науково-практичною конференцією «Актуальні питання кардіології, 

Нижний Новгород, Росія, 2016) – публікація тез. 

10. Dorofeyeva N, Vorobyov G, Mogylnytska L, Sagach V. Endothelial 

monocyte-activating polypeptide-II improves heart function and endothelium-dependent 
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relaxation of aorta in type 1 diabetes mellitus. Diabetologia. 2016;59 Suppl 1:S13. 

(Матеріали 52-го конгресу Європейської асоціації по вивченню цукрового 

діабету, м. Мюнхен, Німеччина, 2016) – публікація тези, усна доповідь. 

11. Могильницкая ЛА. Содержание эндотелиального 

моноцитактивирующого пептид ІІ в сыворотке крови при синдроме 

поликистозных яичников у женщин с различной массой тела. Збірник наукових 

праць асоціації акушер-гінекологів України. Матеріали ХІV з’їзду акушер-

гінекологів України та науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних 

умовах» Київ, 22-23 вересня 2016;2 (38):25. (Матеріали ХІV з’їзду акушер-

гінекологів України та науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних 

умовах» Київ, 22-23 вересня 2016) - публікація тез. 

12. Могильницька ЛА, Стельмашенко ОІ, Маньковський БМ. Підвищення 

вмісту ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-II у сироватці крові хворих 

на артеріальну гіпертензію. Науково-практична конференція «Коморбідна і 

мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб», тези доповідей, Одеса, 2-

3 червня 2016;с 45. (Матеріали Науково-практичної конференції «Коморбідна і 

мультиморбідна патологія в клініці внутрішніх хвороб», Одеса, 2-3 червня 2016) - 

публікація тез. 

13. Mogylnytska LA. Serum level of ICAM-1, VCAM-1 and E-selectin in 

hypertensive patients with type 2 diabetes and obesity. Сучасний 

мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий 

діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ). Тернопіль, 11–12 травня 2017;с 68. 

(Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), Тернопіль, 11–12 травня 2017) - публікація 

тез. 

14. Mogylnytska LA. Serum level of VEGF in hypertensive patients with type 

2 diabetes and obesity. Науково-практична конференція з міжнародною участю 
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«Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках 

Всесвітнього дня сімейного лікаря). Здоров’я суспільства. 2017;1-2:114. 

(Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня 

сімейного лікаря), м.Київ, 2017) – публікація тез, стендова доповідь. 

15. Mogylnytska О, Mogylnytska L, Mankovsky В. Serum levels of 

endothelial monocyte activating polypeptide-II in type 1 diabetes patients with 

microangyopathy and arterial hypertention. Сongres of Internation Diabetes Federation. 

Abu-Dhai, 4-8 December. 2017; OP 0184. (Матеріали Конгресу Міжнародної 

Діабетологічної Федерації, м. Абу-Дабі, ОАЕ, 2017) – публікація тез, стендова 

доповідь. 

16. Mogylnytska LA. Vascular endothelial growth factor and endothelium-

dependent dilatation in patients with polycystic ovary syndrome whith different body 

mass. Журнал НАМН України, 2018; Спеціальний випуск:22-23. (Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченій 25-

річчю Національної академії медичних наук України, м. Київ, 2018) - публікація 

тез. 

17. Mogylnytska O, Mohylnytska L. Serum level of fibronectin in hypertensive 

patients with type 2 diabetes and obesity. IDF Diabetes Complications Congress. 

Hyderabad, 25-27 October. 2018; OP 145. (Матеріали Конгресу Міжнародної 

Діабетологічної Федерації з ускладнень, м. Хайдарабат, Індія, 2018) – публікація 

тез, усна доповідь. 
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ДОДАТОК В  

Акти  впроваджень у лікувальний процес 
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ДОДАТОК Д  

Акти  впроваджень у лікувальний процес 
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