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ВСТУП 

Aктуaльніcть тeми. Зa дaними oфіційнoї cтaтиcтики в Укрaїні в 2012 

рoці ceрeд  дoрocлих і підлітків, кількіcть людeй. які мaють хвoрoби cиcтeми 

крoвooбігу (ХCК), cклaдaє близькo 24,5 млн. ocіб, тoбтo більшe 53% 

нaceлeння. Вoни зaлишaютьcя ocнoвнoю причинoю cмeртнocті (30%) і ceрeд 

ocіб прaцeздaтнoгo віку.  Ceрeд ХCК нaйбільш пoширeнa aртeріaльнa 

гіпeртeнзія (AГ), якою хворіють 12,3 млн. чoлoвік [40].  Cпocтeрігaєтьcя 

cтійкe зрocтaння цьoгo пoкaзникa в пoрівнянні з минулими рoкaми. Ceрeд 

ocіб з AГ cмeртніcть мaйжe вдвічі вищa, ніж ceрeд ocіб з нoрмaльним 

aртeріaльним тиcкoм. Ввaжaєтьcя, щo при eфeктивнoму лікувaнні 

гіпертонічної хвороби (ГХ) мoжнa уникнути приблизнo трeтини cмeртeй [24, 

72]. 

Чиcлeнні eпідeміoлoгічні дocліджeння пoкaзaли, щo на рівeнь AТ  

впливають як гeнeтичні фaктoри, тaк і фaктoри зовнішнього ceрeдoвищa. Зa 

дaними Ю.И. Бубнoвa и др.[57],  24-36% різновидів AТ обумовлені 

генетично, 11-20% – зaлeжaть від нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, інші – від 

випaдкoвocтeй. Саме тoму дослідження певних зaкoнoмірнocтeй 

уcпaдкувaння ГХ тa інших зaхвoрювaнь ceрцeвo-cудиннoї системи дасть 

змогу покращити прoфілaктику, діaгнocтику тa лікувaння цих захворювань. 

Пoтужним рeгулятивним фaктoрoм як cтaну вcієї ceрцeвo – cудиннoї 

cиcтeми, тaк і cтaнoвлeння рівня AТ є eнeргoзaбeзпeчeння клітин ceрця тa 

cудин. Caмe цeй прoцec у знaчній мірі кoнтрoлюєтьcя пeрoкcиcoм 

прoліфeрaтoр–aктивуючими рeцeптoрaми (ППAР) – ядeрними 

трaнcкрипційними чинникaми.  

Нa cьoгoдні визнaють, щo eceнціaльнa AГ тa aтeрocклeрoз – цe пeвні 

приклaди хрoнічнoгo зaпaлeння у відпoвідь нa диcліпідeмію й інші фaктoри 

ризику [85], які кoнтрoлюютьcя ППAР.  

Вaжливим є вплив ППAР нa інші види oбміну тa нa eкcпрecію гeнів, щo 

зaбeзпeчують рoбoту рeнін-aнгіoтeнзин-aльдocтeрoнoвій cиcтeмі (РAAC), 

зoкрeмa гeнa рeцeптoрa aнгіoтeнзину ІІ пeршoгo типу (AТ1Р), які рeaлізують 
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прecoрну дію цієї cиcтeми. У ряді рoбіт вcтaнoвлeний зв'язoк пoлімoрфізму 

гeнa AТ1Р із підвищeним ризикoм рoзвитку ГХ тa гіпeртрoфії лівoгo 

шлунoчкa (ГЛШ) у жінoк. Зoкрeмa, він знaйдeний у пoпуляціях нaceлeння 

Мocкви [70], нaceлeння Дaнії [98], Япoнії [79], Китaю [81], a в Укрaїні – у 

мeшкaнoк Вінничини [62,46].  

Пoтeнційнo бaгaтoгрaнніcть впливів ППAР нa рeгуляцію AТ чeрeз 

зaбeзпeчeння різних видів oбміну тa гeнeтичні чинники рoблять вивчeння 

cпaдкoвoгo пoлімoрфізму і йoгo знaчeння, як у фізіoлoгічних, тaк і в 

пaтoлoгічних прoцecaх caмих ППAР укрaй вaжливим і нeoбхідним. Ocoбливo 

цe cтocуєтьcя кoнтингeнтів ocіб із нaйбільшoю вірoгідніcтю рoзвитку 

різнoмaнітних cиcтeмних рeгулятивних пoрушeнь, зoкрeмa жінoк 

пocтмeнoпaузнoгo віку. 

Суперечливими є дaні дocліджeнь у різних популяціях, в яких 

вивчaлacя поширеність генотипів гена ППAР-γ у прaктичнo здорових осіб і в 

ocіб, хвoрих нa ГХ [106, 113, 142]. В Укрaїні досить мало робіт приcвячeні 

рoлі ППAР-γ у виникнeнні ceрцeвo-cудинних захворювань [52]. У полтавчан 

вивчaлacя чacтoтa Pro12Ala пoлімoрфізму гeнa ППAР-γ і йoгo мoжливa рoль 

у рoзвитку мeтaбoлічнoгo cиндрoму [23]. Ученими було встановлено, що 

носійство алеля Ala є несприятливим чинником, котрий може бути 

попередником розвитку метаболічного синдрому та вказувати на важкість 

гіперліпідемії. З іншого боку, у пацієнтів з ГХ , що проживають на західній 

Україні,  при дослідженні розподілу генотипів гена ППАР-γ було 

встановлено, що у здорових осіб генотип Ala/Ala спостерігається в 2,7 раза 

частіше ніж у хворих на ГХ [72].  Беручи до уваги різний розподіл генотипів 

гена ППАР-γ у різних популяціях для встановленя заходів профілактики  є 

досить корисно і цікаво дослідити розподіл генотипів данного гену у 

здорових осіб та осіб з неускладненою ГХ, що проживають на території 

Вінницької області. 

Опосередковано секреція і активність С-натрійуретичного пептиду 

(СНП), так само, як і його антагоніста ендотеліну-1 регулюються ППАР-γ. 
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Останніми роками важливу роль у регуляції структурно-функціонального 

стану серцево-судинної системи, як у фізіологічних умовах, так і при 

формуванні серцево-судинної патології, відводять системі натрійуретичних 

пептидів. С-натрійуретичний пептид є найменш досліджений, однак 

враховуючи його значний вплив на стан ендотелію судин та відповідно на 

регуляцію рівня АТ через важливий вплив на активність РААС, даний 

пептид викликає все більший інтерес як один із важливих факторів у 

розвитку ГХ. Слід зазначити, що роль ендотеліну-1 добре досліджена в 

розвитку вазоконстрикторних реакцій при ГХ. Отже можливий взаємозв'язок 

активності СНП і поліморфізму ППАР-γ та його зміни в умовах розвитку ГХ 

різного перебігу, але без ускладнень, можуть розглядатися як один із 

патогенетичних шляхів порушення регуляції АТ, особливо в умовах 

ендокринної перебудови, яка відбувається в постменопаузальному періоді в 

жінок. Усе вищенаведене стало підгрунтям проведеного дослідження.  

 

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є складовою частиною планової науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на тему: 

«Використання генетичних та нейрогуморальних чинників для 

прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних 

захворювань», № держреєстрації 0111U010415. Дисертант є співвиконавцем 

цієї роботи. 

 

Мета та завдання дослідження 

Покращити діагностику важкості неускладненої гіпертонічної хвороби 

та прогнозування її перебігу в жінок постменопаузного віку шляхом 

визначення варіанта успадкованого гену ППАР-γ та плазмової концентрації 

С-натрійуретичного пептиду і ендотеліну-1. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити варіанти успадкування пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів типу γ в жінок постменопаузного віку, хворих на 

гіпертонічну хворобу І та ІІ стадій. Проаналізувати співвідношення частот 

різних генотипів пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів типу γ 

та, відповідно, генотипів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу; 

2. Визначити діагностичну цінність змін плазмової концентрації  

С-натрійуретичного пептиду та  ендотеліну-1 і коефіцієнта співвідношення 

їхніх рівнів (С-натрійуретичний пептид/едотелін-1) при успадкуванні 

окремих генотипів пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів типу γ 

пацієнтками з неускладненою ГХ різної важкості; 

3. Дослідити структурно-функціональні показники центральної та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки і відповідні рівні С-натрійупетичного 

пептиду та  ендотеліну-1 при успадкуванні різних генотипів пероксисом 

проліфератор – активуючих рецепторів типу γ в жінок постменопаузного віку 

з  гіпертонічноюхворобою І та ІІ стадій; 

4. Ураховуючи фізіологічні ефекти пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів типу γ, вивчити показники ліпідного спектру і 

глюкози крові при успадкуванні різних їх генотипів; 

5. Розробити  додаткові критерії  діагностики важкості та 

прогнозування перебігу неускладненої гіпертонічної хвороби в жінок у 

постменопаузі, опираючись на результати дослідження. 

Об’єкт дослідження - спадкові фактори та баланс концентрацій 

вазодилататорів і вазоконстрикторів у жінок постменопаузного віку, хворих 

на неускладнену ГХ. 

Предмет дослідження - поліморфізм генів ППАР-γ, співвідношення 

успадкування ППАР-γ та генотипів АТ1Р, концентрації С-натрійуретичного 

пептиду і ендотеліну-1 у плазмі крові та структурно-функціональні зміни 

лівого шлуночка в жінок постменопаузного віку з ГХ І та ІІ стадій. 
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Методи дослідження: загальноклінічне обстеження хворих та 

практично здорових осіб, біохімічні методи дослідження крові для 

визначення ліпідного спектра крові та глюкози, метод імуноферментного 

аналізу для визначення рівня С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у 

плазмі крові, полімеразна ланцюгова реакція для встановлення генотипів 

генів ППАР-γ, добовий моніторинг артеріального тиску, ультразвукове 

дослідження серця з доплерехокардіографією для визначення структурно-

функціональних параметрів серця, математичні методи для статистичної 

обробки отриманих результатів.  

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 Уперше уточнено наукові дані відносно зв’язку успадкування різних 

варіантів гена ППАР-γ та захворюваності на неускладнену  ГХ у жінок. 

Зокрема, виявлено, що наявність алелю Ala в генотипі ППАР-γ в мешканок 

Вінницької області є одним зі спадкових чинників, що асоціюється з 

захворюваністю на ГХ та її прогресуванням. Ураховуючи відому роль 

поліморфізму генотипу АТ1Р у розвитку ГХ було вивчено співвідношення 

розподілу різних варіантів гена ППАР-γ та відповідного успадкування 

окремих генів АТ1Р. У здорових володарок генотипу Pro/Pro достовірно 

частіше виявляється генотип АА(66%) гена АТ1Р, а в носіїв генотипу Pro/Pro, 

хворих на ГХ, - алель С, з успадкуванням якої більшість дослідників 

пов’язують виникнення ГХ (29% та 33% відповідно). За допомогою 

математичного моделювання, з’ясовано, що ризик виникнення ГХ І стадії в 

носіїв алелю Ala в 1,76 раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro 

(вірогідність 95%), а ризик розвитку ГХ ІІ стадії в жінок, хворих на ГХ І 

стадії - носіїв алелю Ala, в 1,33 раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro 

(вірогідність 95%). 

Доповнено наукові дані про зміни концентрацій вазорегулюючих 

пептидів у жінок із неускладненим перебігом ГХ. У хворих на ГХ ІІ стадії 

вони вищі, порівняно з пацієнтками, у котрих діагностовано ГХ І стадії: С-
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натрійуретичний пептид – (4,05±0,08) та (2,85±0,12) пмоль/мл, ендотелін-1 – 

(10,71±0,12) та (7,83±0,09) фмоль/мл, відповідно, р<0,05. Показник 

співвідношення концентрацій вазодилататор/вазоконстриктор у плазмі (С-

натрійуретичний пептид / ендотелін-1) при ГХ І стадії нижчий, ніж у 

здорових, та при ГХ ІІ стадії нижчий, ніж при ГХ І стадії – (0,37±0,02) та 

(1,44±0,04) ум. од, відповідно, р<0,05. Визначено, що в жінок, хворих на 

неускладнену ГХ, при успадкуванні генотипу Pro/Pro значення плазмової 

концентрації С-натрійуретичного пептиду достовірно нижчі, ніж в осіб - 

носіїв алелю Ala. 

З’ясовано також, що носійство генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ 

асоціюється з тяжчими ураженнями лівого шлуночка: у таких жінок 

визначаються вищий показник індекса маси міокарда лівого шлуночка. При 

цьому наявність діастолічної дисфункції супроводжується більшим вмістом 

ендотеліну-1. 

Успадкування алелю Ala гена ППАР-γ асоціюється з вираженими 

негативними зсувами показників спектру ліпідів плазми крові, що 

проявляються вищими показниками загального холестерину, тригліцеридів 

(ТГ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ) та 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), а також більш 

низькими рівнями холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). 

 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

 Розроблено та запропоновано  нові рекомендації для планування заходів 

первинної профілактики ГХ і прогнозування розвитку ГХ у жінок на основі 

визначення  генотипу ППАР-γ та рівня плазмової концентрації С-

натрійуретичного пептиду. Уточнено  біохімічні показники  важкості  ГХ та 

покази для додаткового ехокардіографічного обстеження при проведенні 

масових скринінгових оглядів населення (Деклараційний патент України на 

корисну модель № u201200670; заяв. 23.01.12; опубл. 10.08.12). 
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Впровадження результатів дослідження. 

Результати дослідження впроваджені в Вінницькому обласному 

клінічному диспансері радіаційного захисту населення МОЗ України, 

клінічному санаторії Хмільник ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», в Українському 

державному науково-дослідному інституті реабілітації інвалідів, у 

лікувально-діагностичному центрі «Центр-В», у ТОВ «Меділабс», у ТОВ 

медичному центрі «Салютем» та використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 та внутрішньої 

медицини №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова  і на кафедрі внутрішньої медицини №3 Вищого державного 

навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 

академія». 

 

Особистий внесок здобувача. 

Дисертантом особисто обґрунтовано актуальність, сформульовано мету 

та завдання дослідження, проведено огляд літератури за темою дисертації, 

здійснено патентно-інформаційний пошук, на підставі чого окреслено 

напрямок наукового дослідження, обрано обсяг дослідження. Особисто 

проведено клінічне обстеження хворих із використанням загальноклінічних 

та інструментальних методик. Автором особисто сформовано базу даних, 

здійснено статистичну обробку, проаналізовано та узагальнено отримані 

дані, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та розроблені 

практичні рекомендації. 

 

Апробація результатів дисертації. 

Результати дисертаційної роботи оприлюднені в матеріалах ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Вінниця, 

2012) та науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та 

лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2012). Дисертацію 

апробовано на спільному засіданні кафедр внутрішньої медицини медичного 
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факультету №2, внутрішньої та сімейної медицини, внутрішньої медицини 

№1, внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини №3, медичної 

реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 3  

від 01.10.2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, із 

них: 4 статті у наукових фахових виданнях України, одна - у журналі 

Гродненского Державного медичного університету (Білорусь), 2 тез у 

матеріалах конференцій. Отримано один патент України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО НЕУСКЛАДНЕНУ ГІПЕРТОНІЧНУ 

ХВОРОБУ В ЖІНОК, КЛІНІКО ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ППАР-γ ТА ПЛДАЗМОВОЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

СУДИННО-РУХОВИХ ПЕПТИДІВ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Роль ППАР-γ в обмінних процесах організму людини та формуванні 

серцево-судинної патології, пов’язаної з підвищенням артеріального тиску 

Усі патологічні процеси мають певне молекулярне підгрунтя, в якому 

гени гени та (або) їхні продукти виконують головну роль. Саме тому 

розуміння причини різних захворювань людства неможе відбуватися без 

зняння про те, які гени і яким способом приймають участь у патологічному 

процесі [18, 25]. У літературі останніх років акцентується увага на великій 

ролі спадковості  у розвитку таких поширених  хвороб сучасності, як ГХ, 

ішемічна хвороба серця, атеросклероз. 

Однією з проблем гіпертензіології залишається роль спадкових 

факторів у розвитку ГХ. На сьогодні багато дослідників відзначають, що при  

ессенціальній артеріальній гіпертензії спостерігається родинне 

«накопичення», тобто  ГХ частіше реєструється в сім’ях людей, що хворіють 

на ГХ, порівняно з сім’ями здорових осіб. Уперше цю особливість було 

описано в 1761 році Морганьї[18, 88]. 

Після того, як Н.С.Коротков на початку ХХ століття відкрив звуковий 

метод вимірювання АТ, стало можливо дослідити  ГХ в популяціях і в сім’ях 

осіб хворих на ГХ. У цьому розумінні, у хворих на ГХ багато інформації дає 

дослідження родинного анамнезу. W. Weitz [198] встановив, що в 77% 

хворих із ГХ у сімейному анамнезі спостерігається смертність від серцево-

судинних захворювань або їх ускладнень, тоді як у контрольній групі 

смертність від вказаної патології спостерігається у 30% обстежених. Була 
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встановлена цікава закономірність: у сестер та братів, хворих на гіпертонічну 

хворобу, рівень АТ був вище, ніж у сестер та братів здорових осіб. Учений 

зробив припущення, що ГХ є домінантною ознакою. 

При дослідженні родоводів пацієнтів із гіпертонічною хворобою          

Р. Sobye [171] показав, що в близьких родичів хворих на ГХ (батьків, сестер 

та братів), реєструється  більше серцево-судинних хвороб і іх ускладнень ніж 

в контрольній групі. 

І.І.Сперанський та співав. [70] встановили, що сестри і брати, хворих на 

ГХ, частіше в 4 рази хворіють на АГ, ніж люди, що входили до контрольної 

групи. 

Спостереження,що тривали протягом багатьох років,  за пацієнтами з 

ГХ встановили, що якщо родичі (особливо обоє батьків) хворіть на АГ то 

виникнення виникнення хвороби відбувається раніше на 5 років[54]. 

Дослідження рівнів АТ у близнюків дають можливість  вивчити вплив 

спадкових чинників у встановленні варіантів АТ. Було встановлено, що 

спадковість суттєво впливає на створення варіантів АТ. Кореляція рівня 

систолічного артеріального тиску (САТ) у монозиготних близнюків 

становила 0,54-0,85; діастолічного артеріального тиску (ДАТ) - 0,54-0,80. У 

дизиготних близнюків ці показники були 0,39-0,50 і 0,27-0,65 відповідно [18, 

88]. 

Саме тому останніми роками увага багатьох вчених зосереджена на 

процесів процесів, на яких ґрунтується спадкова схильність до ГХ. На думку 

дослідників розвиток ГХ золежить від багатьх факторів (спадкових, 

демографічних, а такох факторів зовнішнього середовища) та різних генів 

[22, 155]. На сьогоднішній день багато експериментального матеріалу 

доводять зв'язок різних генів з особливостями виникнення та перебігу ГХ [4]. 

Доведено, що певні гени викликають експресію гормонів, ферментів, 

рецепторів, білків, які прямо або опосередковано чи приймають участь у 

винекненні ессенціальної АГ [82]. 
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До останніх рокі увага у дослідженні  спадкових захворювань 

зосереджувалася на вивченні моногенних хвороб і на одному гені. На 

сьогодні вони зсуваються в бік аналізу множинних генів, генетичної 

схильності ті мультифакторіальних хвороб [13]. 

У популяціях утворився рівномірний поліморфізм унаслідок 

послідовній зміні генетики і селекції при поступових змінах генотипів  

людства. Поліморфізм – це явище, коли у мешканців однієї території 

зустрічається  дві та більше форми алелей певного гена і не менше 1% 

частота повторення гена, що рідше зустрічається. Він може бути причиною 

різної діяльності гена, і саме тому їх дослідження може допомогти 

наблизитися до розкриття процесів генетичної детермінованості серцево-

судинних захворювань [18, 88]. 

Протягом 15-20 років усе частіше у фізіологічних та патологічних 

процесах звертає на себе увагу поліморфізм пероксисом проліфератор-

активуючих рецепторів-γ (ППАР-γ). ППАР-γ – це ядерні транскрипційні 

чинники, чия активація пов'язана з патологічними та фізіологічними 

процесами, а саме з забезпеченням клітин енергією, запаленням та 

метаболізмом ліпідів[111]. 

ППАР являють собою маленькі молекули білка, що складаються з рештків 

амінокислот (приблизно 500). ППАР розміщуються в ядрах клітин біля ДНК. Їх 

розрізняють 3 види: ППАРα, ППАРβ/δ і ППАР-γ. ППАР розташовуються в 

різних клітинах та органах [18, 63].  

В результаті дослідження в гризунів процесів проліферації пероксидом 

ППАР почали називати нелогічно, як для назву людей (1990 рік). Так відкрили  

ППАРα. Пізніше було встановлено, що у людей  вони не мають майже ніякого 

стосунку до проліферації пероксисом. ППАР- β/δ і ППАР- γ, як в людей, так і в 

тварин не мають жодного стосунку до проліферації пероксисом [18, 130].  

Останніми роками отримані дані про важливу роль ППАР у регуляції 

обмінних процесів організму людини. Є дані про роль ППАР у системному 

запаленні і захворюваннях, що асоціюються з ним [125]. 
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Кожен із ППАР відповідає за активність відповідної комбінації генів, 

контролюючих багато процесів обміну всередині клітини, зростання, 

диференціацію і апоптоз низки клітин та низки аномальних механізмів [175]. 

Специфічні білки - «ліганди» зв’язування з ППАР і здійснюють їх 

активацію, потім поєднуються з ретиноїд-Х-рецептором (ще одним білком, 

що знаходиться в ядрі клітини), прикріпляються до характерних ланок ДНК -  

пероксисом проліфератор-реагуючих елементів. Пероксисом проліфератор-

реагуючі елементи прямо пов’язані з промоторами генів, управляючи їх 

транскрипією. Вони подібно управляючому викликають чи пришвидшують 

транскрипцію певних генів, а других сповільнюють[18, 130]. 

Структура ППАР включає ліганд- і ретиноїд-Х-зв'язуючий домен, 

розташований поблизу - СООН терміналу (AF-2), і ліганд-

незалежноактивуючий домен (AF-1) поблизу -NН2-термінала, а також домен, 

яким ППАР приєднуються до пероксисом проліфератор-реагуючих 

елементів. 

ППАР-γ належить найважливіша функція у здоровому організмі 

людини та при патологічних станах. Вони бувають в трьох лізоформах: 

ППАР-γ 1, 2 та 3. ППАР-γ 1 і 2, утворюються внаслідок розщеплення певної  

інформаційної РНК,  цікави є також те, що до N-терміналу ППАР-γ 2 входить 

додаткових 28 амінокислот. ППАР-γ 1 і 3 однакової будови і лише при 

синтезі можна знайти їх відмінності[18, 130].  

ППАРα розташовані в печінці, серці, скелетних м'язах, проксимальних 

канальцях кори нирок, в клітинах бурої жирової тканини, ендотелії судин. 

Пиродніми лігандами ППАРα є ненасичені жирні кислоти (нативні і 

окислені), такі як ліноленова, олеїнова, арахідонова і ейкозопентаєнова, 

простагландини G2 і 15d-PGJ2, що є найсильнішими натуральними 

лігандами. 

ППАР-γ найбільше розміщені в макрофагах, жировій тканині, ендотелії 

судин, крім того встановлену їхнє розташування у серцевому та скелетних 

м'язах, товстій кишці та селезінці, печінці, сечовому міхурі. Досить цікаво, 
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що  ППАР-γ 2 виключно розташовуються в макрофагах і жирових клітинах 

[18, 130]. 

У протилежність іншим гормональним ядерним рецепторам, ППАР 

проявляють свою активність під впливом багатьх різноманітних речовин і 

продуктів обміну з різним вмістом (2-50 мкмоль/л) і з відмінною структурою.  

Ця інформація спонукала до вивчення різних фармакологічних 

речовин, що можуть активізувати ППАР-γ. Упровадження тіазоліденедіонів  

при  лікуванні інсулін-нечутливих форм цукрового діабету 2 типу засвідчило, 

що препарати з цієї групи потужні активатори ППАР-γ, що дозволило 

зв’язати  ППАР-γ з питаннями інсулінорезистентності і рівноваги глюкози в 

крові. Піоглітазон і розиглітазон (представники тіазоліденедіонів) знайшли 

своє застосування при цукровому діабеті 2 типу [18, 106,166]. 

ППАРβ/δ знаходяться в рівній мірі у всіх тканинах. Їхня функція також 

пов'язана з регуляцією жирового обміну. Проте на сьогоднішній день 

недостатньо даних для остаточного визначення їхньої ролі у фізіології і 

патології [130]. 

При домінатно негативних мутаціях в лігандзв’язуючому домені 

ППАР-γ спостерігаються ліподистрофії, метаболічний синдром і 

інулінорезистентність. Вивчення клінічних і метаболічних наслідків мутацій 

і поліморфізму даного гена дає надзвичайні можливості для встановлення 

функції ППАР-γ та передбачає певну їхню роль у формуванні цукрового 

діабету і ГХ[130]. 

Визначення суттєвої ролі ППАР у розвитку метаболічного синдрому, 

складовою якого є атерогенна дисліпідемія і артеріальна гіпертезія, свідчило 

про їхню важливу роль у розвитку атеросклерозу і ішемічної хвороби серця, 

що було підтвердженно в клініці[62]. 

ППАР-γ регулюють секрецію цитокінів жирової тканини і протидіють 

TNFδ (це могутній інгібітор диференціювання жирових клітин). 

Встановлено, що при цукровому діабеі 2 типу і ожирінні відбувається 

збільшення його кількості. У дослідженні на мишах, котрих позбавили 
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генетично TNFδ, спостерігалось значне збільшення чутливості до інсуліну 

[18,191].  

Г.В. Вільчинський [18] у своїй роботі вказує на те, що cеред жінок 

постменопаузного віку, хворих на ГХ ІІІ, порівняно з практично здоровими 

особами, вірогідно частіше виявляється алель Ala і рідше - алель Pro гена 

ППАР-γ. Крім того, алель Ala вірогідно частіше виявляється в осіб, у котрих 

на тлі ГХ розвинувся інфаркт міокарда. 

В осіб-носіїв 12Ala-алеля ППАР-γ спостерігається менша поширеність 

ішемічної хвороби серця і менший ризик розвитку серцево-судинних хвороб і 

смерті від них. Результати цього дослідження у хворих з підтвердженою 

ішемічною хворобою серця доводять суттєву роль ППАР-γ  у встановленні 

ризику виникнення серцево-судинних захворювань. 

Досліджуючи дорослих осіб данської та корейської популяцій, не 

встановлений зв'язок між Pro12Ala поліморфізмом ППАР-γ та тяжкістю або 

поширеністю гострого коронарного синдрому та ішемічної хвроби серця 

[144, 194]. Американськими вченими встановлено кореляцію між 12Ala 

алелю ППАР-γ та збільшенням ступеня хвороби  артерій серця у чоловіків 

[183].  

Теорія патогенетичної спільності найбільш розповсюджених 

захворювань серцево-судинної системи знайшла своє відображення в 

концепції єдиного серцево-судинного континууму, який об’єднав сучасні 

уявлення про розвиток основних серцево-судинних захворювань у вигляді 

безперервного патологічного процесу від факторів ризику (АГ, дисліпідемія, 

гіперінсулінемія) до різних варіантів ішемічної хвороби серця, хронічної 

серцевої недостатності і, як наслідок, смерті хворого. Цей процес може бути 

перерваний розвитком інфаркту міокарда, мозкового інсульту, раптової 

смерті на будь-якому етапі [54]. 

Визначення суттєвої ролі ППАР-γ в виникненні дисліпідемії вказувало 

на їхній значний внесок в виникнення атеросклерозу та ішемічної хвороби 

серця. Що останніми роками отримало точні вказівки на це в людей [63]. 



21 

 

 

 

Дослідники повідомляють, що ППАР-γ на молекулярному рівні приймає 

участь в регресі атеросклерозу [169, 137]. Вчені вважають, що підґрунтям 

ангіопротективної дії ППАР-γ є придавлення запальних процесів та 

вилучення  холестерину з стінки судин[63, 161]. 

На сьогоднішній день вчені вважають, що ППАР-γ є важливим 

чинником, що вливає на обмін вуглеводів і жирів, володіє 

інсулінсенситизуючими властивостями, знижує рівень глюкози і вільних 

жирних кислот в плазмі [18, 165]. 

Нещодавно встановили,  що ППАР-γ є і в серці. Там вони мають 

антимітогенну та протизапальну дію [11]. В експериментальних щурів значно 

зменшують площу інфаркту міокарда ліганди ППАР-γ (простагландини 15D-

PGJ2 і PGA1, ціглітазон, піоглітазон і розиглітазон) [18, 158]. Винекненню 

гіпертрофії серцевого м’яза у щурів заважали 15d-PGJ2 та троглітазон, які 

пригнічували клітинний ріст і утворення білка[148]. 

З часом встановили, що піоглітазон на рівні ППАР-γ зменшує 

експресію прозапальних цитокінів (інтерлейкіна-1β та інтерлейкіна-6), що 

примусило вчених висунути гіпотезу, що протизапальна активність ППАР-γ 

може впливати на процеси збільшення серцевого м’яза [177]. 

Під час вивчення чи впливають ППАР-γ на будову та функціювання 

судин були одержані досить корисні результати. А саме було виявлено, що 

під впливом лігандів ППАР-γ відбулося зменшення гіперплазії інтими судин 

шляхом пригнічення фактора гіпертрофії фібробластів [18, 154]. 

Блокуючи кальцієві канали у гладких м’язах[143],  підвищення 

утворення  С-натрійуретичного пептиду [66, 152] та пригнічення утворення 

ендотеліну-1 [186] ППАР-γ безпосередньо впливають на тонус судинної 

стінки. 

На сьогодні ППАР-γ розглядається як центральний регулятор 

енергетичної  рівноваги творинних ілюдських організмів. Результати, 

отримані при вивченні генетично змінених тварин та використанні агоністів 

ядерних рецепторів, указують на залучення ППАР-γ до множинних 
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патофізіологічних та фізіологічних процесів. Очевидно, ППАР-γ є суттєвими 

складовими розвитку найпоширеніших серцево-судинних хвороб[63, 197]. 

У дослідженнях останніх років вивчається значення поліморфізму гену 

ППАР-γ в розвитку ГХ, а також надлишкової ваги та ожиріння, 

атеросклерозу, цукрового діабету 2 типу, інсулінорезистентності тощо. Такі 

дослідження є досить перспективними, оскільки функціонування ППАР-γ 

зв’язують з будовою цих рецепторів, яка залежить від експресії певного  

гена. 

Ген ППАР-γ містить 9 екзонів завдовжки більше 150 kb, має 

розташування на короткому плечі третьої хромосоми (3р25). На сьогодні 

вивчено низку точкових поліморфізмів ППАР-γ, а саме  Pro388Leu, Pro12Ala, 

Pro467Leu, Pro115Gln, Val290Met Cys114Arg, Cyc131Tyr, Arg425Cyc, 

Cyc162Trp, His477His,  і які сприяють заміні однієї амінокислоти в 

послідовності AF-1-домену, ліганд-зв'язуючого домену рецептора або ДНК-

зв'язуючого домену [18, 197].  Дані зміни можуть послаблювати або 

підсилювати функціонування рецепторів. Носії цих мутацій мають 

схильність до інсулінорезистентності чи до підвищення чутливості до 

інсуліну, дисліпідемії, АГ, цукрового діабету, зменшення або збільшення 

акомулювання жирів у жирових клітинах [18, 122, 182, 170, 139]. 

Дослідження обмінних і клінічних результатів мутацій гена ППАР-γ 

допомагає зрозуміти їхньою функцію. Встановлено, що мутації які були 

домінатно негативні і виникалит в лігандзв’язуючому домені ППАР-γ 

асоціюються з виникненням метаболічного синдрому, інулінорезистентності, 

і ліподистрофії [130]. 

Декілька  груп  вчених описали ряд хворих,  у яких при огляді виявили 

суттєве зниження підшкірного жиру в ділянці передпліч, сідниць і стегон,  а 

також  підвищення жиру в ділянці шиї, верхньої частини тулуба і 

внутрішньочеревного жиру. Це специфічна форма парціальної ліподистрофії, 

зазначена як «синдром резистентності ППАР-γ до стимуляції лігандами», 

(PPAR ligand resistance syndrome) [182].  
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Трьома групами вчених описані 8 суб’єктів у яких в лігандзв'язуючому 

домені спостерігалися мутації, які значно змінювали функціонування   

ППАР-γ [92, 123, 167]. 

На рецептори в яких відбулися мутації не діють натуральні ліганди 

ППАР-γ. Крім того на них різко зменшений вплив тіазолідиндіонів. 

Встановлено, що дестабілізація 12-ї спіралі лігандзв'язуючого домену є 

підґрунтям порушення транскрипційної активності [93]. 

Відповідно до сучасних уявлень, дисфункція ендотелію виникає 

внаслідок підвищеного утворення речовин, що володіють прозапальною, 

судинозвужувальною, цитотоксичною дією, яке виникає врезультаті 

тривалого підвищення АТ, гіперактивації РААС, дисліпідемії, окисного 

стресу тощо. Також, існує думка, що ППАР-γ експресовані в ендотеліоцитах 

[125]. Встановлений факт, що агоністи ППАР-γ, гальмуючи експресію 

рецептора ангіотензину II 1-го типу, заважають виникненню ендотеліальної 

дисфункції. Саме тому поліморфізм гена даних рецепторів може бути одним 

із факторів, що впливає на ендотеліальну дисфункцію[135]. 

Опосередковано ППАРγ можуть бути причетними до регулювання АТ. 

Через низку процесів генотичний поліморфізм ППАР-γ впливають на 

судинний тонус і рівновагу між  вазодилататорами та вазоконстрикторами. 

Якщо співвідношення вазодилататор/вазоконстриктор змінюється на користь 

вазоконстриктора то можуть виникати зміни в функціонуванні серця і судин, 

а з часом може змінюватися і їхня будова. Регулюючи енергообмін і 

активность ангіотензину ІІ, ППАР-γ мають вплив на стан міокарда, що може 

призвести до змін тканини серця фіброзного характеру. 

В осіб-носіїв 12Ala-алеля генотипу ППАР-γ встановлена менша 

поширеність ішемічної хвороби серця і значимо менші ризики розвитку 

серцево-судинних хвороб  і  смерті від них. На думку вчених, результати 

цього дослідження в хворих із ішемічною хворобою серця, доводять суттєва 

роль поліморфізму ППАР-γ у встановленні серцево-судинного ризику [157]. 
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Поряд із тим, вивчення поліморфізма ППАР-γ, проведені серед 

дорослих осіб данської та корейської популяцій, не показало зв'язку між 

Pro12Ala поліморфізмом ППАР-γ та поширеністю або важкістю гострого 

коронарного синдрому та ішемічної хвороби серця [144, 194]. Американські 

вчені встановили, що у чоловіків носійство 12Ala алелю гена ППАР-γ 

корелює з суттєвим підвищенням ступеня патології коронарних артерій 

[183]. 

Цікавим є нещодавнє повідомлення вчених, в якому йдеться про 

виявлену дослідниками асоціацію С-алеля C2821T поліморфізму ППАР-γ з 

частотою виникнення ішемічного інсульту в пацієнтів із цукровим дабетом 2 

типу [169]. Іншим вченим у подібному дослідженні не вдалося встановити 

асоціації між варіантами генотипу ППАР-γ та ризиком розвитку ішемічної 

хвороби серця [158]. 

Циркулююча нейроендокринна система РААС, що обумовлює 

утворення фізіологічно активного гормона ангіотензину ІІ (АТІІ), основним 

ефектом функціонування якого є регуляція АТ і тонусу судин. АТІІ викликає 

звуження кровоносних судин, особливо артеріол; стимулює синтез 

альдостерону клубочковою зоною кіркової речовини наднирників; сприяє 

затримці натрію і підвищенню артеріального тиску; має прямий вплив на 

канальці нирок – збільшує реабсорбцію натрію в проксимальних канальцях і 

знижує секрецію реніну. АТІІ також стимулює секрецію гіпофізом 

вазопресину, унаслідок чого виникає спрага. Ці ефекти обумовлені 

системною дією РААС. 

АТІІ є найбільш потужним вазоконстриктором в організмі. Він впливає 

на ріст кардіоміоцитів і фібробластів, модулює функцію ендотелію, 

проліферацію гладких м’язових клітин судин, що має значення у виникненні 

ремоделювання та гіпертрофії серця і вносить вклад у розвиток 

атеросклерозу, АГ, СН [125]. Функціональна значимість ефектів РААС 

визначається рівнем продукції АТІІ, що може залежати від генів реніну, 

ангіотензиногену (АТГ), ангіотензинперетворювального фермента (АПФ), а 
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також щільності і функціональної активностості рецепторів. На сьогодні 

відомо 4 класи рецепторів АТ ІІ: АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4. АТ-1 рецептори  

виявлені в гладких м’язових клітинах стінки судин, клітинах серця, печінки, 

головного мозку, кіркового шару наднирників, гіпофізі. 

У дослідженні С.В. Франчук [81] було встановлено, що найчастішим 

варіантом генотипу АТ1Р у практично здорових жінок постменопаузного 

віку мешканок Вінницької області є АА та переважає алель А, а найменш 

розповсюдженим – генотип СС та алель С; у жінок, хворих на ГХ, котрі 

перенесли інфаркт міокарда, генотип АС рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу 

визначається вірогідно частіше, а генотип АА – вірогідно рідше, ніж серед 

здорових осіб, частота виявлення алелі С вірогідно вища, ніж серед хворих на 

неускладнену ГХ. Подібний розподіл генотипів у практично здорових 

чоловіків - мешканців цього ж регіону виявили О.Л. Старжинська, В.М. 

Жебель [77]. На Україні не проводилися дослідження, де вивчалися би 

співвідношення між частотою виявлення окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р 

у жінок, хворих на ГХ. 

Даних що вказують на вплив поліморфізму гена ППАР-γ на виникненя 

серцево-судинних захворювань мало і вони досить неоднозначні. Можемо 

зробити припущення, що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’язана з особливостями віку, статі, національності та раси. 

 

1.2. Сучасні уявлення про роль ППАР у нейрогуморальній 

регуляції артеріального тиску 

Вважається, що генетичні фактори певною мірою обумовлюють 

гіпертензивну відповідь на дію факторів навколишнього середовища та 

сприяють потенціації багатьох патогенетичних механізмів, які визначають 

розвиток ГХ та її ускладнень[22, 155]. 

Дослідження проведені останніми рокми показали, що в патогенезі АГ 

одну з провідних ролей відіграють компоненти РААС та її ефекторний 

гормон АТІІ, який, незважаючи на шлях продукції, є одним із 
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найпотужніших вазоконстрикторів, модулює важливі гомеостатичні процеси 

в організмі, має значний трофічний вплив на серце і судини, що лежить в 

основі їхнього ремоделювання, та впливає на розвиток смертельних 

ускладнень ГХ [38]. Активність та робота певних складових РААС суттєво 

зумовлена спадковістю. 

Одним із важливих спадкових факторів регуляції стану РААС та тісно 

пов’язаної з нею симпатоадреналової системи є поліморфізм ППАР [106]. 

Новітні дані про пригнічення ППАР-γ експресії гена рецептора АТII 

першого типу, що чинить прозапальні і проатерогенні ефекти АТII, 

остаточно зв'язали між собою антиатерогенні й антигіпертензивні ефекти 

ППАР-γ [106]. Ряд дослідників вважає, що поліморфізм ППАР-γ єважливим 

фактором у процесі виникнення ГХ [105] і захворювань, що з нею пов’язані 

[125]. 

Новий клінічний синдром – синдром резистентності до лиганд ППАР-γ 

(PRLs), котрий визначається в людей із генетично зміненим ліганд-

зв'язуючим доменом ППАР-γ, показує, що гіпертензія є обов'язковою 

складовою зниження функціонування даних рецепторів [18, 92, 123, 167]. 

Синдром резистентності до ліганд ППАР-γ зв’язаний  з активністю РААС 

при блокаді ППАР-γ. Кінцевим продуктом системи РААС є ангіотензин II 

(АТ II), що впливає на рецептори 1 типу (АТ1Р) і являються основним  

антагоністом оксиду азоту. Встановлено, що виникнення ГХ в осіб із 

зміненими  генами ППАР-γ пов'язано з виникненням в м'язах жирової 

тканини і продукцією нею складових РААС. Крім цього спостерігається 

відсутність пригнічення ППАР-γ транскрипції АТ1Р [18, 178]. 

Досліджено, що піоглітазон, розіглітазон і троглітазон – ліганди ППАР-

γ, на рівні гена,  суттєво зменшують експресію АТ1Р в клітинах гладкої 

мускулатури судин. Унаслідок чого АТ ІІ через АТ1Р пригнічує 

проліферацію в клітинах гладкої мускулатури судин [125]. 

Встановлено, що телмісартан (антагоніст АТ1Р) активує ППАР-γ [126, 

141, 177]. Пізніше було доведено аналогічну дію лозартану [114, 132]. 
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ППАР-γ мають прямий вплив на тонус судин шляхом блокади 

кальцієвих каналів у гладкій мускулатурі [192] Також ППАР-γ збільшують 

продукцію СНП [59, 131] і інгібують секрецію ендотеліну-1 [149]. 

Знайдено  Pro12Ala поліморфізм гена ППАР-γ. Ця заміна у 12 позиції 

проліну на аланін, за результатами декількох вчених може бути пов’язана з 

підвищенням АТ. Китайські вчені виявили, що серед мешканців 

Центрального Китаю частота реєстрації алелю Ala у довгожителів достовірно 

вища серед осіб з нормальним АТ[159]. Інші вчені вважають що такий зв'язок 

відсутній. У  дослідженні серед мешканців північно-китайської популяції  

частота реєстрації алелю Ala була нижчою у осіб з гіпертензією у порівнянні 

з особами з нормальним АТ[98]. Такі ж результати були отримані у 

дослідженнях, що були проведені раніше[180]. Однак, при дослідженні 

Pro12Ala поліморфізму ППАР-γ у 129 кореянок було встановлено, що алель 

Ala є незалежним чинником розвитку ГХ[134]. 

T.J. Wang at al. [154] показали наявність зв'язку між поліморфізмом 

гена ППАР-γ  та ішемічною хворобою серця в осіб австралійської популяції. 

При цьому у осіб із субституцією (заміною) тиміну на цитозин ризик 

розвитку ІХС був нижчий [197]. Такі ж дані отримані відносно мозкового 

інсульта [118].  

A. Stefański at al. [97] при дослідженні Pro12Ala поліморфізму серед 

поляків (дослідження проводили середзмішаної популяції), що хворіли на 

ожиріння та цукровий діабет, встановили, що за результатами 24-годинного 

амбулаторного моніторування АТ носійство алелю Ala та генотипу Pro12Ala 

було пов’язане з підвищенням діастолічного АТ. Однак у дослідженні, серед 

німецької популяції такого зв’язку не виявили [151]. 

Нещодавно група американських вчених повідомила про асоціацію 

однонуклеотидного поліморфізму ППАР-γ з активністю реніну плазми кровв 

представників північноамериканської популяції. За даними дослідників, 

носійство поліморфного алелю С (rs2959272)ППАР-γ асоціюється з 

підвищеною активністю реніну плазми як у представників європейської раси, 
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так і в афро-американців [185]. 

Роль ППАР-γ та частори реєстрації Pro12Ala поліморфізму гена ППАР-

γ в розвитку серцево-судинних захворювань на території України вивчалась 

дуже мало[18, 59]. При дослідженні структури гена ППАР-γ і можливої його 

ролі в виникненні метаболічного синдрому серед полтавчан було виявлено, 

що носійство алеля Ala негативним чинником, що може бути попередником 

виникнення метаболічного синдрому та відображти важкість гіперліпідемії 

[83]. Однак, досліджуючи розподіл частот генотипів гена  ППАР-γ у  

чоловіків та жінок хворих АГ, що є представниками західно-української 

популяції було виявлено, що генотип Ala/Ala реєструється в 2,7 раза частіше 

у здорових людей, порівняно з особами хворими АГ [71, 70].  

На Вінничині Г.В. Вільчинський [18] у своєму досліджені встановив, 

що поліморфізм ППАР-γ асоціюється зі структурними змінами міокарда, а 

саме при успадкуванні генотипу Pro/Pro пацієнтками з ГХ ІІ стадії, порівняно 

з носіями алелю Ala, визначаються вищі показники індексу маси міокарда 

ЛШ. О.О. Сінгх [73] було встановлено, що розвиток ГХ та ХСН асоціюється 

з вищою частотою виявлення алелі Ala, генотипу Ala/Ala, у пацієнток із ГХ 

при успадкуванні генотипів Pro/Pro і Pro/Ala спостерігається більш значні 

порушення системної і внутрішньосерцевої гемодинаміки, ніж у випадку 

носійства генотипу Ala/Ala. Викликає цікавість дослідження серед змішаної 

західно-української популяції, в якому оцінювався вплив фармакологічного 

антигіпертензивного лікування осіб із ГХ різних стадій, у залежності від 

індивідуального Pro12Ala поліморфізму ППАР-γ [70, 71]. 

На відміну від інших гормональних ядерних рецепторів, що мають 

суворо специфічні ліганди, ППАР-γ активуються широким спектром 

метаболітів і синтетичних активаторів із різною структурою і в більшій 

концентрації (2-50 мкмоль/л). Ці знахідки спонукали до постійного пошуку 

фармакологічних активаторів ППАР-γ. 

Можна зауважити, що більшість дослідженнь проводилися без 

врахування статі та віку пацієнтів, що не дало змоги в повному об’ємі  
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уникнути впливу вторинних механізмів формування АГ. Питання спадкової 

обумовленості функціонування серцево-судинної системи у фізіологічних 

умовах цікаве, перш за все. тим, які тенденції в гемодинамічних процесах 

закладаються з народження. Хоча реалізація генотипу в певний фенотип 

залежить і від зовнішніх впливів, однак ступінь змін у тих чи інших умовах 

значною мірою визначається генетично. Тому закономірним є вивчення 

розповсюдження поліморфізму гена ППАР у субпопуляції здорових жителів 

певного регіону та аналіз гемодинамічних показників в осіб із різними 

генотипами. 

Таким чином, значення ППАР і, зокрема, поліморфізму γ-ізоформи 

продовжує активно вивчатися дослідниками в різних країнах, ураховуючи 

можливості дрейфу генів, навіть, в умовах окремих популяцій, що є 

необхідним в уточненні таких спадкових процесів на субпопуляційних 

рівнях. 

Отже у літературі не знайдено вказівок на виконані дослідження 

поліморфізму ППАР-γ у практично здорових жінок постменопаузногого віку 

та при ГХ І. 

Крім того в жінок із ГХ не вивчалося співвідношення відповідності 

розподілу варіантів гену ППАР-γ та АТ1Р, що може бути додатковим 

фактором впливу поліморфізму ППАР на виникнення серцево-судинної 

патології, зокрема ГХ. 

Поліморфізму ППАР-γ може опосередковано впливати на активність 

РААС і через вплив на систему натрійуретичних пептидів, а не лише через 

регуляювання експресією генів рецепторного апарату РААС. 

 

1.3. Роль системи натрійуретичних пептидів як антагоніста РААС 

та ендотеліальні вазоконстриктори в регуляції артеріального тиску в 

здорових осіб та при гіпертонічній хворобі 

Перспективним напрямком вивчення механізмів виникнення та 

прогресування ГХ є уточнення ролі у відповідних патоморфологічних 
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процесах системи натрійуретичних пептидів (НУП) як найміцнішої 

контррегуляторної системи по відношенню до РААС. Серце є основним 

місцем продукції НУП. Активація НУП відбувається при порушенні 

структурних та гемодинамічних показників, які змінюються при ГХ. 

Останім часом важливу роль у регуляції структурно-функціонального 

стану серцево-судиної системи як у здорових людей, так і при розвитку 

серцево-судиних захворювань приділяють НУП. 

Історія вивчення натрійуретичних пептидів почалася з 1956 року, коли 

в клітинах передсердь виявили гранули, схожі до гранул ендокриних залоз. 

Лише в 1981 році A. J. De Bold дослідив натрій- та діуретичний ефект при 

внутрішньовенному введенні екстракта із тканини передсердь щурів, що і 

стало власне відкриттям передсердного натрійуретичного пептиду. M. Cantin 

і J. Genest в 1985 році у статті "Серце – ендокринна залоза" ретельно описали 

функцію і будову СНП, а також підтвердили,  що СНП регулють водно-

електролітний гомеостаз і рівень АТ [121].  

В 1988 році Т. А. Sudoh at al. [91] із головного мозку морських свинок 

виділили мозковий натрійуретичний пептид, котрий, як виявилося, мав 

схожий із передсердним натрійуретичним пептидом механізм дії. Основне 

місце продукції мозкового натрійуретичного пептиду – кардіоміоцити 

шлуночків серця. В експерименті виявлено, що секреція нормального рівня 

мозкового натрійуретичного пептиду підтримується після видалення 

передсердь на рівні 60%, у той час як секреція передсердного 

натрійуретичного пептиду зменшується менш ніж на 5% [1, 91]. В 1990 році 

в головному мозку морських свинок виявили натрійуретичний пептид типа С 

(СНП), однак подальші дослідження показали, що основна частина його 

виробляється ендотеліальними клітинами судинної стінки  і нервової 

системи. 

Всі  натрійуретичні пептиди мають свій власний ген продукції, хоча 

еволюційно всі вони утворились від одного попередника. Передсердний 

натрійуретичний поутворюється як прегормон, до складу якого входить 151 
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амінокислотний залишок (а.з.), який потім змінюється в прогормон (про 

передсердний натрійуретичний пептид, 126 а.з.) і накопичується в гранулах 

клітин серця. Передсердний натрійуретичний пептид виділяється в наслідов 

впливу механічних, нейрогуморальних та ішемічних чинників. Період 

напіввиведення передсердного натрійуретичного пептиду дорівнює 1-4 хвилини 

[48, 18]. 

Усі перераховані НУП мають 17-членну кільцеву будову, яка 

з’єднується за допомогою дисульфідного зв’язка, що необхідно для 

поєднання гормона з натрійуретичними рецепторами [52]. Період 

напіввиведення МНП – 22 хв. У цілому для МНП нормальним значенням є 

0,15-8,7 ммоль/л (0,5-30пг/мл). Підвищення рівня МНП, крім патології 

серцево-судинної системи може бути верифіковано і при інших 

захворюваннях і синдромах.  

Найменш дослідженою є біологічна роль судинного натрійуретичного 

пептиду. СНП утворюється з препрогормона, що містить 126 а.з. СНП має дві 

основні форми по 22 та 53 амінокислотних залишків. СНП, можливо, є 

локальним гормоном, що продукується в ендотелії судин, діє на мембрани 

гладких м'язових клітин і не має ендокриних властивостей. Виділення СНП 

не залежить від серцевої гемодинаміки. Під дією фактора некрозу пухлин, 

інтерлейкіна-1, трансформуючого фактора роста і головного фактора росту 

фібробластів секреція СНП підвищується [75, 187]. 

Найбільш важливими місцями елімінації НУП є печінка, легені і нирки. 

Одним із механізмів інактивації всіх трьох НУП є фермент нейтральна 

ендопептидаза (за біохімічною структурою належить до класу 

металопротеаз), яка поширена в органах і тканинах, включаючи клітини 

ниркових канальців і судин. 

Усі пептиди володіють подібним впливом на серцево-судинну систему 

(вазодилатація, пригнічення проліферації гладких м'язових клітин і 

кардіоміоцитів), нирки (діурез і натрійурез) та нервову систему (пригнічення 

спраги і зниження активності симпатичної нервової системи) із низкою 
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інших властивостей, однак ступінь прояву різних ефектів у різних пептидів 

неоднаковий. 

Доведено підвищення вмісту в плазмі крові ПНП і МНП при таких 

захворюваннях, як хронічна серцева недостатність, інфаркт міокарда, 

дилатаційна і гіпертрофічна кардіоміопатія, у пацієнтів із надшлуночковими і 

шлуночковими тахікардіями .  

Значне підвищення рівня про-передсердного натрійуретичного 

пептиду, Nк-про-мозкового натрійуретичного пептиду і СНП у плазмі крові, 

наявність статистично значущих кореляційних взаємозв'язків між вмістом 

про-передсердного натрійуретичного пептиду, Nк-про-мозкового 

натрійуретичного пептиду та показниками, що характеризують зміну 

структурно-функціонального стану лівого шлуночка (ЛШ) при ГХ, а також 

достовірний взаємозв'язок між вмістом СНП у плазмі крові і показниками, 

що відображають наявність і вираженість гіпертрофії артеріальної стінки в 

артеріях м'язового типу, з урахуванням накопичених до сьогоднішнього дня 

даних про фізіологічну роль натрійуретичних пептидів можуть свідчити про 

компенсаторну активацію продукції натрійуретичних пептидів в організмі 

пацієнтів із ГХ, скерованою проти виражених змін нейрогуморальних 

регуляторних механізмів, що призводять до ураження серцево-судинної 

системи при розвитку ГХ. 

З іншого боку, наявність такого виразного взаємозв'язку між вмістом у 

плазмі крові натрійуретичних пептидів і параметрами, що характеризують 

зміну структури і функції ЛШ й артеріальних судин, дозволяє розглядати 

вміст про-передсердного натрійуретичного пептиду та Nк-про-мозкового 

натрійуретичного пептиду в плазмі крові, як маркерів ураження міокарда, а 

вміст СНП, як маркера ураження артеріальних судин при ГХ. 

Наведені вище дані вказують на наявність судинної системи 

натрійуретичних пептидів, в якій СНП ремоделювання та тонус судин [16]. 

 У дослідженні N.C. Davidson at al. [18, 108] встановлене пряме 

підтвердження впливу СНП на активність місцевої РААС.  
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Було встановлено, що в жінок, мешканок Вінницької області, хворих на 

ГХ ІІ та ІІІ стадій, плазмова концентрація С-натрійуретичного пептиду була 

вищою в осіб із наявністю діастолічної дисфункції міокарда та вираженою 

гіпертрофією ЛШ [18, 81]. О.О. Сінгх [73] дослідила, що зростання плазмової 

концентрації С-натрійуретичного пептиду асоціюється лише з важкістю ГХ 

та наявністю діастолічної дисфункції ЛШ, незалежно від успадкування 

генотипу ППАРγ. 

НУП взаємодіють з рецепторами натрійуретичних пептидів, що 

розташовані зовні  клітин-мішеней, і реалізують свої біологічні ефекти [52]. 

На сьогоднішні встановлені 3 типи рецепторів, з котрими взаємодіють НУП: 

NPR-A, NPR-B, NPR-C (Natriuretic Peptide Receptors А, В, С). Описані дані 

про розміщення та експресію рецепторів у різноманітних клітинах, тканинах 

і органах. Встановлено, що NPR-A експресовані в нирках, жировій тканин, 

мозку, легенях, наднирниках, клітинах гладкої мускулатури судин, серці; 

NPR-B виявлені в легенях, мозку, матці, хрящовій тканині, фібробластах, 

гладких м'язових клітинах судин, хондроцитах; NPR-C – у клітинах гладкої 

мускулатури судин, фібробластах [18,156,193]. 

Отже потрібно зазначит, що на сьогоднішній день зібрана велика 

кількість інформації про впливи різних видів натрійуретичних пептидів, на 

серцево-судинну, сечовидільну, нервову та ендокринну систему. У той же 

час більша частка цієї інформації була одержана за допомогою не  в 

фізіологічних кількостяк, а патологічних  дозах натрійуретичних пептидів. 

Дослідження на трансгенних тваринах, що були проведені останніми роками 

із застосуванням синтезованих блокаторів рецепторів до натрійуретичних 

пептидів дали змогу підтвердити більшість інформації, що була отримана 

раніше [16]. Незважаючи на  це і насьогодні не всі функції в організмі 

здорової людини натрійуретичних пептидів встановлені, найменш вивченими 

натрійуретичними пептидамиє СНП. 

Функціональному стану ендотелію у осіб з  ГХ у дослідженнях 

останніх років  приділяється значна увага. Ендотеліальна дисфункція 
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розглядається, як важливий механізм винекнення та прогресування даної 

хвороби [7, 37, 199, 36, 43, 55]. Існують дані, що прогностична значимість 

ендотеліальної дисфункції у осіб з  ГХ значно вища ніж ступінь АГ та 

гіпертрофія міокарда ЛШ [84]. На сьогодні ендотеліальна дисфункції 

остаточно недосліджена, хоча описана велика кількість робіт, присвячених 

механізмам виникнення  та прогресування цієї проблеми. Звертає увагу, що 

переважна більшість цих досліджень виконувались у поєднаних групах 

чоловіків та жінок. 

Насьогодні вважають, що підгрунтям дисфункції ендотелію є 

гіперпродукція речовин, що мають судинозвужувальну, прозапальну, 

цитотоксичну дію яка виникає, як результат стійкого підвищення АТ, 

підвищеної активації РААС  та дисліпідемії . Останніми роками в літературі 

багато уваги при вищезгаданих процесах приділяється ендотеліну-1. Це  

біологічно активний пептид, що є найпотужнішим на сьогодні із відомих 

судинозвужувальних медіаторів який забезпечує левову частку 

вазоконстрикторного потенціалу. Ендотелін-1 – великий біциклічний 

поліпептид, що утворюється при поєднанні 21 амінокислоти [47]. У 

більшості випадків ендотелін-1 синтезується в ендотеліальних клітинах, 

однак він може синтезуватисяі і в гепатоцитах, астроцитах, ендометрії, 

нейронах, гладеньких м'язових клітинах судин,  тканинних базофілах [30]. 

Синтез ендотеліну-1 відбувається в наслідок впливу тромбіну, адреналіну, 

ангіотензину, інсуліну, інтерлейкіну, клітинних факторів росту. Існують дані, 

що натрійуретичні пептиди вважають інгібіторами синтезу ендотеліну-1 [48]. 

Результати досліджень на експериментальних тваринах показали, що 

ендотелін-1 має більш потужну вазоконстрикторну дією, ніж АТ-ІІ [80]. 

У ряді клінічних та експериментальних робіт, зо були виконані 

останніми роками отримані переконливі докази того, що ендотелін-1 у 

приймає участь у розвитку ГХ, гострого інфаркту міокарда, ішемічної 

хвороби серц [12, 44, 87]. За даними М.І. Лутая [45], рівень ендотеліну-1 у 

крові прямо залежить від тяжкості клінічного стану пацієнтів на ішемічну 
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хворобу серця та ступеня ураження вінцевого русла. У пацієнтів  зі 

стабільною, та з нестабільною стенокардією відзначалось підвищення рівня 

ендотеліну-1 майже в 2 рази. Подібнірезультати описали A. Khare at al. [133]. 

Також було виявлено, що рівень ендотеліну-1 є маркером тяжкості перебігу 

гострого інфаркту міокарда [90]. 

За даними Л.А. Лапшиной і співавт. [89], при початкових стадіях ГХ 

рівень ендотеліну-1 у плазмі крові в хворих достовірно вищий ніж у здорових 

осіб. Підвищення продукції ендотеліну-1 у пацієнтів з ГХ встановлено й 

іншими авторами [42, 86]. 

Встановлено, що ППАР-γ експресуються в ендотелальних клітинах 

[125]. Саме тому поліморфізм гена цих рецепторів може бути одним із 

чинників, що впливає на винекнення ендотіальної дисфункції. 

Співвідношення між вазоконстриктором ендотеліном-1 і 

вазодилататором СНП у жінок у період постменопаузи, хворих на ГХ, які 

перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт уперше показане в роботах 

Г.В. Вільчинського [18] та С.В. Франчук [81]. У жінок, хворих на ГХ, 

незалежно від тяжкості хвороби, наявний дисбаланс регуляторних систем 

ендотелію, який відображає коефіцієнт СНП / ендотелін-1. Величина 

коефіцієнта СНП / ендотелін-1 у жінок із ГХ ІІ та ІІІ стадій вірогідно менша, 

ніж у практично здорових жінок, що вказує на зростання 

“вазоконстрикторного” потенціалу ендотелію судин. У хворих, що перенесли 

інфаркт міокарда або мозковий інсульт, коефіцієнт СНП / ендотелін-1 

вірогідно вищий, при порівнянні з хворими на неускладнену ГХ, що можливо 

є наслідком напруження компенсаторних механізмів. Однак це 

співвідношення не вивчалось у хворих із ГХ І стадії. 

У доступній літературі ми не знайшли вказівок на роботи, присвячені 

вивченню розподілу варіантів гену ППАР-γ та АТ1Р, що може бути 

додатковим фактором впливу поліморфізму ППАР на виникнення ГХ. 

Родина натрійуретичних пептидів є особливою контррегулюючою 

системою, що протидіє майже всім відомим пресорним системам. На 
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сьогоднішній день СНП залишається найменш вивченим натрій уретичним 

пептидом, не зважаючи на те, що вивчена його роль у ремоделюванні та 

регуляції судинного тонусу, а також впливу на активність місцевої РААС. 

Узагалі не проводилося досліджень щодо продукції СНП в осіб із 

поліморфними генами ППАР-γ. Хоча для більш повного розуміння шляхів 

взаємодії між спадковими та нейрогуморальними факторами у хворих з ГХ 

не вистачає саме такого комплексного дослідження. Крім того для розробки 

заходів первинної та вторинної профілактики ГХ вивчення вищеописаних 

явищ  може бути досить корисним. 
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РОЗДІЛ 2 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ОСІБ ТА 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб 

Було обстежено 181 особу жіночої статі в період постменопаузи  віком 

від 45 до 65 років, мешканок міста Вінниці та Вінницької області. За 

рекомендаціями ВООЗ період природної постменопаузи діагностували через 

12 міс після настання аменореї, не пов’язаної з патологічними причинами. 

Нами було проведене анкетування, метою якого було виокремити  жінок, що 

проживають на певній території Вінницької області в третьому поколінні, на 

відстані понад 5 км одна від одної і не були родичами. Усі пацієнти 

перебували на лікуванні в неврологічному та терапевтичному відділеннях 

Вінницького обласного клінічного диспансеру радіаційного захисту 

населення або були обстежені амбулаторно в період із грудня 2006 року по 

вересень 2010 року. 

Серед обстежених виділено такі групи: 

І група– контрольна. До неї ввійшли 80 жінок постменопаузного віку - 

мешканок Вінницької області, які не висловлювали скарг та не мали ознак 

ураження серцево-судинної системи. Середній вік – (57,49±0,48) роки. 

ІІ група – 51 жінка, хвора на ГХ І стадії, середній вік яких становив 

(57,33±0,52) років. Тривалість захворювання складала в середньому 

(4,70±0,41) роки. 

ІІІ група – 50 жінок, хворих на ГХ ІІ стадії з середнім віком 

(56,46±0,50) років. Тривалість гіпертонічного анамнезу становила (7,12±0,34) 

роки. 

Критеріями включення в дослідження були: верифікований діагноз ГХ 

(з обов‘язковим виключенням симптоматичного характеру АГ), відсутність 

заздалегідь відомих ендокринних захворювань, порушень функції нирок, 
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симптомів та ознак недостатності кровообігу, за документами та в анамнезі 

даних про перенесені раніше ускладнення ГХ (інфаркт міокарда, гостре 

порушення мозкового кровообігу), хронічного обструктивного захворювання 

легень, симптомів та ознак, а також анамнестичних указівок на ІХС. Діагноз 

ГХ був встановлений на основі скарг хворих, даних анамнезу, фізикального 

обстеження, лабораторних та інструментальних методів дослідження, згідно 

з рекомендаціями ВООЗ (2014), з урахуванням доповнень Української 

асоціації кардіологів із профілактики та лікування АГ (2014). Для 

контрольної групи критеріями включення була відсутність скарг на будь-які 

серцево-судинні захворювання в анамнезі та за документами. 

Усі хворі мали збережену систолічну функцію, за результатами 

ехокардіографії (ФВ>45 %). У дослідження не включали жінок із зниженою 

систолічною функцією ЛШ (ФВ<45 %). У відповідності з рекомендаціями 

Української асоцації кардіологів (2014) для виключення хворих із ХСН 

використовували пробу з шестихвилинною ходою в індивідуальному режимі. 

Критеріями виключення з дослідження були: симптоматичний характер 

АГ, хронічні обструктивні захворювання легень, захворювання нирок та 

печінки з порушенням функції та симптоми недостатності кровообігу вище І 

ФК. Для контрольної групи – відсутність в анамнезі та за документами будь-

яких серцево-судинних захворювань та інших хвороб, для яких доведена 

важливість спадкових особливостей РААС. 

З метою оцінки якості життя виявляли такі фактори ризику серцево-

судинних захворювань як паління, малорухливий спосіб життя, надлишкова 

вага та ожиріння, вживання надмірної (>3,5 г на добу) кількості солі, 

наявність обтяженої спадковості за ГХ. 

Усі учасники підлягали загально-клінічному обстеженню  відповідно 

до протоколу дослідження. Індекс маси тіла (ІМТ) визначали за 

рекомендаціями ВООЗ [1997]:  

ІМТ = маса тіла / ріст2 (кг/м2).                                                          

Масу тіла вважали надмірною, якщо ІМТ становив 25-29,9 кг/м2. 
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Діагноз ожиріння встановлювали згідно з рекомендаціями ВООЗ [1997], 

якщо ІМТ складав 30 кг/м2 та вище, при цьому І ступінь ожиріння визначали 

при ІМТ 30-34,9 кг/м2, ІІ ступінь – при ІМТ 35-39,9 кг/м2, ІІІ ступінь – при 

ІМТ ≥40 кг/м2. 

Діагноз ГХ був встановлений на основі скарг хворих, анамнестичних та 

фізікальних даних, лабораторних та інструментальних методів дослідження 

згідно з рекомендаціями асоціації кардіологів України (2014). Верифікація 

діагнозу ГХ І стадії проводилася з урахуванням даних добового 

моніторування АТ. За рекомендаціями Української асоціації кардіологів з 

профілактики та лікування АГ (2008 р.), нормальним вважають 

середньодобовий АТ менше 125/80 мм рт. ст., середній АТ удень менше 

135/85 мм рт. ст. та середній АТ вночі менше 120/75 мм рт. ст. Критерієм ГХ 

І є незначна варіабельність та  лабільність АТ, незначний підйом АТ зранку, 

нормальний або незначно підвищенний добовий індекс, а також відсутність 

змін в органах-мішенях, при проведенні велоергометрії реакція АТ на 

навантаження по нормальному типу, нормалізація АТ при досягненні 

субмаксимальної частоти серцевих скорочень відбувається на 6-й хвилині. 

Для ГХ ІІ стадії характерними є значні величини варіабельності та підйоми 

ранкового АТ. У залежності від рівня добового індексу ці хворі відносяться 

до груп non – dipper або night – picker та мають, як мінімум одну з ознак 

ураження органів мішеней: гіпертрофію лівого шлуночка, ретинопатію, 

нефропатію зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації, гіпертонічну 

ангіопатію магістральних артерій голови. При проведенні велоергометрії – 

реакція АТ на навантаження за гіпертонічним типом, час нормалізації АТ при 

досягненні субмаксимальної частоти серцевих скорочень відбувається на 6-й 

хвилини. 

Усі хворі отримували базисну терапію у відповідності з 

рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2014) щодо профілактики 

та лікування АГ. 

У контрольній групі при вивченні анамнезу життя виявлено, що на 
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виробництві зі шкідливими умовами праці не працювала жодна жінка, 

малорухливий спосіб життя вели 57 (71,25 %) жінок, палили – 5 (6,25 %), 

вживали надмірну кількість солі (>3,5 г на добу) – 18 (22,50 %) жінок. Під час 

вивчення сімейного анамнезу встановлено, що в 44 (55 %) жінок батьки не 

мали серцево-судинних захворювань. У 36 (45 %) жінок батьки хворіли на 

ГХ, 7 (8,75 %) відмітили мозковий інсульт в матері або батька, 9 (11,25 %) 

жінок – інфаркт міокарда в когось із батьків. 

Нормальну масу тіла мали 33 (41,25 %) жінки, а надмірну масу 

(ІМТ>25,0) – 42 (52,5 %) жінки. Ожиріння (ІМТ>30,0) виявлено в 5 (6,25 %) 

осіб. Під час проведення фізикального обстеження змін із боку серцево-

судинної системи не виявлено. У всіх жінок перкуторні та аускультативні 

показники були в межах вікової норми. Систолічний артеріальний тиск 

дорівнював (121,69±0,86) мм рт. ст., діастолічний артеріальний тиск – 

(75,56±0,84) мм рт. ст. У 22 (27,5 %) жінок був визначений високий 

нормальний АТ – (130/80) мм рт. ст. 

У всіх жінок показники ЕКГ та УЗД знаходились у межах вікової 

норми. При аналізі ЕКГ практично здорових жінок нормальна частота ритму 

визначалась у 70 (87,50 %), синусова тахікардія – у 10 (12,50 %) осіб, середня 

частота ритму становила 74,74±0,61 за 1 хвилину.  

Серед осіб хворих на ГХ І стадії скаржилися на загальну слабкість та 

втомлюваність 33 (60,78%) обстежених, на емоційну лабільність – 26 

(50,98%) хворих. Порушення сну відмічатили 18 (35,29%) хворих, головний 

біль турбував 35 (68,63%) обстежених, серед них 12 (23,53%) осіб 

скаржилися також на те, що в них час від часу виникаюче запаморочення. 

Колючий біль у ділянці серця, не пов‘язаний із фізичним навантаженням, 

траплявся в 16 (31,37%) пацієнтів, напади серцебиття в спокої та при 

фізичному навантаженні виникали в 5 (9,80%) та в 14 (27,45%) хворих 

відповідно. 

У ході фізикального обстеження серед пацієнтів, що хворіли на ГХ І 

стадії у 15 (29,41%) осіб вислуховувався акцент ІІ тону над аортою, в 13 
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(25,49%) осіб діагностували ангіоспазм судин сітківки, у 5 (9,80%) пацієнтів 

– ангіодистонію, у 18 (35,29%) хворих діагностована початкова ангіопатія 

судин сітківки. 

При аналізі ЕКГ серед хворих на ГХ І стадії в 7 (13,73%) осіб виявлена 

синусова брадикардія, в 11 (21,57%) синусова тахікардія, в одного – синусова 

аритмія. 

В групі хворих на ГХ ІІ стадії скаржилися на головні болі 48 (96%) 

жінок, 12 (24%) жінок скаржилися на те, що у них перед очима мерехтіли 

мурашкики, запаморочення  відмічали 22 (44%) особи,  у 19 (38%) хворих  

був шум у вухах, на колючі болі в ділянці серця, що не були  пов’язані з 

фізичним навантаженням, скаржилися 36 (62%) осіб, відчуття серцебиття та 

перебої в роботі серця, що виникають періодично турбували 40 (80%) 

хворих. 

Визначили САТ –  (152,6±2,1) мм рт. ст., ДАТ – (90,6±1,0) мм рт. ст. 

При об’єктивному обстеженні було виявлено, що надмірну масу тіла 

(ІМТ>25,0) мали 23 (46%) жінки. В  21 (42%) особи було виявлено ожиріння 

(ІМТ>30,0). 

У хворих на ГХ ІІ стадії при фізикальному обстеженні реєструвався 

посилений серцевий поштовх в 36 (72%) осіб, зміщення лівої межі серця – у 

42 (84%) хворих. Вислуховували при аускультації ослаблення І тону на 

верхівці серця в 42 (84%) пацієнтів з ГХ ІІ стадії, у 46 (92%) хворих був 

акцент ІІ тону над аортою, на верхівці вислуховувався систолічний шум в 2 

(4%) хворих. 

При аналізі ЕКГ в групі хворих на ГХ ІІ ст. у 18 (36%) жінок 

спостерігали синусову тахікардію, у 7 (14%) осіб реєстрували синусову 

брадикардію, у 12 (24%) – екстрасистолію. В 49 (98%) хворих виявили 

ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (за даними електрокардіографії), у 50 

(100%) пацієнток гіпертрофію лівого шлуночка виявили за 

ехокардіографічними критеріями. Усі жінки, що входили в данну групу мали 

збережену систолічну функцію лівого шлуночка (ФВ>45 %), в 20 (40%) 
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жінок була виявлена діастолічна дисфункція. У 46 (92%) хворих 

діагностовали ангіопатію сітківки гіпертензивного генезу. 

 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Методи дослідження стану системної та внутрішньосерцевої 

геодинаміки. Вимірювання АТ проводили  згідно з рекомендаціями асоціації 

кардіологів України (2014). 

Реєстрацію ЕКГ здійснювали за загальноприйнятою методикою з 

застосуванням діагностичної автоматизованої системи «Кардіо+» із 

послідуючим комп’ютерним опрацюванням даних, у 12 стандартних 

відведеннях зі швидкістю 50 мм/с, пацієнт знаходився в горизонтальному 

положенні після 10 хв перебування в спокої. Аналіз показників ЕКГ 

передбачав визначення ритму серця, ознак гіпертрофії різних відділів, 

порушень функції збудливості та провідності, а також ішемії міокарда. 

Добовий моніторинг АТ проводився за допомогою спеціального 

обладнання, яке фіксує цифри АТ кожні 20 хв удень та 30 хв уночі. 

Моніторування проводили в режимі реального часу для пацієнта, що 

дозволяло отримати достовірніші результати. Пацієнт вів щоденник, в якому 

фіксувалися всі його дії  протягом доби та дози і час прийнятих препаратів. 

Шляхом натискання спеціальної кнопки пацієнт позачергово виміряв АТ із 

метою проведення різних діагностичних проб, при виникненні головного 

болю, запамороченні, кардіалгії, задишці тощо. 

Обчислювали такі показники:  

- середні значення САТ та ДАТ за добу, активний (день) та пасивний 

(ніч) періоди; 

- індекс часу (ІЧ) – % час, протягом якого величини АТ перевищують 

критичний рівень (понад 135/85 мм рт. ст. удень та 120/70 мм рт. ст. уночі), 

підвищення ІЧ є несприятливим у відношенні ризику розвитку структурних 

змін міокарда; 

- добовий індекс (ДІ), що показує різницю між денним та нічним АТ 
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(норма 10-25%); 

- варіабельність артеріального тиску (ВАТ) – за стандартним 

відхиленням від середнього значення за денний і нічний періоди; 

- величину ранкового підвищення АТ (ВРП) – за різницею між 

максимальним та мінімальним АТ з 6 до 10 год.; 

- частоту серцевих скорочень. 

У залежності від рівня добового індексу, визначили 4 групи хворих за 

добовим профілем: 

1. Dipper – добовий індекс і нічне зниження рівня АТ у межах норми. 

2. Non-dipper – добовий індекс <10%, нічне зниження рівня АТ 

недостатнє. 

3. Over- dipper – добовий індекс >20%, нічне зниження рівня АТ 

надмірне. 

4. Night- picker – характерним є нічна гіпертензія (середні значення 

САТ та ДАТ в активний (день) період нижчі, ніж за пасивний (ніч) період), 

добовий індекс має від’ємне значення. 

За рекомендаціями Української асоціації кардіологів з профілактики та 

лікування АГ (2014), нормальним вважають середньодобовий АТ менше 

125/80 мм рт. ст., середній АТ удень менше 135/85 мм рт. ст. та середній АТ 

уночі менше 120/75 мм рт. ст. 

Оцінку параметрів внутрішньосерцевої гемодинамики проводили за 

допомогою ЕхоКГ, яка виконувалася на ехокардіографі „Biomedica Sim 5000 

Plus” (Італія). Основними доступами для дослідження були парастернальний 

та апікальний, при необхідності використовували субкостальний та 

супрастернальний доступи. Виконувалися В-модальне та М-модальне 

дослідження. Останнє завжди проводилося виключно з парастернального 

доступу з позиції довгої осі ЛШ. Визначали наступні показники: 

передньозадній розмір лівого передсердя, кінцево-систолічний та кінцево-

діастолічний розміри ЛШ, товщину міжшлуночкової перетинки і задньої 

стінки ЛШ у діастолу, розраховували фракцію викиду ЛШ, фракцію 
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передньо-заднього укорочення (S), ударний об'єм, кінцево-систолічний об'єм, 

кінцево-діастолічний об'єм, ударний індекс, індекс кінцевого систолічного та 

кінцевого діастолічного  об'єму ЛШ, серцевий індекс за загальноприйнятою 

методикою [43]. 

Обчислювали відносну товщину стінок міокарда ЛШ за формулою:  

Відносна товщина стінок міокарда ЛШ = (товщина задньої стінки 

лівого шлуночка+товщина міжшлуночкової перетинки) / кінцевий 

діастолічний розмір. 

Маса міокарда ЛШ розраховувалася за формулою Penn Convention: 

Маса міокарда ЛШ = 1,04·[(кінцевий діастолічний розмір + товщина 

задньої стінки лівого шлуночка+товщина міжшлуночкової перетинки)3 – 

кінцевий діастолічний розмір 3] – 13,6. 

Індекс маси міокарда ЛШ розраховували як відношення маси міокарда 

ЛШ до площі поверхні тіла. 

За показниками індекса маси міокарда ЛШ визначали наявність та 

ступінь ГЛШ, згідно з методичними рекомендаціями Інституту кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска АМН України (2012). 

Згідно з формулою Penn Convention та ASE, критерієм ГЛШ для жінок 

вважали іММЛШ ≥ 110 г/ м2 .  

Помірну ГЛШ діагностували при індексі маси міокарда ЛШ до 170 г / 

м2 , а виражену при індексі маси міокарда ЛШ ≥ 170 г/ м2. 

У пацієнтів із наявністю ГЛШ та відносною товщиною стінок<0,45 

визначали ексцентричний характер ГЛШ; у пацієнтів із наявністю ГЛШ та 

відносною товщиною стінок ≥0,45 – концентричний характер ГЛШ [45]. 

Величину загального та питомого периферійного судинного опору 

визначали за формулами: 

Загальний периферійний судинний опір = 80000×(1/3×[САТ-

ДАТ]+ДАТ) / частоту серцевих скорочень×ударний об’єм;  

Питомий периферійний судинний опір = загальний периферійний 

судинний опір×площу тіла.  
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Стан діастолічної функції серця оцінювали за допомогою імпульсної 

допплерехокардіографії з апікального доступу в чотирикамерній позиції з 

розміщенням контрольного об'єму на рівні кінців стулок мітрального 

клапану. Визначали такі параметри: швидкість ранього діастолічного 

наповнення ЛШ (Е), швидкість пізнього діастолічного наповнення ЛШ (А) та 

їхнього співвідношення – Е / А, час ранього діастолічного наповнення ЛШ 

(Те), час пізнього діастолічного наповнення ЛШ (Та), час уповільнення 

ранього діастолічного наповнення ЛШ (Тdec), час ізоволюметричного 

розслаблення ЛШ (IVRT). Діастолічну дисфунуцію ЛШ діагностували у 

випадку одночасного відхилення від норми трьох показників: Е/А, Тdec та 

IVRT. 

2.2.2.Метод вивчення генотипу пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів (ППАР). Метод полімеразної ланцюгової реакції 

був використаний для  визначення алелей поліморфної ділянки (Pro12Ala) 

гена ППАР-γ. В його основі якого лежить ампліфікація ДНК (багатократне  

збільшення числа повторень специфічної ділянки ДНК). Дослідження 

проведено спільно з Науково-дослідним інститутом генетичних та 

імунологічних основ розвитку патології та фарматогенетики ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава,), згідно з угодою 

про наукове співробітництво між ВДНЗУ «УМСА» та Вінницьким 

національним медичним університетом імені М.І. Пирогова. Відповідальний 

виконавець від ВДНЗУ «УМСА» - директор Науково дослідного інституту 

генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, 

доктор медичних наук Л.Е. Весніна. 

Забори крові для дослідження проводили натщесерце з кубітальної 

вени в кількості 4 мл цільної крові. В якості антикоагулянта застосовували 

гепарин. Матеріал зберігався не більше 1 місяця до початку аналізу при t – 

20° С. 

Полімеразна ланцюгова реакція – високочутливий (95-99 %) та 

високоспецифічний (99 %) метод вивчення будови ДНК. Механізм 



46 

 

 

 

полімеразної ланцюгової реакції грунтується на принципі природної 

реплікації ДНК, що склодається з розплітання подвійної спіралі ДНК, після 

чого нитки розходяться та їхню комплементарну добудову – утворення нових 

ниток ДНК. Процес реплікації такий, що комплементарна добудова ниток 

може розпочатися лише в певному стартовому блоці ДНК, унаслідок чого 

збільшується кількість повторень специфічного фрагменту. Для створення 

стартових блоків у певній ділянці ДНК використовують два праймерами 

(олігонуклеотидні послідовності). 

Виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних проводили 

методом фенол-хлороформної екстракції з застосуванням стандартних 

наборів, відповідно до інструкції виробника (ЛитТех, Россия). Поліморфну 

ділянку гену ППАР-γ 2 ампліфікували за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції в 25 мкл реакційної суміши, що до складу якої входили  

0,2 мМ кожного dNTP, 2 мМ хлориду магнію, 2,5 мкл 10 х Buf для 

ампліфікації. 

Для ампліфікації 12Про і 12Ала  алелей генаППАР-γ 2 застосовували по 

66 нг  оптимізованих праймерів: 5’-GCCAATTCAAGCCCAGTC-3’ та 5’-

GATATGTTTGCAGACAGTGTATCAGTGAAGGAATCGCTTTCCG-3’.      

У пробірки нашаровували 25 мкл мінеральної олії. 

Програма ампліфікації поліморфної ділянки гена ППАР-γ:  

перший цикл – 940С/3 хв,  

35 циклів – 940С/1 хв,  

650С /1 хв, 720С / хв,  

останній цикл - 720С / 6 хв.  

До 15 мкл ампліфікаційної суміши додавали 2 мкл 10-кратного буфера 

Y (ТОО «Сибэнзим», РФ), що містить: 10 мМ трис-HCl pH 7,5, 10 мМ 

хлориду магнію, БСА (1мг/мл) та рестриктазу Bst FN 1 (НВО «Сибензім» РФ) 

(2 од / мкл). 

Проби витримували 12 годин при 650С. 

Продукти розщеплення поліморфної ділянки генуППАР-γ виявляли за 
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допомогою електрофорезу в 2,5% агарозному гелі в 1 х ТВЕ (50 мМ трис-

H3BO3 та 2 мМ ЕДТА, pH 8.0) ( протягом 5 год при напрузі 2V на 1 см гелю). 

Гелі фарбували  тидіумом бромідом із наступною візуалізацією результатів в 

УФ-світлі.  

2.2.3. Метод визначення генотипу АТ1Р. Генотипування АТ1Р 

проведено з застосуванням полімеразної ланцюгової реакції після виділення 

геномної ДНК із лейкоцитів венозної крові методом фенол-хлороформної 

екстракції. Дослідження проведено спільно з Науково-дослідним інститутом 

генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фарматогенетики 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава). 

Забори крові для дослідження проводили натще з кубітальної вени в 

кількості 4 мл цільної крові. Гепарин використовували в якості 

антикоагулянта. До початку аналізу матеріал зберігався не більше 1 міс при t 

– 20 °С. 

Для створення стартових блоків у заданий ділянці ДНК 

використовують дві олігонуклеотидні послідовності, що називаються 

праймерами. У дослідженні використовували олігонуклеотидні праймери, 

синтезовані в НПО «Синтол» (РФ): 

АТ1R-L (5'- CCTGCACCAT-GTTTTGAGGTTGAGTGAC-3') і                

АТ1R-R (5'- AAAATAACAGGACA-AAAGGAGGCTAGGGAG-3').        

Ампліфікація проводилася в три етапи: 1-й етап – денатурація ДНК; 2-

й етап – приєднання праймерів; 3-й етап – комплементарна добудова ниток 

ДНК із синтезом відповідного фрагменту. Для ампліфікації використовували 

50 мкл середовища такого складу: 67 мМ трис-НСl, рН 8.8, 16,6 мМ сульфата 

амонію, 0,01% твін-20, 2 мМ хлориду магнію, 0,2 мМ кожного dNTP, по 66 нг 

кожного з праймерів, 2,5 ОД ДНК-полімерази Таq ( виробник НПО «Біотех»), 

50-100 нг геномної ДНК. Полімеразну ланцюгову реакцію здійснювали за 

допомогою ампліфікатора РНС-2 («Techne», Великобританія) за такою 

програмою:  

перший цикл – 940С / 3 хв,  
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35 циклів – поперемінно 940С / 1 хв, 

650С / 1хв, 720С / 2хв,  

останій цикл – 720С / 6хв. 

У результаті 30-40 циклів ампліфікіції синтезується приблизно 108 

копій фрагменту, що робить можливим візуальний облік результату. 

Утворені в результаті ампліфікації фрагменти довжиною 352 пари 

нуклеотидів піддавали рестрикції. Із цією метою до ампліфікаційної суміші 

додавали 2 мкл 10-кратного буфера G (виробництво НПО «Сибензим», РФ), 

що містить 10 мМ трис-НСl, рН 7,5, 10 мМ хлориду магнію, 2 мкл БСА (1мг / 

мл) та 1 мкл рестриктази Bst DEI (2 ОД / мкл). Проби витримували протягом 

ночі при 600С. Для візуального оцінювання продуктів рестрикції 

використовували електрофорез у середовищі з 2% агарозного гелю, 

забарвленого бромистим етидієм. Відомо, що алель С гена АТ1Р 

розщеплюється рестриктазою з утворенням нитки розміром 114 та 238 пари 

нуклеотидів (п. н.), алель А залишається нерозщепленою. Отже наявність 

одного фрагменту (352 п. н.) після обробки рестриктазою відповідало 

генотипу АА, двох фрагментів (114 та 238 п. н.) - генотипу СС, трьох (114, 

238 та 352 п. н.) – гетерозиготі АС. 

2.2.4. Метод визначення рівня С – натрійуретичного пептиду. 

Концентрацію СНП у плазмі крові досліджуваних визначали 

імуноферментним методом. Забір крові проводився натще о 8-й годині ранку 

з кубітальної вени в кількості 2 мл цільної крові, після чого проводилося 

виділення плазми (час від забору цільної крові до виділення плазми  не 

перевищував 30 хв). Потім матеріал швидко розміщувався в морозильній 

камері, температура зберігання зразків складала -25º С. Для визначення 

плазмової концентрації С-натрійуретичного пептиду застосовувалися 

реактиви фірми «BIOMEDICA» (Німеччина) наступним чином: у лунки 

планшета вміщували 50 мкл стандарту, потім додавали 200 мкл кон’югату. 

Дослідження проводили в клінічно-діагностичній лабораторії 

дочірнього підприємства клінічного санаторію «Хмільник» ЗАТ 
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«Укрпрофоздоровниця». Відповідальний виконавець від дочірнього 

підприємства клінічного санаторію «Хмільник» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 

- завідуючий клінічною лабораторією С.О. Степанець (лабораторія 

атестована 13 березня 2010 року № ПУ-0034/10). Дослідження рівня СНП 

вказано в галузі атестації лабораторії. Референтне значення (2,68±0,71) 

пмоль/л. 

Надалі протягом 40 год проводили інкубацію, обов’язковими умовами 

для якої були відсутність світла в приміщенні та кімнатна температура. Після 

інкубації проводили п’ятикратне промивання планшета, додавали 200 мкл 

субстрату, після чого проводили повторну інкубацію протягом 30 хв. Після 

інкубації до лунок вносили по 50 мкл стоп-реагенту та проводили 

безпосереднє визначення рівня СНП пептиду. Імуноферментний аналіз 

виконували на стриповому імуноферментному аналізаторі «Нumareader 

single» (Німеччина) при довжині хвилі 450 нм та з диференційним фільтром 

630 нм. Вимірювання проводили за допомогою стандартів, які входять до 

складу набору. 

2.2.5. Метод визначення рівня ендотеліну-1. Концентрацію 

ендотеліну в плазмі крові обстежуваних визначали методом 

імуноферментного аналізу за допомогою набору реактивів фірми «DRG» 

(США) (сертифікат № BI-20052) та апарату для проведення 

імуноферментного аналізу «Humareader single». 

Дослідження проводили в клінічно-діагностичній лабораторії 

дочірнього підприємства клінічного санаторію «Хмільник» ЗАТ 

«Укрпрофоздоровниця». Відповідальний виконавець від дочірнього 

підприємства клінічного санаторію «Хмільник» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 

- завідуючий лабораторією С.О. Степанець (лабораторія атестована 13 

березня 2010 року  № ПУ-0034/10). Дослідження рівня ендотеліну-1 вказано 

в галузі атестації лабораторії. Референтне значення – (2,60±0,08) фмоль/дл. 

Забір крові для дослідження проводили о 8-й год ранку натщесерце з 

кубітальної вени в кількості 2 мл цільної крові. Далі проводилося виділення 
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плазми, час від забору цільної крові до виділення плазми був менше 30 хв. 

Потім у стріп розміщували 50 мкл плазми, до якої додавали 50 мл стандартів 

(6 штук від 0 до 10 фмоль/мл) та 200 мкл моноклональних антитіл. Суміш 

закривали клейкою плівкою та обережно шляхом струшування розмішували, 

потім відбувалась витримка реагентів протягом 24 год при кімнатній 

температурі.  

Потім стріпи промивали п’ятикратно за допомогою 300 мкл 

специфічного розчину для промивання, далі додавали 200 мкл кон’югату. 

Суміш знову закривали клейкою плівкою і протягом 1 год витримували при 

кімнатній температурі. Згодом знову виконували п’ятикратне промивання 

стріпів за допомогою 300 мкл спеціального промивного розчину, надлишки 

промивного розчину видаляли шляхом інтенсивного струшування стрипів. 

Додавали 200 мкл субстрату (пероксидаза хрону), проводили інкубування 

протягом 30 хв за умови відсутності світла при кімнатній температурі. Після 

цього додавали 50 мкл стоп-реагенту (NaOH) та після безпосередньої 

зупинки реакції вимірювали абсорбцію за допомогою фільтра 450 нм, 

диференційний фільтр 630 нм.  

У подальшому на імуно–ферментному аналізаторі будували 

калібрувальний графік та отримували результати. 

2.2.6. Методи визначення показників ліпідного спектру. Визначення 

рівня загального ХС та ТГ проводили на біохімічному аналізаторі «Specific 

Basic Kone» (Фінляндія) із застосуванням набору «Human» (Німеччина) 

ферментативним калориметричним методом. Концентрацію холестерину 

ЛПВЩ встановлювали за методом, котрий грунтується на властивості 

ЛПНЩ та ЛПДНЩ (на відміну від ЛПВЩ) у присутності іонів марганцю 

створювати нерозчинні комплекси з гепарином. Концентрацію ХС ЛПНЩ 

розраховували за формулою: ХС ЛПНЩ = загальний ХС – (ХС ЛПДНЩ + 

ХС ЛПВЩ), рівень ХС ЛПДНЩ  розраховували за формулою: ХС ЛПДНЩ = 

ТГ / 5*2,29. [43].  

За нормальні значення (відповідно до Рекомендацій Європейського 
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товариства кардіологів (2014) та Українського товариства кардіологів (2014) 

приймалис наступні показники: загальний ХС – менше 5 ммоль/л, ХС ЛПВЩ 

– більше 1,3 ммоль/л, ХС ЛПНЩ – менше 3,0 ммоль/л, ТГ – менше 1,7 

ммоль/л. 

2.2.7 Метод визначення концентрації глюкози в крові. 

Встановлення рівня глюкози в крові виконували на біохімічному аналізаторі 

«Specific Basic Kone» (Фінляндія) ферментативним глюкозооксидазним 

методом  із застосуванням  набору «Філісіт» (Україна). Метод базується на 

властивості  глюкози в присутності глюкозооксидази окислюватися. Під час 

цієї реакції утворюється перекис водню, що окислює субстрат з утворенням 

забарвленого продукту, що визначається фотометрично. 

Показники глюкози крові (5,17±0,95) ммоль/л брали за нормальні 

значення. 

2.2.8. Методи математичної обробки результатів. Проводили 

розрахунок первинних статистичних показників: середнього арифметичного 

(M), похибки середнього арифметичного значення (m), 

середньоквадратичного відхилення (σ). 

За t–критерієм Стьюдента (t) порівнювали і оцінювали середні 

арифметичні двох вибірок, що розподілені за законом нормального 

розподілу.  За критеріями U –Манна- Уітні оцінювали відмінності в вибірці, 

якщо розподілення не відповідало закону нормального розподілу. 

За допомогою параметричного (кореляції Пірсона)  та 

непараметричного (кореляція Спірмена) кореляційного аналізу 

встановлювали зв'язок  між змінними. 

За допомогою критерію ²-Пірсона проводили аналіз таблиць 

спряженості для номінальних змінних. 

З застосуванням прямого покрокового методу виконували множинний 

покроковий регресійний аналіз [64]. 

За допомогою програмного калькулятора «випадок-контроль» 

перевіряли відповідність розподілу частот генотипів ППАР-γ та АТ1Р у 
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досліджуваних групах рівновазі Харді-Вайнберга, а також розраховували 

можливість виникнення та прогресування хвороби (http://gen-

expert.ru/calculator_or.php). Результати вважали вірогідними при р<0,05. 

За формулую М. Ю. Антомонова  розраховували у плазмі крові межові 

рівні С-натрійуретичного пептиду, ендотеліну-1 та коефіцієнта 

співвідношення СНП/ендотелін-1  [5]:  

Χ=[(M1+2·m1)+(M2–2·m2)]/2,  

де Х – межовий рівень С-натрійуретичного пептиду (ендотеліну-1 або 

коефіцієнта співвідношення СНП/ендотелін-1); M1 – середнє значення рівня 

рівень С-натрійуретичного пептиду (ендотеліну-1 або коефіцієнта 

співвідношення СНП/ендотелін-1) у групі з відсутністю ознаки (умовно 

здорових), пг/мл;  m1 – похибка M1;  M2 - середнє значення рівня С-

натрійуретичного пептиду (ендотеліну-1 або коефіцієнта співвідношення 

СНП/ендотелін-1) у групі з наявністю ознаки (умовно хворих); m2 – похибка 

М2. 

При дослідженні межового рівня та в ході дискримінантного аналізу 

визначали чутливість, специфічність, точність, хибнонегативну та 

хибнопозитивну відповіді запропонованих методик [66]:  

Чутливість= (100·а)/(а+b) (%), 

де а –кількість умовно хворих із наявністю ознаки; b -кількість умовно 

хворих із відсутністю ознаки; 

Специфічність = (100·d)/(c+d) (%), 

де с -кількість умовно здорових із наявністю ознаки; d -кількість 

умовно здорових із відсутністю ознаки; 

Точність =100·(а+ d)/(а+ b+с+ d) (%); 

Хибнонегативна відповідь =(100·b)/(а+b) (%); 

Хибнопозитивна відповідь =(100·с/(c+d) (%). 

Математична обробка виконувалася на персональному комп‘ютері з 

застосуванням стандартного статистичного пакету STATISTICA 6,0 із 

урахуванням розробок лабораторії математичних методів Інституту гігієни та 

http://gen-expert.ru/calculator_or.php
http://gen-expert.ru/calculator_or.php
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медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України, м. Київ (зав. 

лабораторією –д.біол.н. Антомонов М.Ю.). Для первинної підготовки 

таблиць та проміжних розрахунків викоритовувався пакет Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТИ ГЕНОТИПІВ ТА 

АЛЕЛЕЙ ГЕНІВ  ПЕРОКСИСОМ ПРОЛІФЕРАТОР – АКТИВУЮЧИХ 

РЕЦЕПТОРІВ ГАМА ТА АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ НИМ ВАРІАНТІВ 

РЕЦЕПТОРІВ АТ1Р І КОНЦЕНТРАЦІЇ С –НАТРІЙУРЕТИЧНОГО 

ПЕПТИДУ В ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК 

ПОСТМЕНОПАУЗНОГО ВІКУ 

 

Згідно сучасних уявлень, спадковість визначає можливість розвитку 

більшості серцево-судинних захворювань, що дає перспективу для їхнього 

прогнозування і відповідно профілактики. 

Цікавим є вивчення розповсюдження поліморфізму гена ППАР-γ в 

субпопуляції та визначення рівня СНП у плазмі крові здорових жителів 

певного регіону, а також встановлення можливого взаємозв’язку активності 

СНП та ЕТ-1 з експресією ППАР-γ. 

З огляду на зазначене, у практично здорових жінок постменопаузного 

віку, що проживають на території Вінницької області проведено визначення 

розподілу частот генотипів і алелей генів ППАР-γ та АТ1Р та співвідношення 

між частотою розповсюдження окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р. 

Встановлені рівні ліпідного спектру, глюкози крові, СНП, ендотеліну-1 та 

співвідношення рівнів СНП / ендотеліну-1 у жінок із різними генотипами 

ППАР-γ, а також рівні СНП в осіб із різними показниками центральної та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки. Оцінені показники маси тіла при 

успадкуванні того чи іншого поліморфного варіанту гена ППАР-γ. Визначені 

структурно-функціональні особливості міокарда в жінок із різними 

генотипами ППАР-γ. 

 

3.1. Розподіл частот генотипів і алелей гена пероксисом 

проліфератор – активуючих  рецепторів серед практично здорових жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області 
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Розподіл частот генотипів і алелей гена пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів серед здорових жінок постменопаузного віку, що 

проживають  у одному регіоні (тобто осіб, які мешкають на даній території в 

третьому поколінні) з урахуванням статі у віці, коли генотип має сформовані 

фенотипові відображення, може дати уявлення про поширення різних 

генотипів в популяції в цілому. 

Обстежено 80 практично здорових жінок постменопаузного віку, 

мешканок Вінницької області віком від 45 до 65 років, що склали контрольну 

групу. Розподіл частот генотипів та алелей гена ППАР-γ серед практично 

здорових жінок постменопаузного віку відповідав рівновазі Харді-Вайнберга. 

Середній вік  пацієнток у цій групі  склав (57,49±0,49) років. Розподіл частот 

генотипів та алелей гена ППАР-γ серед практично здорових жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької  області представлений у табл. 

3.1, звідки видно, що серед досліджуваного контингенту переважає генотип 

Pro/Pro (85%). 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл частот генотипів пероксисом проліфератор – активуючих 

рецепторів серед практично здорових жінок постменопаузного віку, 

мешканок Вінницької  області 

Генотип Pro/Pro Pro/Ala Ala/Ala Р 

1 2 3 

Практично здорові 

жінки ( n=80) 

85% 

( n=68) 

11,25% 

(n=9) 

3,75% 

(n=3) 

2 – 1<0,05 

3 – 1<0,05 

3 – 2>0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Частота реєстрації алелі Pro складає 90,6%, що значно перевищує 

частоту визначення алелі Ala– 9,4% (табл. 3.2). 
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Таким чином, у практично здорових жінок постменопаузного віку, 

мешканок Вінниці і Вінницької області найчастішим є генотип ППАР-γ 

Pro/Pro і алель Pro. У розподілі як генотипів, так і алелей гена ППАР-γ 

існують певні міжпопуляційні і субпопуляційні відмінності, які необхідно 

брати до уваги при тлумаченні результатів схожих досліджень. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл частот алелей гена пероксисом проліфератор -

активуючих рецепторів серед практично здорових жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області 

Алель Pro Ala Р 

1 2 

Практично здорові жінки ( n=80) 90,6% 

 

9,4% 

 

1-2<0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Як бачимо з табл. 3.2, у мешканок  Вінницької області частота 

реєстрації алелю Ala значно нижча,  у порівнянні з алелем Pro, що ускладнює 

аналіз у групах осіб-носіїв генотипів, що носять алель Ala (Pro/Ala та 

Ala/Ala). У зв’язку з цим для проведення подальшого аналізу було вирішено 

об’єднати  володарок цих генотипів в окрему групу – носіїв алелю Ala. 

Ураховуючи можливий вплив поліморфізму ППАР-γ на активність 

РААС, через регуляцію експресії АТ1Р було проаналізовано співвідношення 

між частотою розповсюдження окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р (табл. 

3.3). 

Встановлено, що серед 68 осіб, які є носіями генотипу Pro/Pro в 66% 

визначений генотип АА, у 28% – АС і 6% – СС; серед 12 осіб носіїв алелю  

Ala 75% осіб є носіями генотипу АА, 25% – АС. Тобто, такі генотипи АТ1Р, 

як АА і АС, практично однаково часто виявляються як у гомозигот за геном 

Pro, так і в гетерозигот. 
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Таблиця 3.3 

Розподіл генотипу ангіотензину ІІ 1 типу серед практично здорових 

жінок постменопаузного віку, мешканок Вінницької  області при різних 

генотипах пероксисом проліфератор- активуючих  рецепторів (М ± m,%) 

Групи АА АС СС р 

1 2 3 

Носії Pro/Pro 

(n=68) 

66% (45) 28% (19) 6% (4) 1-2<0,05 

1-3<0,05 

2-3<0,01 

Носії алелю Ala 

(n=12) 

75% (8) 25% (4) - 1-2>0,05 

Примітка: в дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Як дослідили епідеміологи, генетичними чинниками визначаються 20-

40% варіацій АТ [81]. У зв’язку з тим, що через ряд процесів спадковий 

поліморфізм ППАР-γ може мати вплив на рівень АТ, було вирішено вивчити 

розподіл поліморфних генів ППАР-γ серед жінок, мешканок Вінницької 

області, беручи до уваги їхній сімейний анамнез відносно гіпертонічної 

хвороби. Якщо у сім'ї жінки хоча б один із родичів першого ступеня 

спорідненості (рідні брати чи сестри, батьки) хворів на підтверджену 

документально гіпертонічну хворобу, то її відносили до осіб з обтяженим 

спадковим анамнезом. 

У групі контролю, згідно з даними анкетування, 36 жінок мали 

обтяжену спадковість щодо ГХ, серед них 32 жінки (89%) були володарками 

генотипу Pro/Pro, 4 жінки(11%) носіями алелю Ala. Родичі 44 жінок не мали 

ГХ, серед них 36 жінок (82%) були володарками генотипу Pro/Pro, 8 жінок 

(18%) – носіями алелю Ala. 

Не було виявлено достовірної відмінності в розподілі частот алелей 

гена ППАР-γ серед практично здорових жінок постменопаузного віку, 
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мешканок Вінницької області з обтяженою та із необтяженою спадковістю по 

серцево- судинним захворюванням(рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл частот алелей гена пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів серед практично здорових жінок постменопаузного 

віку, мешканок Вінницької області з різним спадковим анамнезом по 

серцево- судинним захворюванням. 

Загальновідомий факт, що одним із головних факторів ризику ГХ є 

ожиріння. Ключовим регулятором рівня вільних жирних кислот у крові є 

жирова тканина, а при її гіпертрофії продукується надлишок цитокінів 

гіпертензивного і прозапального характеру (фактор некрозу пухлин ά, 

лептин, адипонектин, резистин тощо). ППАР-γ в повній мірі контролюють 

секрецією цитокинів і здійснює контроль за клітинним циклом адипогенезу 

[18, 49]. 

З огляду на вищезазначене, було вирішено оцінити показники маси тіла 

за значенням індексу маси тіла при успадкуванні того чи іншого 

поліморфного варіанту гену ППАР-γ в практично здорових жінок. В табл. 3.4 
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наведені отримані дані. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл обстежених за масою тіла з успадкуванням різних 

генотипів ППАР-γ в практично здорових жінок (%) 

Групи Нормальна 

маса тіла %, (n) 

Надлишкова 

маса тіла %, (n) 

Ожиріння 

%, (n) 

р 

1 2 3 

Носії генотипу 

Pro/Pro (n=68) 

44,11% 

(30) 

51,47% 

(35) 

4,41% 

(3) 

2-1>0,05   

3-1<0,05 

2-3<0,05 

Носії алелю Ala 

(n=12) 

25% 

(3) 

58,33% 

(7) 

16,67% 

(2) 

2-1>0,05 

3-1>0,05 

2-3>0,05 

р >0,05 >0,05 >0,05  

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Встановлено, що в контрольній групі кількість жінок із нормальною 

масою тіла, надлишковою масою тіла та ожирінням при успадкуванні різних 

генотипів ППАР-γ не відрізняється (табл.3.4). У той же час серед носіїв 

Pro/Pro значно більше було осіб з ожирінням, менше ніж осіб із нормальною 

та надлишковою масою тіла (4,41%, проти 44,11% та 51,47 відповідно, 

р<0,05). 

 

3.2. Показники ліпідного спектру і глюкози крові в практично 

здорових жінок постменопаузного віку мешканок Вінницької області 

При досліджені показників обміну ліпідів і глюкози крові в носіїв 
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різних генотипів ППАР-γ встановлено, що середні їхні рівні в плазмі крові в 

обстежених осіб знаходяться в межах вікової норми (табл. 3.5). 

Поглиблений аналіз цих показників дозволив виявити певні 

відмінності: рівні ХС достовірно більші в осіб носіїв алелі Ala, ніж у носіїв 

генотипу Pro/Pro, хоча і в межах нормальних величин. 

Показники рівня глюкози в крові в осіб із генотипом Pro/Pro достовірно  

ніжчі, ніж у носіїв алелі Ala. Отримані данні співпадають із літературними 

даними з цього питання [136]. 

 

Таблиця 3.5 

Показники спектру ліпідів і цукру в плазмі крові в практично 

здорових жінок постменопаузного віку з різними варіантами генотипу 

гена ППАР-γ (М ± m,%) 

№ Генотип 

ППАРγ 

ХС  

моль/

л 

ТГ 

моль/л 

ХС 

ЛПДНЩ 

моль/л 

ХС ЛПНЩ 

моль/л 

ХС ЛПВЩ 

моль/л 

Глюкоза 

крові 

ммоль/л 

1 Носії 

Pro/Pro 

(n=68) 

4,49± 

±0,06 

1,31± 

±0,03 

0,63±0,02 2,73±0,07 1,25±0,04 5,30± 

±0,06 

2 Носії 

алелі  

Ala 

(n=12) 

4,91±

±0,11 

1,47± 

±0,11 

0,66±0,04 3,08±0,16 1,27±0,11 6,08± 

±0,12 

Р1-2 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Таким чином, було встановлено, що показники загального ХС та 

глюкози крові в практично здорових жінок, мешканок Вінницької області 

достовірно більші в осіб носіїв алелі Ala, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. 
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3.3. Рівень С-натрійуретичного пептиду в плазмі крові практично 

здорових жінок постменопаузного віку 

Як відомо, на продукцію СНП, а також на його концентрацію в крові 

певною мірою впливає експресія ППАР-γ. СНП – потужний вазодилататор і 

на місцевому рівні є антагоністом елементів РААС та ендотеліну-1. Вивчення 

рівня СНП може дозволити опосередковано судити про активність 

вищевказаних чинників регуляції тонусу судин. Було проведено 

порівняльний аналіз рівня пептиду в плазмі крові в осіб із різними 

генотипами ППАР-γ. Дані наведені на рис 3.2. 

 

Рис. 3.2. Рівень СНП у плазмі крові практично здорових жінок 

постменопаузного віку при різних генотипах ППАР-γ (М±m). 

 

Встановлено, що середні значення плазмової концентрації СНП 

достовірно не відрізнялися серед жінок із різними генотипами. 

Рівень СНП у плазмі крові в осіб із генотипом Pro/Pro складає 

(2,38±0,07) пг/мл, у носіїв алелю Ala – (2,37±0,07) пг/мл. Ураховуючи певну 

поліетіологічність змін концентрації СНП у плазмі крові, за допомогою 
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методу рангової кореляції Спірмана було перевірено  наявність зв’язків рівня 

пептиду із рядом конституційних ознак. Встановлений слабкий позитивний 

кореляційний зв’язок рівня СНП у плазмі крові з масою тіла (r=0,29, р=0,009) 

й індексом маси тіла (r=0,22, р=0,045). 

Із метою детальнішого аналізу загальна група була розподілена за 

індексом маси тіла на 2 групи: першу склали жінки без ожиріння, у другу 

ввійшли жінки з ожирінням (індекс маси тіла більше 29 кг/м2) (табл. 3.7) 

 

Таблиця 3.6 

Концентрація СНП у плазмі крові практично здорових жінок 

постменопаузного віку з різними ІМТ (М±m) 

№ Групи Рівень СНП, пг/мл Р2-1 

1. Особи без ожиріння (n=75) 2,37±0,06 >0,05 

2. Особи з ожирінням (n=5) 2,45±0,21 

 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Достовірних відмінностей у величині плазмової концентрації СНП, у 

залежності від наявності ожиріння, у практично здорових осіб не виявлено. 

Як відомо, СНП є одним із найпотужніших вазодилататорів, який не 

тільки є прямим антагоністом місцевої РААС, але і потужного 

вазоконстриктора ендотеліну-1. Утворення ендотеліну-1, так само, як і 

експресія АТ1Р, контролюється ППАР-γ. Тобто для оцінки функціонування 

судин потрібно визначити і його концентрацію. 

 

3.4. Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові практично здорових жінок 

постменопаузного віку 

Оскільки одним з основних вазоконстрикторів є ендотелін-1, продукція 

якого, як і СНП знаходиться під контролюючим впливом ППАР-γ, нами був 

проведений аналіз рівня ендотеліну-1 в осіб із різними генотипами ППАР-γ 
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(табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові практично здорових жінок 

постменопаузного віку при різних генотипах ППАР-γ (М±m) 

№  

Групи 

Рівень ендотеліну-1, 

фмоль/мл 

Р2-1 

1. Особи з генотипом Pro/Pro (n=68) 1,79±0,09 >0,05 

2. Особи носії алелюAla (n=12) 1,73±0,14 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Із таблиці 3.8 видно, що середні значення плазмової концентрації 

ендотеліну-1 у групі практично здорових жінок із різними генотипами 

ППАР-γ достовірно не відрізнялися. Проведено аналіз рівнів ЕТ-1 у плазмі 

крові, у залежності від наявності ожиріння (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Концентрація ендотеліну-1 у плазмі крові практично здорових 

жінок постменопаузного з різними ІМТ(М±m) 

№  

Групи 

Рівень ендотеліну-1, 

фмоль/мл 

Р2-1 

1. Особи без ожиріння (n=75) 1,79±0,08 >0,05 

2. Особи з ожирінням (n=5) 1,57±0,25 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Тобто, подібно до концентрацій СНП, рівні ЕТ-1 у практично здорових 

жінок суттєво не асоціюються з наявністю ожиріння. 

Було перевірено наявність можливих зв’язків рівня ендотеліну-1 із 

рядом конституційних ознак. Встановлений слабкий позитивний 

кореляційний зв’язок рівня ендотеліну-1  у плазмі крові з масою тіла (r=0,24, 
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р=0,031). 

Для оцінки балансу вазоконстрикторів і вазодилататорів нами був 

розрахований коефіцієнт, який являє собою відношення концентрацій СНП 

та ендотеліну-1 у плазмі крові хворого. Значення даного коефіцієнта в 

практично здорових жінок були проаналізовані при різних генотипах ППАР-

γ (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 

Відношення СНП / ендоелін-1 у плазмі крові практично здорових 

жінок при різних генотипах ППАР-γ (М±m) 

№  

Групи 

Відношення 

СНП/ендоелін-1, 

ум. од. 

Р2-1 

1. Особи з генотипом Pro/Pro  (n=68) 1,44±0,05 >0,05 

2. Особи носії алелюAla (n=12) 1,41±0,09 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Встановлено, що величина коефіцієнту СНП / ендоелін-1 при різних 

генотипах ППАР-γ суттєво не відрізняється, що свідчить про повну рівновагу 

між вазодилатуючими і вазоконстрикторними нейрогуморальними 

факторами. 

 

3.5. Структурно-функціональні особливості міокарда в практично 

здорових жінок із різними генотипами ППАР-γ 

Як показано в розділі 2, ППАР-рецептори є факторами транскрипції, 

які контролюють експресію генів шляхом зв’язування з унікальними 

елементами певних цільових структур клітини. Зокрема так регулюється і 

експресія генів до ангіотензину ІІ першого типу. Тобто ППАР беруть 

опосередковану участь у регуляції АТ та можуть впливати на інші ефекти 

ангіотензину [182]. 
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Беручи до уваги, що в жінок порушення внутрішньосерцевої та 

системної гемодинаміки частіше спостерігаються в постменопаузному віці, 

коли змінюється гормональний фон, вивчення таких універсальних 

регуляторів, як ППАР має особливу цінність. 

Показники внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки в здорових 

жінок віком від 45 до 65 років, представлені в табл. 3.10, знаходяться в межах 

загальновизнаних норм [76] і не відрізняються в представників різних 

генотипів. 

 

Таблиця 3.10 

Показники системної та внутрішньосерцевої гемодинаміки в 

здорових жінок віком від 45 до 69 років (M±m) із різними генотипами 

ППАР-γ 

 

Показник 

Особи з 

генотипом 

Pro/Pro (n=68) 

Особи носії 

алелю Ala (n=12) 

Р2–1 

1 2 3 4 

ЧСС, за 1 хв 74,44±0,66 76,42±1,55 Р>0,05  

САТ, мм рт. ст. 121,32±0,90 123,75±2,69 Р>0,05  

ДАТ, мм рт. ст. 75,14±0,92 77,92±1,99 Р>0,05  

іКДР 2,44±0,02 2,38±0,07 Р>0,05  

іКСР 1,59±0,02 1,52±0,06 Р>0,05  

ТЗСЛЖ,см 0,94±0,01 0,93±0,019 Р>0,05  

ТМШП,см 0,93±0,01 0,91±0,02 Р>0,05  

ВТС, ум.од. 0,42±0,001 0,42±0,001 Р>0,05  

ММЛШ, г 156,14±3,25 149,11±10,62 Р>0,05  

ІММЛШ, г/м2 86,47±1, 69 81,35±5,55 Р>0,05  

УІ, мл/м2 31,66±0,81 30,97±2,40 Р>0,05  
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 

ФВ, % 63,82±0,92 65,20±2,23 Р>0,05  

ЛП, см 3,28±0,05 3,33±0,10 Р>0,05  

А, м/с 0,50±0,01 0,50±0,02 Р>0,05  

Е/А, ум.од. 1,51±0,037 1,73±0,075 Р<0,05 

Те,мс 224,04±2,13 227,08±5,99 Р>0,05  

Та,мс 116,71±1,37 115,33±2,87 Р>0,05  

Тdec, мс 165,16±2,17 161,67±4,30 Р>0,05  

IVRT, мс 77±1,0 76±1,9 Р>0,05  

 

Установлені певні відмінності спостерігалися лише при оцінці 

гемодинамічних показників трансмітрального кровотоку. Максимальна 

швидкість трансмітрального кровотоку в період раннього наповнення 

достовірно була вищою серед носіїв алелю Ala. Співвідношення максимальна 

швидкість трансмітрального кровотоку в період раннього наповнення до 

максимальної швидкості передсердної систоли достовірно вища серед носіїв 

алелю Ala, у порівнянні з носіями генотипу Pro/Prо. 

 

Таблиця 3.11 

Показники гемодинаміки в здорових жінок віком від 45 до 65 років 

(M±m) із різною спадковістю відносно серцево – судинних захворювань у 

батьків (М ± m,%) 

 

Показник 

Особи з обтяженою  

спадковістю, n=36 

Особи з 

необтяженою 

спадковістю, n=44 

Р2-1 

1 2 3 4 

ЧСС, за 1 хв 76±0,7 74±0,9 2–1>0,05 

САТ, мм рт. ст.. 121±1,3 122±1,2 2–1>0,05 

ДАТ, мм рт. ст.. 73±1,2 77 ±1,1 2–1<0,05 
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Продовження табл.3.11 

1 2 3 4 

КДР,см 4,31±0,04 4,49±0,04 2–1<0,05 

КСР,см 2,90±0,04 2,81±0,04 2–1>0,05 

ТЗСЛЖ,см 0,92±0,01 0,94±0,01 2–1>0,05 

ВТС, ум.од. 0,43±0,01 0,42±0,01 2–1>0,05 

ММЛШ, г 145,80±4,89 162,68±4,23 2–1<0,05 

ІММЛШ, г/м2 82,32±2,56 88,46±2,09 2–1>0,05 

КДІ, мл/м2 47,43±1,17 50,26±1,11 2–1>0,05 

КСІ, мл/м2 17,05±0,63 17,74±0,58 2–1>0,05 

УІ, мл/м2 30,39±1,12 32,52±1,05 2–1>0,05 

ФВ, % 63,62±1,33 64,36±1,10 2–1>0,05 

S, % 34,68±1,04 35,27±0,86 2–1>0,05 

ЛП, см 3, 23±0,07 3,33±0,05 2–1>0,05 

Е, м/с 0,76±0,02 0,75±0,02 2–1>0,05 

А, м/с 0,49±0,01 0,51±0,01 2–1>0,05 

Е/А, ум.од. 1,59±0,05 1,50±0,05 2–1>0,05 

Те,мс 223,22±3,01 225,55±2,73 2–1>0,05 

Та,мс 117,36±1,78 115,80±1,73 2–1>0,05 

Тdec, мс 162,39±2,52 166,48±2,88 2–1>0,05 

IVRT, мс 76±1,2 77 ±1,3 2–1>0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Виявлений слабкий позитивний кореляційний зв'язок між 

максимальною швидкістю кровотоку в період раннього наповнення (r=0,36, 

р=0,001), співвідношенням швидкості раннього та пізнього діастолічного 

наповнення лівого шлуночка та генотипом ППАР-γ (r=0,25, р=0,023). 

У табл. 3.11. представлений аналіз структурно-функціональних 

параметрів серцево-судинної системи, у залежності від успадкування 

серцево-судинних захворювань. 
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У практично здорових осіб суттєвих гемодинамічних змін не виявлено. 

Усі показники, як видно з табл. 3.10 та 3.11, залишаються в межах прийнятих 

нормативів, однак швидкість раннього діастолічного наповнення лівого 

шлуночка ( Е ) та співвідношення швидкостей раннього та пізнього 

діастолічного наповнення лівого шлуночка ( Е/А) достовірно вищі в осіб 

носіїв алелю Ala, ніж у носіїв генотипу Pro/Prо. 

 

3.5.1. Рівень СНП в осіб із різними показниками центральної та 

внутрішньо серцевої гемодинаміки. Рівень СНП може певною мірою 

відбивати стан вазодилатації, тому вирішили простежити зв'язок показників 

гемодинаміки та цього пептиду. 

При проведенні покрокового регресійного аналізу отримано рівняння, 

за допомогою якого можна визначити ступінь залежності ряду 

гемодинамічних зсувів (за їхніми показниками) та концентрації СНП у 

практично здорових жінок віком від 45 до 65 років, а саме: 

СНП=0,01·ДАТ-0,01·САТ-0,01·ЧСС+0,01·Тdec+0,02·IVRT-

0,02·ММЛШ- -0,02 ·КДО. 

Цікавим було те, що відповідно до створеної моделі, найбільший вплив 

на рівень СНП має час ізоволюмічного розслаблення (В=0,02, t=3,66, p<0,01). 

Інформаційна здатність цього регресійного рівняння достатня (R2=0,72, 

F(7,72)=25,970, p<0,01). 

Також отримано рівняння, за допомогою якого можна визначити 

ступінь зв’язку ряду гемодинамічних показників та концентрації ендотеліну-

1 у практично здорових жінок віком від 45 до 65 років, а саме: 

Ендотелін-1= 0,01· Тdec +0,04 ·IVRT+0,01·САТ+0,01·ДАТ+0,01·ЧСС. 

У створеній моделі найбільший зв'язок  рівнів ендотеліну-1 

відзначається теж із величиною  IVRT (В=0,04, t=4,08, p<0,01). Інформаційна 

здатність даного регресійного рівняння достатня (R2=0,67, F(5,74)=30,087, 

p<0,01). 

Тобто, концентрація і вазодилататора, і вазоконстриктора пов’язується 
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зі зміною в діастолічній функції серця. 

Підводячи підсумок обстеженню можна зробити висновок, що серед 

жінок, мешканок Вінницької області віком від 45 до 65 років, значно 

переважає генотип Pro/Pro і алель Pro. Встановлена достовірна перевага 

розподілу генотипу АА АТ1Р серед носіїв генотипу Pro/Pro ППАР-γ. 

Максимальна швидкість кровотоку в період раннього наповнення та 

співвідношення швидкості раннього та пізнього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка достовірно вища в осіб носіїв алелю Ala, ніж у носіїв 

генотипу Pro/Prо, що свідчить про краще діастолічне наповнення ЛШ у носіїв 

алелі Ala.  

Не дивлячись на те, що середні значення плазмової концентрації СНП 

та ендотеліну-1 не різнилися в практично здорових жінок із різною масою 

тіла, поглиблений математичний аналіз дозволив встановити певні 

залежності, зокрема, позитивний зв’язок між концентрацією СНП у плазмі 

крові і масою та індексом маси тіла, а також між рівнем ендотеліну-1 у 

плазмі крові та масою тіла. Встановлено, що рівень ендотеліну-1 та 

коефіцієнта СНП / ендотелін-1 у практично здорових жінок не залежать від 

варіанта генотипу ППАР-γ. 

Середні рівні показників вуглеводного та жирового обміну в плазмі 

крові в обстежених осіб із різними генотипами ППАР-γ знаходяться в межах 

вікової норми. Однак поглиблений аналіз цих показників дозволив виявити 

певні відмінності: показники ХС достовірно більші в осіб носіїв алелі Ala, 

ніж у носіїв генотипу Pro/Pro, хоча і в межах нормальних величин. Рівень 

глюкози в плазмі крові в осіб із генотипом Pro/Pro достовірно нижчий, ніж у 

носіїв алелі Ala, хоча і в межах вікових норм. Отримані данні співпадають із 

літературними даними з цього питання [136]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТИ ГЕНОТИПІВ ТА 

АЛЕЛЕЙ ГЕНІВ  ПЕРОКСИСОМ ПРОЛІФЕРАТОР – АКТИВУЮЧИХ 

РЕЦЕПТОРІВ ГАМА ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ С – НАТРІЙУРЕТИЧНОГО 

ПЕПТИДУ В ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА 

ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ РІЗНОЇ ВАЖКОСТІ 

 

ППАР-γ впливає на активність РААС, у тому числі і через регуляцію 

експресії рецепторів до АТІІ, тонусу судинного ендотелію, що в деякій мірі 

визначає особливості в перебігу АГ у конкретного пацієнта. Вивчення 

структурної організації гена ППАР-γ можна вважати актуальним у контексті 

пошуків генів-кандидатів у маркери високого ризику та напрямків розвитку 

ГХ. Крім того, у регуляцію структурно-функціонального стану серцево-

судинної системи при ГХ суттєвим є внесок системи НУП як чинників, що 

протидіють патологічному ремоделюванню. Перспективним є вивчення 

поліморфізму гена ППАР-γ та продукції С-натрійуретичного пептиду, 

енддотеліну-1 та коефіцієнта їх співвідношення, як вагомих чинників у 

патогенезі гіпертонічної хвороби, взаємодія яких може визначати 

особливості перебігу хвороби в певної особи. 

 

4.1. Розподіл частот генотипів і алелей гена пероксисом 

проліфератор-активуючих  рецепторів та відповідних АТ1Р серед жінок 

постменопаузного віку, хворих на гіпертонічну хворобу, мешканок 

Вінницької області 

Розподіл частот генотипів гена ППАР-γ серед жінок постменопаузного 

віку, що хворіють на ГХ, відповідав рівновазі Харді-Вайнберга. 

Для полегшення подальшого аналізу в групах хворих на ГХ І та ІІ 

стадій, так само, як і в контрольній групі, осіб-носіїв генотипів, що носять 

алель Ala (Pro/Ala та Ala/Ala), було вирішено об’єднати в одну  групу – носіїв 
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алелю Ala. 

Під час вивчення розподілу частот генотипів і алелей гена ППАР-γ у 

жінок хворих на ГХ, що мешкають у Вінницької області, встановлено низку 

відмінностей, у порівнянні з практично здоровими жінками (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Розподіл частот генотипів і алелей гена пероксисом проліфератор – 

активуючих рецепторів жінок, хворих на гіпертонічну хворобу, 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Серед хворих на ГХ І стадії генотипи розподілилися наступним чином: 

генотип Pro/Pro в 34 осіб (67%), носії алелю Ala – 17 осіб (33%), тобто в цій 

групі достовірно рідше трапляються носії алелю Ala. 

Серед хворих з ГХ ІІ стадії генотип Pro/Pro мають 35 осіб (70%), носії 

алелю Ala – 15 (30%). Тобто серед групи осіб хворих на ГХ ІІ також 

достовірно рідше спостерігаються носії алелю Ala. 

№  

Група 

Носії генотипу 

Pro/Pro 

Носії алелю 

Ala 

р 

  І. ІІ.  

1 Контрольна група ( n=80) 85% 

( n=68) 

15% 

(n=12) 

І-ІІ <0,01 

 

2 Група  хворих на ГХ І 

(n=51) 

67% 

( n=34) 

33% 

( n= 17) 

І-ІІ <0,05 

 

3 Група  хворих на ГХ ІІ 

(n=50) 

70% 

( n=35) 

30% 

( n= 15) 

І-ІІ <0,05 

 

 р – вказано у випадку 

наявності достовірних 

розбіжностей. 

2–1<0,05 

3–1<0,05 
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Результати, що були отримані стосовно успадкування різних генотипів 

гена ППАР-γ та його внесок у ймовірність виникнення ГХ вказує на 

потрібність хоча б орієнтовно (для скринінгового обстеження практично 

здорових осіб та хворих на ГХ) встановлювати успадкований  генотип, що 

дозволить більш прицільно виділити групи ризику відносно виникнення  ГХ 

та попереджувати прогресування ГХ в осіб, хворих на ГХ. 

За допомогою калькулятора «випадок-контроль» було визначено  

можливість захворіти на ГХ серед жінок-носіїв різних алелей ППАР-γ. Було 

встановлено, що з вірогідністю 95% у носіїв алелю Ala ризик виникнення ГХ 

І в 1,76 раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. Можливість розвитку ГХ ІІ 

у практично здорових жінок і в  жінок, хворих на ГХ І, носіїв алелю Ala в 

1,33 раза вища, ніж у носіїв генотипу Pro/ Pro (вірогідність 95%). 

Таким чином, в осіб, що успадкували алель Ala, серед жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, частіше розвивається 

ГХ. 

 

Рис 4.1. Розподіл частот генотипів АТ1Р у групі хворих на ГХ І ст. жінок, 

носіїв різних генотипів ППАР-γ 

Примітка: * - відмінності достовірні при порівнянні між групами, р<0,05. 

 

Беручи до уваги можливий вплив поліморфізму ППАР-γ  на активність 

РААС через регуляцію експресії АТ1Р, було проаналізовано співвідношення 

* 
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між частотою розповсюдження окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р у хворих 

на ГХ (рис.4.1). 

Ураховуючи той факт, що розвиток ГХ у жінок Вінничини асоціюється 

з варіантами генотипу АТ1Р – АС та СС [63], ми об’єднали володарок цих 

генотипів у групу носіїв алелю С. 

У групах хворих на ГХ І та ІІ стадій серед носіїв генотипу Pro/Pro  

достовірно більше осіб з алелем С АТ1Р  (71,00%, проти 29,00%, р<0,05 та 

63,00%, проти 37,00%, р<0,05 відповідно) (рис. 4.1, 4.2). Серед володарок 

алелю Ala комбінація з різними генотипами АТ1Р у групах хворих на ГХ І та 

ІІ ст. виявляються з різною частотою. Так, серед носіїв цього алелю, хворих 

на ГХ І ст., осіб із генотипом АА та алелем С приблизно однакова кількість 

(47,00% та 53,00% відповідно, р≥0,05) (див рис.4.1). У групі хворих на ГХ ІІ 

ст. серед носіїв алелю Ala переважають жінки з генотипом АА (73,00%, 

проти 27,00%, р<0,05 відповідно) (рис.4.2). 

 

 

Рис 4.2. Розподіл частот генотипів АТ1Р у групі хворих на ГХ ІІ ст. жінок, 

носіїв різних генотипів ППАР-γ. 

Примітка: * - відмінності достовірні при порівнянні між групами, р<0,05. 

Ураховуючи отриманні раніше дані [28]  відносно того, що розвиток 

ГХ, пов'язаний з алелю С гена АТ1Р, більшою частотою реєстрації цього 

* 

* 
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генотипу в носіїв гомозигот Pro/Pro можна пояснити і більш часту 

реєстрацію саме цього генотипу поряд із його більшою розповсюдженістю в 

загальній популяції серед хворих на ГХ. 

Вимальовується певне співвідношення: у носіїв генотипу Pro/Pro, що 

захворіли на ГХ, частіше спостергається алель С, з якою і пов’язані 

патологічна активність РААС і більша ймовірність розвитку ГХ у жінок і 

чоловіків мешканців Вінницької області. У носіїв алелю Ala, навпаки, 

частіше визначається благоприємний варіант АТ1Р. Можна думати, що, 

можливо, у групах осіб, котрі захворіли при носійстві алелю Ala, провідну 

роль у виникненні ГХ можуть відіграти патофізіологічні механізми, залежні, 

у першу чергу, саме від успадкування певного генотипу гена ППАР-γ. 

Одним із чинників, що впливають на розвиток ГХ, є зростання маси 

тіла. Так само, як і в практично здорових жінок, було вирішено дослідити 

показники маси тіла в жінок із ГХ при успадкуванні того чи іншого варіанту 

гену ППАР-γ за значенням індексу маси тіла ( табл. 4.2). 

                                                                                                                                                             

Таблиця 4.2 

Індекс маси тіла (%) при успадкуванні різних генотипів ППАР-γ в 

жінок, хворих на гіпертонічну хворобу 

№  

Групи 

Нормальна 

маса тіла 

%, (n) 

Надлиш-

кова маса 

тіла %, 

(n) 

Ожиріння 

%, (n) 

 

р 

1 2 3 4 5 6 

1. Хворі на ГХ І носії 

генотипу Pro/Pro 

(n=34) 

29% (10) 18% (6) 53% (18) 2-1>0,05 

3-1>0,05 

2-3<0,05 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 

2. Хворі на ГХ І носії 

алелю Ala (n=17) 

59% (10) 18% (3) 23% (4) 2-1<0,05 

3-1>0,05 

2-3>0,05 

 р 2-1>0,05 2-1>0,05 2-1>0,05  

3. Хворі на ГХ ІІ носії 

генотипу Pro/Pro 

(n=35) 

17% (6) 51% (18) 31% (11) 2-1<0,05 

3-1>0,05 

2-3>0,05 

4. Хворі на ГХ ІІ носії 

алелю Ala (n=15) 

- 33% (5) 67% (10) Р2-3>0,05 

 р - 4-3>0,05 4-3<0,05  

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Встановлено, що в групі хворих на ГХ І – носіїв генотипу Pro/Pro, 

кількість осіб, що мали ожиріння більша, ніж кількість хворих із 

надлишковою масою тіла (53%, проти 18% відповідно; р<0,05). Серед носіїв 

алелю Ala частіше виявлялися особи з нормальною масою тіла. Пацієнти з 

ГХ ІІ – носії генотипу Pro/Pro достовірно частіше мали надлишкову масу 

тіла, у порівнянні з практично здоровими особами. Крім того, у хворих на ГХ 

ІІ – носіїв генотипу Pro/Pro достовірно рідше спостерігається ожиріння, у 

порівнянні з носіями алелю Ala (31%, проти 67% відповідно; р<0,05). 

Протилежні дані отримано в осіб із більш важким перебігом ГХ [16]. 

Отже успадкування поліморфного алелю Ala гена ППАР-γ асоціюється 

з ожирінням у жінок постменопаузного віку, хворих на ГХ ІІ ст., мешканок 

Вінницької області. 

В осіб, що успадкували алель Ala гена ППАР-γ, частіше розвивається 

ГХ. У здорових носіїв генотипу Pro/Pro частіше трапляється генотип АА 

АТ1Р, а серед носіїв генотипу Pro/Pro, хворих на ГХ І та носіїв генотипу 
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Pro/Pro, у загальній групі хворих переважає алель С (Р <0,05). Наявність 

алелю Ala гена ППАР-γ повязана з ожирінням у пацієнтів з ГХ ІІ стадії. 

 

4.2. Показники ліпідного спектру і глюкози крові в жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, хворих на 

гіпертонічну хворобу 

ППАР-γ – це ядерні транскрипційні чинники, чия активація пов'язана з 

патологічними та фізіологічними процесами, а саме з забезпеченням клітин 

енергією, запаленням та метаболізмом ліпідів[111]. Все більше уваги 

приділяється ролі ППАР-γ в адипогенезі. ППАР-γ в повній мірі контролють 

секрецією цитокинів і адипогенез [53]. Також відомо,що дисліпопротеїдемія 

впливає на АТ внаслідок розвитоку дисфункції ендотелію, підвищення 

вмісту недоокислених продуктів обміну тощо. 

Ураховуючи вищезазначине, викликає цікавість дослідження таких 

генетичних факторів, як ППАР-γ, та вивчення їхньої участі в вуглеводному та 

ліпідному обміні. Саме тому були проаналізовані показники спектру ліпідів і 

глюкози в плазмі крові в жінок, хворих на ГХ (табл. 4.3).  

Відомо, що для характеристики ліпідного профілю важливе значення 

має співвідношення атерогенних ліпопротеїдів (ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ) до 

антиатерогенних (ХС ЛПВЩ) – індекс атерогенності. Серед хворих на ГХ І 

стадії індекс атерогенності виявився вищим 3,0 у 13 жінок (26%),  у хворих 

на ГХ ІІ стадії у 41 (82%) жінок. При порівнянні показників ліпідного 

спектру серед практично здорових жінок та хворих на ГХ різних стадій була 

встановлена значима різниця між рівнями основних ліпідів плазми крові. 

Встановлено, що у жінок, хворих на ГХ, достовірно вищі рівні ХС, ТГ, ХС 

ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ у плазмі крові (р<0,01). У практично здорових жінок  

рівень ХС ЛПВЩ вищій (р<0,01), ніж у жінок хворих на ГХ І та ІІ стадій 

(табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Показники спектру ліпідів і глюкози в плазмі крові в жінок, 

хворих на гіпертонічну хворобу постменопаузного віку (М ± m,%) 

Групи Хс  

моль/л 

ТГ 

моль/л 

ХС  

ЛПДНЩ 

моль/л 

ХС ЛПНЩ 

моль/л 

ХС 

ЛПВЩ 

моль/л 

Глюкоза 

крові 

ммоль/л 

Здорові 

жінки 

(n=80) 

4,55 

±0,06 

1,33 

±0,03 

0,63 

±0,01 

2,78 

±0,06 

1,25 

±0,03 

5,41 

±0,06 

Хворі на 

ГХ І 

стадії 

(n=51) 

5,36 

±0,08 

1,66 

±0,06 

0,76 

±0,20 

3,54 

±0,09 

1,05 

±0,04 

5,37 

±0,08 

Хворі на 

ГХ ІІ 

стадії 

(n=50) 

5,43 

±0,09 

1,63 

±0,06 

0,76 

±0,02 

3,62 

±0,1 

1,12 

±0,03 

5,22 

±0,09 

Хворі на 

ГХ 

(n=101) 

5,39 

±0,06 

1,65 

±0,04 

0,76 

±0,02 

3,58 

±0,07 

1,08 

±0,03 

5,30 

±0,06 

p 2-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

2-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

2-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

2-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

2-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

3-1<0,05 

4-1<0,05 

3-2<0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Отримані дані свідчать про наявність порушень ліпідного спектру в 

жінок, хворих на ГХ різних стадій. У частини жінок, незалежно від стадії ГХ, 

АГ поєднується з дисліпопротеїдемією. 

Під час даного дослідження були вивчені показники ліпідного спектру 

та глюкози в плазмі крові жінок хворих на ГХ при успадкуванні різних 

генотипів гена ППАР-γ. Результати, що були отриманні при дослідженні 

жінок хворих на ГХ І та ІІ стадій, прорівняли з данними, що отримали раніше 

при вивченні практично здорових жінок носіїв різних генотипів гена ППАР-γ 
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(рис.4.3). 

Надалі ця інформаціяможе допомогти зрозуміти процеси реалізації 

генетичної схильності до змін в ліпідному спектрі та вуглеводного обміну. 

 

Рис.4.3. Показники ліпідного спектра і глюкози в плазмі крові в жінок, 

хворих на гіпертонічну хворобу, постменопаузного віку з різними варіантами 

генотипу ППАРγ (М ± m, %). 

Примітка. *– різниця показників достовірна при порівнянні з 

контрольною групою.  

 

Встановили, що вже в практично здорових жінок простежується 

залежність рівнів ліпідів крові від того, чи іншого генотипу ППАР-γ. 

Успадкування алелю Ala, в порівнянні з носійством генотипу Pro/Pro, 

повязується з більшою концентрацією загального холестерину та глюкози  

крові. Беручи це до уваги, досить цікавим було дослідити, як відрізняються 

показники  ліпідів та глюкози крові в контрольній групі та в групах хворих з 

ГХ І та ІІ стадій, що є носіями однакових поліморфних генів ППАР-γ. 
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У групах хворих, незалежно від генотипу ППАР-γ, порівняно з 

практично здоровими жінками, досліджувані показники були вищими      

(рис. 4.3). Так, у групі хворих на ГХ І успадкування алелю Ala асоціювалось 

із вищими концентраціями проатерогенних ліпідів. Було встановлено,  

загальний ХС та ХС ЛПНЩ був вищим у носіїв алелю Ala, у порівнянні з 

володарками генотипу Pro/Pro (р<0,05). 

При подальшому аналізі змін відповідних показників у групі хворих на 

ГХ ІІ було знайдено, що в носіїв алелю Ala, порівняно з носіями генотипу 

Pro/Pro, зміни в спектрі ліпідів були ще ширшими ніж при ГХ І: 

реєструються вищі рівні ХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ та нижчий рівень 

ХС ЛПВЩ. 

При дослідженні ліпідного спектру у плазмі хворих з ГХ І та ІІ стадій – 

носіїв однакових генотипів ППАР-γ виявили, що хворі на ГХ ІІ стадії– носії 

алелю Alа, малють достовірно вищий рівень ТГ та ХС ЛПДНЩ, ніж при  ГХ 

І ст. (р<0,05), а носії генотипу Pro/Pro хворі на ГХ І стадії, мали достовірно 

вищий рівень ХС ЛПВЩ, ніж у хворих на ГХ ІІ стадії. 

Аналогічні зміни відзначені при дослідженні глюкози в плазмі крові: 

існує певний зв’язок між успадкуванням окремих генотипів ППАР-γ та 

змінами показників глюкози крові в жінок, хворих на ГХ І та ГХ ІІ: 

показники глюкози крові в осіб і генотипом Pro/Pro достовірно нижчі, ніж у 

володарок  алелю Ala (р<0,05). 

При порівнянні досліджуваного показника було виявлено цікаву 

закономірність. Так, носії генотипу Pro/Pro, які входили до групи хворих на 

ГХ ІІ стадії мали вірогідно вищі рівні глюкози крові, у порівнянні зі 

здоровими жінками і жінками, хворими на ГХ І, володарок відповідного 

генотипу. 

Таким чином, у хворих з ГХ ІІ стадії носійство алелю Ala гена ППАР-γ 

пов’язується з певними негативними негативними зсувами ліпідного спектру 

плазми крові. У них визначаються вищі показниками ТГ, загального ХС,    

ХС ЛПДНЩ та ХС ЛПНЩ, крім цих змін у них більш низький рівень         
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ХС ЛПВЩ. Це наводить на думку, носійство алелю Ala у пацієнтів із ГХ 

може бути однією з передумов прискореного розвитку атеросклеротичного 

процесу, і як наслідок – виникнення судинних ускладнень ГХ, що і було 

показано раніше [18]. У хворих на ГХ І ст. та ГХ ІІ ст. успадкування 

генотипів ППАР-γ, що містять алель Ala, асоціюється з вищими показниками 

глюкози крові, хоча вони і залишаються в рамках вікової норми. Очевидно, 

наявність указаних генотипів певною мірою визначає схильність до розвитку 

порушень вуглеводного обміну. 

 

4.3. Рівень С-натрійуретичного пептиду в плазмі крові жінок, 

хворих на гіпертонічну хворобу 

СНП володіє вазодилататорними та протективними властивостями по 

відношенню до судинної стінки. Таким чином, пептид бере участь у 

функціонуванні одного з найбільших органів – судинного ендотелію, до 

певної міри визначає тонус, стан проліферації його елементів та роботу 

системи коагуляції крові. Можна думати, що опосередковано ефекти СНП 

позначаються і на роботі міокарда. 

Дані щодо рівня СНП у плазмі крові хворих на ГХ малочисельні і 

суперечливі. У літературі взагалі немає вказівок на дослідження рівнів СНП 

у хворих із початковою стадією ГХ, у залежності від генотипу ППАР-γ, хоча 

показаний вплив ППАР-γ на секрецію як СНП, так і його антагоніста – 

ендотеліну-1 [111, 114]. 

За отриманими даними, плазмова концентрація СНП у жінок, хворих 

на ГХ, достовірно більша, ніж у практично здорових жінок відповідного віку. 

При цьому рівень СНП у плазмі крові жінок, хворих на ГХ ІІ стадії, суттєво 

більший, ніж у хворих на ГХ І стадії. Отже простежується асоціація 

концентрацій у плазмі крові СНП і важкості хвороби (рис.4.4). 
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Рис. 4.4. Рівень СНП у плазмі крові жінок, хворих на неускладнену ГХ 

при різних стадіях захворювання (M±m). 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Деякі вчені вважають, що ППАР-γ впливають на продукцію СНП [111]. 

Можна припустити, що успадкування певних генотипів ППАР-γ може 

змінювати функціональну активність цих рецепторів і це фенотипово може 

проявлятись особливостями продукції СНП. Тому вирішено було вивчити 

рівні СНП у плазмі крові жінок, хворих на ГХ, при  успадкуванні різних 

варіантів гена ППАР-γ (рис.4.5). 

У хворих на ГХ І плазмова концентрація СНП достовірно нижча в осіб 

із генотипом Pro/Pro, ніж у носіїв алелю Ala. 

У володарок генотипу Pro/Pro, хворих на ГХ ІІ стадії, у порівнянні з ГХ 

І стадії, носіїв цього ж генотипу, рівень СНП був достовірно вищим – 

(4,09±0,09), проти (2,46±0,11) пмоль/мл. 
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Рис. 4.5. Рівень СНП у плазмі крові жінок хворих на ГХ при різних 

генотипах ППАР-γ (М±m) 

Примітка: 1) зв’язки вказані лише при наявності достовірної розбіжності, 2) у 

дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Беручи до уваги літературні данні [75] відносно меншої концентрації 

В-натрійуретичного пептиду в осіб з ожирінням, було вирішено провести 

порівняння рівнів СНП в осіб із різними індексами маси тіла (табл. 4.4).                                                   

 

Таблиця 4.4 

Концентрація С-натрійуретичного пептиду в осіб із різними 

індексами маси тіла(М±m) 

Групи Рівень СНП, пмоль/мл 

1 2 

П
р
ак

ти
ч

н
о

 

зд
о

р
о

в
і 

(n
=

8
0

) 

Без ожиріння (n=75) 2,37±0,06 

З ожирінням (n=5) 2,45±0,21 

р 2-1 >0,05 

Х
в
о
р
і 

 н
а 

Г
Х

 І
 с

т.
 

(n
=

5
1

) 

Без ожиріння (n=29) 2,92±0,18 

З ожирінням (n=22) 2,75±0,15 

р 4-3 >0,05 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 
2

Х
в
о
р

і 
н

а 
Г

Х
 

ІІ
 с

т.
 (

n
=

5
0

) 
Без ожиріння (n=29) 4,09±0,11 

З ожирінням (n=21) 3,96±0,09 

р 6-5 >0,05 

р<0,05 

 

 3-1, 4-1,  5-1, 5-4, 6-2,  6-3, 

6-5 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Нами встановлено, що рівень СНП у жінок із ГХ не залежить від змін 

маси тіла. 

Отримані дані дозволили розрахувати межові рівні СНП, визначення 

яких додасть додаткові можливості для швидкої скринінгової оцінки 

важкості ГХ. Межовий рівень СНП, який може використовуватись в якості 

маркеру ГХ І стадії дорівнює 2,55 пмоль/мл (чутливість 100%, специфічність 

100%, безпомилковість 100%). Межовий рівень СНП, який може 

використовуватись в якості маркеру ГХ ІІ стадії, дорівнює 3,47 пмоль/мл 

(чутливість данного методу склала 100%, специфічність 61%, 

безпомилковість 72%). 

Таким чином, плазмова концентрація СНП у жінок, хворих на 

неускладнену ГХ, достовірно вища, ніж у практично здорових жінок. Середні 

значення плазмової концентрації СНП у хворих на ГХ І ст. достовірно нижчі 

в осіб із генотипами Pro/Pro, ніж в осіб – носіїв алелю Ala. Рівень СНП 

достовірно вищий у носіїв генотипу Pro/Pro хворих на ГХ ІІ стадії, у 

порівнянні з ГХ І стадії, носіїв цього ж генотипу, хоча при ГХ ІІ стадії не 

відрізняється в носіїв різних генотипів. Рівень плазмової концентрації СНП у 

хворих на ГХ не асоціюється з ожирінням. 
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4.4. Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові жінок постменопаузного 

віку, хворих на гіпертонічну хворобу 

За отриманими даними плазмова концентрація ендотеліну-1 у плазмі 

крові жінок, хворих на ГХ, постменопаузного віку достовірно вища, ніж у 

практично здорових жінок відповідного віку (рис. 4.6). При цьому в жінок, 

хворих на ГХ ІІ стадії, рівень ендотеліну-1 у плазмі крові достовірно вищий, 

ніж у жінок, хворих на ГХ І стадії. 

 

Рис.4.6. Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові жінок хворих на неускладнену ГХ 

при різних стадіях захворювання (M±m). 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Також був проведений аналіз рівня ендотеліну-1 в осіб із різними 

генотипами ППАР-γ (табл.4.5). Було встановлено, що серед жінок, хворих на 

ГХ, у осіб із різними генотипами, рівень плазмової концентрації ендотеліну-1 

не відрізнявся. Найвищий рівень ендоеліну-1 виявився у хворих на ГХ ІІ садії 

і він був достовірно вищий, ніж у хворих на ГХ І стадії – носіїв відповідних 
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генотипів (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові жінок хворих на гіпертонічну хворобу 

при різних генотипах ППАР-γ (М±m) 

 

Групи 

Рівень 

ендотеліну-1, 

фмоль/мл 

р<0,05 

П
р
ак

ти
ч

н
о

 

зд
о

р
о

в
і 

(n
=

8
0

) 

Носії генотипу Pro/Pro (n=68) 1,79±0,09  

Носії алелю Ala (n=12) 1,73±0,14  

р 2-1>0,05  

Х
в
о
р
і 

н
а 

Г
Х

 І
 с

т.
 

(n
=

5
1

) 

Носії генотипу Pro/Pro (n=34) 7,75±0,11* 5-3 

Носії алелю Ala (n=17) 8,00±0,18* 6-4 

р 4-3>0,05  

Х
в
о
р
і 

н
а 

Г
Х

 

ІІ
 с

т.
 (

n
=

5
0

) Носії генотипу Pro/Pro (n=35) 10,78±0,13*  

Носії алелю Ala (n=15) 10,55±0,24*  

р 

 

6-5>0,05  

Примітка: 1) р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей 

(р<0,05), 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Концентрація ендотеліну-1 у хворих на ГХ різних стадій була 

достовірно вищою, ніж у практично здорових жінок і відповідала важкості 

перебігу хвороби (табл.4.6,). Рівні плазмової концентрації енддотеліну-1, так 

само як СНП, у хворих на ГХ ІІ стадії не пов’язані з ожирінням 

Ураховуючи  прямий антагонізм в дії СНП та ендотеліну-1 розраховано 

коефіцієнт, який би нівелював статеві відмінності і вказував на баланс 

вазадилататор / вазоконстриктор. У хворих на ГХ нами був розрахований 

коефіцієнт, який являє собою відношення концентрацій СНП та ендотеліну-1 
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у плазмі крові хворих на ГХ. 

 

Таблиця 4.6 

Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові жінок, хворих на гіпертонічну 

хворобу, у залежності від наявності ожиріння (М±m) 

Групи Рівень 

ендотеліну-1, 

пмоль/мл 

р<0,05 

П
р
ак

ти
ч

н
о

 

зд
о
р
о

в
і 

(n
=

8
0

) 

Без ожиріння (n=75) 1,79±0,08  

З ожирінням (n=5) 1,57±0,25  

р 2-1 >0,05  

Х
в
о
р
і 

н
а 

Г
Х

  

І 
ст

. 
(n

=
5

1
) 

Без ожиріння (n=29) 7,91±0,12 3-1, 3-2 

З ожирінням (n=22) 7,73±0,13 4-1, 4-2 

р 4-3 >0,05  

Х
в
о
р
і 

н
а 

Г
Х

  

ІІ
 с

т.
 (

n
=

5
0

) 

Без ожиріння (n=29) 10,87±0,14 5-1,  5-2,  5-3,  5-4 

З ожирінням (n=21) 10,5±0,19 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 

р 6-5 >0,05  

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Значення даного коефіцієнта відношення концентрацій СНП та 

ендотеліну-1 були проаналізовані при різних стадіях ГХ (табл. 4.7). 

Установлено, що при будь-якій стадії ГХ величина коефіцієнта СНП / 

ендотелін-1 була меншою, ніж у контрольній групі, що відображає 

порушення балансу вазодилататор / вазоконстриктор у бік більшої 
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концентрації вазоконстриктора у хворих на ГХ (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Відношення СНП/ендотелін-1 у плазмі крові, хворих на 

гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії (М±m) 

Групи СНП/ендотелін-1, 

ум.од 

р 

Здорові жінки (n=80) 1,44±0,04 4-2<0,01; 

3-2<0,01; 

05<р 3-4<0,1 

Хворі на ГХ (n=101) 0,37±0,01* 

Хворі на ГХ І стадії (n=51) 0,37±0,02* 

Хворі на ГХ ІІ стадії (n=50) 0,38±0,01* 

Примітка: 1)*- різниця показників достовірна при порівнянні із контрольною 

групою.  

                 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

В якості маркера співвідношення активності компонентів, котрі беруть 

участь у регуляції функції ендотелію в жінок постменопаузного віку, котрі 

страждають на неускладнену ГХ, можна використовувати коефіцієнт СНП / 

ендотелін-1 – нижче 0,94 ум.од.(чутливість – 100%, специфічність – 100 %, 

точність – 100%). 

 

4.5. Структурно-функціональні особливості міокарда в жінок, 

хворих на гіпертонічну хворобу із різними генотипами ППАР-γ 

Показники внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки в жінок 

хворих на ГХ, різних стадій віком від 45 до 65 років представлені в табл. 4.8. 

В осіб із ГХ ІІ стадії, порівняно з пацієнтами з ГХ І стадії, відмічена 

достовірно більша ЧСС (р<0,05). Рівень САТ та ДАТ виявився найвищим у 

хворих із ГХ ІІ стадії. У пацієнтів з ГХ ІІ стадії кінцевий дастолічний розмір 

ЛШ значимо більший, ніж у практично здорових осіб та хворих на ГХ І 

стадії, кінцевий систолічний розмір ЛШ  значно більший в осіб із ГХ І та ГХ 
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ІІ стадій, порівняно з практично здоровими особами. Товщина задньої стінки 

ЛШ, товщина міжшлуночкової перетинки ЛШ, індекс маси  міокарда ЛШ та 

відносна товщина стінок ЛШ достовірно вищі при ГХ ІІ стадії, ніж в осіб із 

ГХ І стадії, та є найбільшими в осіб із ГХ ІІ стадії, що відображає зміни в 

міокарді в процесі перебігу ГХ (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Показники гемодинаміки в жінок, хворих на гіпертонічну хворобу 

І та ІІ стадій (М ± m, %) 

Показник Контрольна 

група  

(n=80) 

Група хворих 

на ГХ І стадії 

(n=51) 

Група хворих 

на ГХ ІІ стадії 

(n=50) 

Р<0,05 

між 

групами 

1,2,3 

1 2 3 4 5 

ЧСС, за 1 хв 74,74±0,61 70,86±0,02 75,70±1,66 2-1, 3-2 

САТ, мм рт. ст. 121,69±0,86 143,00±0,49 152,60±2,05 2-1, 3-2, 

3-1 

ДАТ, мм рт. ст. 75,56±0,84 92,86±0,51 90,60±0,98 2-1, 3-1 

іКДР 2,44±0,02 2,47±0,03 2,62±0,03 2-1, 3-1 

іКСР 1,58±0,02  1,78±0,02 1,75±0,03 2-1, 3-2, 

3-1 

ТЗСЛЖ,см 0,94±0,01 0,99±0,01 1,17±0,01 2-1, 3-2, 

3-1 

ТМШП,см 0,93±0,01 1,02±0,01 1,21±0,01 2-1, 3-2, 

3-1 

ВТС, ум.од. 0,42±0,01 0,46±0,00 0,49±0,001 2-1, 3-2, 

3-1 

ММЛШ, г 155,08±3,51 180,54±1,81 265,74±7,35 2-1, 3-2, 

3-1 

ІММЛШ, г/м2 85,70±1, 65 98,40±1,46 142,53±3,95 2-1, 3-2, 

3-1 

УІ, мл/м2 31,56±0,77 26,22±1,35 37,15±1,20 2-1, 3-2, 

3-1 

СІ, л/(хв.·м2) 2,35±0,06 1,85±0,09 2,80±0,10 2-1, 3-2, 

3-1 

ХОК, мл/хв 4247,21±103,8

72 

3596,27±112,10 5221,11±190,1

9 

2-1, 3-2, 

3-1 

ФВ, % 64,03±0,85 53,67±0,97 61,17±0,95 2-1, 3-2, 

3-1 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 

S, % 35,01±0,66 27,77±0,64 33,08±0,71 2-1, 3-2, 

3-1 

ЛП, см 3,28±0,04 3,34±0,04 3,49±0,05 2-1,  3-2 

Е, м/с 0,75±0,01 0,75±0,02 0,61±0,01 2-1, 3-1 

А, м/с 0,50±0,01 0,50±0,01 0,78±0,03 2-1, 3-2 

Е/А, ум.од. 1,54±0,03 1,53±0,04 0,81±0,05 2-1, 3-1 

Те,мс 224,50±2,01 229,46±2,72 221,90±1,95 3-2 

Та,мс 116,50±1,24 116,87±1,48 114,78±1,43  

Тdec, мс 164,64±1,95 166,57±2,55 243,44±6,92 2-1, 3-1 

IVRT, мс 76,54±0,89 97,69±15,73 98,76±1,94 3-1 

Примітка: р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей (р<0,05). 

Показники фракції викиду та фракції передньо-заднього вкорочення 

ЛШ достовірно вищі в пацієнток із ГХ ІІ ст. Величини показників 

трансмітрального кровотоку у хворих на ГХ достовірно відрізняються від 

аналогічних показників у здорових жінок. Так, пікова швидкість раннього 

діастолічного наповнення (Е) ЛШ найнижча в осіб із ГХ ІІ стадії, пікова 

швидкість пізнього діастолічного наповнення (А) ЛШ достовірно вища в 

жінок, хворих на ГХ ІІ стадії. Відповідно і величина співвідношення 

швидкостей раннього та пізнього діастолічного наповнення (Е / А) ЛШ 

найвища в практично здорових жінок. У пацієнтів із ГХ І та ІІ стадії 

найдовший час ізоволюметричного розслаблення (IVRT). Відмінності в 

показниках розвитку діастолічної дисфункції серед хворих на ГХ різних 

стадій були з тенденцією до достовірності (див. табл. 4.8). Серед осіб із ГХ І 

стадії нормальна геометрія серця виявилася в 37 (72,55%) осіб. У 14 пацієнтів 

(27,45%) було виявлене концентричне ремоделювання ЛШ. У хворих на ГХ 

ІІ стадії концентрична гіпертрофія ЛШ виявлена в 50 жінок (100%). Причому 

в 40 (80%) хворих із ГХ ІІ стадії виявлено помірну гіпертрофію ЛШ 

(іММЛШ<170 г/м2), у 10 (20%) осіб – виражену гіпертрофію ЛШ 
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(іММЛШ≥170 г/м2). 

На наступному етапі роботи було порівняно середні структурно-

функціональні показники міокарда та стан системної гемодинаміки у хворих 

на ГХ із різним генотипом гена ППАР-γ (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Показники системної гемодинаміки та структурно-

функціональних параметрів лівого шлуночка в жінок із різними 

генотипами ППАР-γ (М±m) 
Групи іКДР 

іКСР 
ТЗСЛ
Ш см 

ТМШ
Псм 

КДО, 
мл 

КСО, 
мл 

ІММЛ
Ш г/м2 

Е/А IVRT, 
мс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольна 
група носії 
генотипу 

Pro/Pro (n=69) 

2,45 
±0,02 

1,59 
±0,02 

0,94 
±0,01 

0,94 
±0,01 

88,93 
±1,52 

31,85
±0,81 

86,47 
±0,98 

1,51 
±0,04 

76,72 
±0,99 

Контрольна 
група носії 
генотипу 
алелю Ala 

(n=32) 

1,38 
±0,07 

1,52 
±0,06 

0,92 
±0,02 

0,91 
±0,02 

86,21 
±5,28 

29,48
±2,36 

81,35 
±5,55 

1,73 
±0,75 

75,50 
±1,91 

Жінки, хворі 
на ГХ І ст., 

носії генотипу 
Pro/Pro (n=34) 

2,45 
±0,04 

1,81 
±0,03 

0,99 
±0,01 

1,01 
±0,01 

92,85 
±1,45 

44,86
±0,75 

97,09 
±1,81 

1,46 
±0,05 

105,15
±3,54 

Жінки, хворі 
на ГХ І ст., 
носії алелю 
Ala (n=17) 

2,51 
±0,05 

1,73 
±0,03 

0,99 
±0,01 

1,02 
±0,01 

95,93 
±1,85 

39,72
±1,91 

101,0 
±2,40 

1,68 
±0,08 

82,78 
±3,77 

Жінки, хворі 
на ГХ ІІ ст., 

носії генотипу 
Pro/Pro  
(n=35) 

2,67 
±0,04 

1,79 
±0,03 

1,18 
±0,01 

1,22 
±0,01 

117,03
±2,88 

45,61
±1,53 

149,27
±4,57 

0,73 
±0,06 

98,37 
±2,52 

Жінки, хворі 
на ГХ ІІ ст., 
носії алелю 
Ala (n=15) 

2,51 
±0,06 

1,66 
±0,03 

1,13 
±0,02 

1,17 
±0,02 

102,27
±4,55 

37,88
±1,12 

126,82
±6,06 

0,98 
±0,09 

99,67
±0,98 

Р<0,05 6-5 
5-1 
5-3 
 

6-5 
4-3 
3-1 
4-2 
6-2 
5-1 
 

6-5 
5-3 
3-1 
4-2 
6-2 
5-1 
6-4 

6-5 
5-3 
3-1 
4-2 
6-2 
5-1 
6-4 

5-3 
5-1 
6-5 
 
 
 

6-5 
4-3 
3-1 
4-2 
5-1 
6-1 
 

6-5 
5-3 
3-1 
4-2 
6-2 
5-1 
6-4 

5-6 
4-3 
2-1 
5-3 
6-2 
5-1 
6-4 

5-3 
6-2 
5-1 
6-4 

Примітка: 1) р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей 

(р<0,05), 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 
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У пацієнтів із ГХ І стадії носіїв генотипу Pro/Pro індекс кінцевого 

систолічно розміру (іКСР) та кінцевий систолічний об’єм (КСО) більші, ніж 

у носіїв алелю Ala. У носіїв алелю Ala  співвідношення швидкостей раннього 

та пізнього діастолічного наповнення лівого шлуночка (Е / А) достовірно 

вище. Інших суттєвих відмінностей показників, що характеризують 

трансмітральний кровоток та діастолічну функцію ЛШ, не виявлено (табл. 

4.9). Отже, у хворих на ГХ І стадії наявність генотипу Pro/Pro асоціюється з 

структурними змінами міокарда. 

Носійство генотипу Pro/Pro при ГХ ІІ стадії асоціюється з більшими 

показниками індекса кінцевого діастолічного розміра ЛШ ( іКДР), індекса 

кінцевого систолічного розміра ЛШ ( іКСР), кінцевого діастолічного об'єму 

ЛШ (КДО), кінцевого систолічного об'єму ЛШ (КСО), товщини 

міжшлуночкової перетинки (ТМШП), товщини задньої стінки лівого 

шлуночка (ТЗСЛШ) та більшим  індексом маси міокарда ЛШ (іММЛШ) (р 

<0,05). У хворих на ГХ ІІ носіїв алелю Ala співвідношення швидкостей 

раннього та пізнього діастолічного наповнення ЛШ достовірно вище. 

Отже носійство генотипу Pro/Pro ППАР-γ асоціюється з більш 

негативними зсувами структурних показників міокарда в жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, хворих на 

неускладнену ГХ. 

 

4.5.1. Рівні СНП, ендотеліну-1 та їхнє співвідношення в осіб із 

різними показниками центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки. 

Роль СНП стосовно дисфункції серця та судин є практично маловивченою. 

Зокрема, доведеним можна вважати вазодилатуючі властивості СНП, а також 

його антагоністичні відношення з ендотеліном-1 [14]. Існують роботи, в яких 

показана можливість прямого контролю секреції як СНП, так і ендотліну-1 із 

боку ППАР-γ [54, 120, 149]. Дані літератури щодо кореляції зростання рівня 

СНП зі збільшенням маси міокарда малочисельні та суперечливі [46]. У той 

же час є повідомлення про здатність кардіоміоцитів синтезувати СНП [151]. 
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Згідно отриманих даних, у хворих на ГХ І та ГХ ІІ стадій рівень СНП 

був вищим, у порівнянні зі здоровими особами, незалежно від успадкованого 

варіанту  генотипу ППАР-γ (р<0,01). Відповідно концентрація СНП у плазмі 

крові хворих ГХ ІІ стадії була вищою. ніж у пацієнтів з ГХ І стадії.  У той же 

час у пацієнтів з ГХ при першій стадії плазмова концентрація СНП 

достовірно нижча при носійстві генотипу Pro/Pro, ніж у носіїв алелю Ala. 

Ураховуючи прогностичну значимість гіпертрофії міокарда у хворих із 

ГХ, було досліджено плазмові концентрації СНП у хворих при різній 

вираженості гіпертрофії ЛШ (табл. 4.10). З`ясувалося, що рівень СНП вищий 

у пацієнтів із вираженою ГЛШ. 

 

Таблиця 4.10 

Рівень С-натрійуретичного пептиду в пацієнтів із неускладненою 

гіпертонічною хворобою з різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка 

(М±m) 

 

Групи 

С-натрійуретичний пептид, пмоль/мл р2-1 

Ступінь гіпертрофії ЛШ 

Помірна ГЛШ Виражена ГЛШ 

Хворі на ГХ 

ІІ ст.  

(n=50) 

3,92±0,08 

(n=40) 

4,52±0,13 

(n=10) 

<0,05 

 

 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Відомо, що початкові прояви порушення діастолічної функції серця 

мають місце вже на ранніх етапах формування ГХ [51] і патогенетичний 

зв'язок гіпертрофії ЛШ та діастолічної дисфункції його не викликає сумніву.  

 

 



94 

 

 

 

Таблиця 4.11 

Рівень С-натрійуретичного пептиду в плазмі крові хворих на 

неускладнену гіпертонічну хворобу з відсутністю та наявністю 

діастолічної дисфункції (М±m) 

Діастолічна 

дисфункція 

 

Рівень СНП, пмоль/мл  

Р<0,05 

 

Контрольна 

група 

Хворі на ГХ І 

стадії 

Хворі на ГХ ІІ 

стадії 

Відсутня 

діастолічна 

дисфункція 

2,38±0,06 

(n=80) 

2,85±0,12 

(n=51) 

3,75±0,08 

(n=30) 

1-2, 3-2, 

1-3 

Наявна 

діастолічна 

дисфункція 

(n=0) (n=0) 4,47±0,09 

(n=20) 

 

 - - Р<0,05  

 

Примітка: 1) р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей 

(р<0,05), 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

Тому вирішено було дослідити рівні СНП у хворих на ГХ із 

відсутністю та наявністю діастолічної дисфункціі ЛШ (табл. 4.11).  

Серед пацієнток, хворих на ГХ ІІ стадії, діастолічна дисфункція 

визначалась у 40 % (20) хворих. У цих пацієнток була виявлена асоціація між 

концентрацією СНП та ДД. 

Аналогічно вищевикладеним дослідженням було простежено і рівні 

ендотеліну-1. Виявилося, що в групі хворих на ГХ ІІ стадії рівень ендотеліну-

1 не відрізнявся (табл.4.12). 
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Таблиця 4.12 

Рівень ендотеліну-1 із різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка у 

хворих із неускладненою гіпертонічною хворобою (М±m) 

 

Групи 

Ендотелін-1, фмоль/мл р 

Ступінь гіпертрофії ЛШ 

Помірна ГЛШ Виражена ГЛШ 

Хворі на ГХ 

ІІ ст. 

10,61±0,13 (n=40) 11,15±0,23 (n=10) 2-1>0,05 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

У подальшому було проаналізовано концентрацію ендотеліну-1 у 

плазмі крові у хворих на ГХ із наявністю та відсутністю діастолічної 

дисфункції (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13 

Рівень ендотеліну-1 у плазмі крові хворих на неускладнену гіпертонічну 

хворобу з відсутністю чи наявністю діастолічної дисфункції (М±m) 

Діастолічна 

дисфункція 

 

Ендотелін-1, фмоль/мл  

р 

 Контрольна 

група 

Хворі на ГХ І 

стадії 

Хворі на ГХ 

ІІ стадії 

Відсутня 

діастолічна 

дисфункція 

1,78±0,07 

(n=80) 

7,83±0,09  

(n=51) 

10,45±0,15 

(n=30) 

Р1-2<0,05, Р3-

2<0,05 

Р1-3<0,05 

Наявна 

діастолічна 

дисфункція 

(n=0)  (n=0) 11,12±0,14 

(n=20) 

 

р - - Р3-4<0,05  

Примітка: 1) р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей 

(р<0,05), 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 
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Виявилось, що як і у випадку з СНП, концентрація ендотеліну-1 була 

вірогідно вищою в групі хворих на ГХ ІІ стадії, які мали діастолічну 

дисфункцію (р<0,05). 

Також було досліджено і значення коефіцієнта СНП / ендоелін-1 у 

хворих при різній вираженості ГЛШ (табл. 4.14). 

З`ясувалося, що коефіцієнт СНП/ЕТ-1 не відрізнявся у приведених 

вище групах пацієнтів (табл. 4.14). 

 

Таблиця 4.14 

Значення коефіцієнта СНП / ендотелін-1 у хворих із гіпертонічною 

хворобою з різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка (М±m) 

 

 

Групи 

СНП / ендотелін -1, ум. од  

 

р 
Ступінь гіпертрофії лівого шлуночка 

Помірна гіпертрофія 

лівого шлуночка 

Виражена гіпертрофія 

лівого шлуночка 

Хворі на ГХ 

ІІ ст. 

0,37 ±0,01               

(n=40) 

0,41 ±0,01 

(n=10) 

1-2>0,05 

 

 

Примітка: у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 

При вивченні коефіцієнта СНП / ЕТ-1 у плазмі крові хворих на 

неускладнену ГХ із відсутністю та наявністю діастолічної дисфункції було 

встановлено, що в пацієнтів, хворих на ГХ ІІ стадії з діастолічною 

дисфункцією, коефіцієнт СНП / ендотелін-1 достовірно вищий (табл.4.15). 
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Таблиця 4.15 

Значення коефіцієнта СНП / ендотелін-1 у плазмі крові хворих на 

неускладнену гіпертонічну хворобуз відсутністю та наявністю 

діастолічної дисфункції (М±m) 

Діастолічна 

дисфункція 

СНП/ендотелінТ-1, ум. од р<0,05 

Контрольна 

група 

Хворі на ГХ І 

стадії 

Хворі на ГХ 

ІІ стадії 

Відсутня 

діастолічна 

дисфункція 

1,44±0,04 

(n=80) 

2. 0,37±0,02 

(n=51) 

3.0,36±0,01 

(n=30) 

1-2, 3-2 

1-3 

Наявна 

діастолічна 

дисфункція 

(n=0) (n=0) 4.0,40±0,01 

(n=20) 

 

р - - <0,05  

Примітка: 1) р - вказана лише при наявності достовірних відмінностей 

(р<0,05); 2) у дужках показана абсолютна кількість осіб. 

 
 

 

Рис. 4.7. Межові рівні СНП,ндотеліну-1 та коефіцієнта їхнього 

співвідношення, що можуть бути використані для допоміжної діагностики 

діастолічної дисфункції при скринінгових до ЕхоКГ обстеженнях у жінок 

постменопаузного віку, хворих на ГХ ІІ стадії. 
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Отримані результати дозволили для допоміжної діагностики 

діастолічної дисфункції в жінок постменопаузного віку, хворих на ГХ ІІ 

стадії, мешканок Вінницької області розрахувати межові рівні СНП,  

ендотелін-1, а також коефіцієнта СНП / ендоелін-1. Зокрема, межові рівні 

СНП – вище 3,58 пмоль/мл, ендотеліну-1– вище 0,37 фмоль/мл, коефіцієнта 

СНП/ндотелін-1 – нижче 0,37 ум.од. можуть бути використані для 

допоміжної діагностики діастолічної дисфункції в осіб, хворих на ГХ ІІ стадії 

(рис.4.7). 

Таким чином, в осіб, що успадкували алель Ala серед жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, ГХ розвивається 

частіше. У здорових носіїв генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ частіше трапляєься 

генотип АА гена АТ1Р. Серед носіїв генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ хворих на 

ГХ І стадії та носіїв генотипу Pro/Pro в загальній групі хворих переважає 

алель С гена АТ1Р (Р <0,05). Наявність поліморфного алелю Ala гена ППАР-

γ асоціюється з ожирінням у хворих на ГХ ІІ стадії. 

У хворих на ГХ ІІ стадії успадкування алелю Ala гена ППАР-γ 

асоціюється з вираженими негативними зсувами показників спектру ліпідів 

плазми крові, що проявляються вищими показниками загального ХС, ТГ, ХС 

ЛПДНЩ та ХС ЛПНЩ, а також більш низькими рівнями ХС ЛПВЩ. 

Очевидно, успадкування алелю Ala у хворих із ГХ може бути причиною 

виникнення атеросклерозу, в наслідок якого можуть виникнути судинні 

ускладнень ГХ, що і було показано раніше [16]. У хворих на ГХ І та ГХ ІІ 

стадій успадкування генотипів ППАР-γ, що містять алель Ala, асоціюється з 

вищими показниками глюкози крові, хоча вони і залишаються в межах 

норми. Очевидно, наявність указаних генотипів, певною мірою, визначає 

схильність до розвитку порушень вуглеводного обміну. 

Плазмова концентрація СНП у жінок, хворих на неускладнену ГХ, 

достовірно вища, ніж у практично здорових жінок. Плазмова концентрація 

СНП у хворих на ГХ І стадії достовірно нижча в осіб із генотипами Pro/Pro 

гена ППАР-γ, ніж в осіб – носіїв алелю Ala. Рівень СНП достовірно вищий у 
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носіїв генотипу Pro/Pro, хворих на ГХ ІІ стадії, у порівнянні з хворими на ГХ 

І стадії – носіїв цього ж генотипу. Концентрація СНП при ГХ ІІ стадії не 

відрізняється в носіїв різних генотипів. Рівень СНП у плазмі  хворих на ГХ 

не відрізняється при різних індексах маси тіла. Встановлені межові рівні 

СНП, котрі можуть використовуватися в якості маркера ГХ І та ІІ стадії. В 

якості маркера ГХ І стадії може використовуватись рівень СНП вищий 2,55 

пмоль/мл, а ГХ ІІ стадії – вищий від 3,47 пмоль/мл. 

При будь-якій стадії ГХ співвідношення СНП / ендотелін-1 менше, ніж 

у контрольній групі. Окрім того, воно вище при ГХ ІІ стадії, ніж при ГХ І 

стадії. 

Носійство генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ асоціюється з більшими 

негативними зсувами структурних показників міокарда в жінок 

постменопаузного віку, мешканок Вінницької області, хворих на 

неускладнену ГХ. 

При аналізі структурно-функціональних змін міокарда у хворих на ГХ 

у цілому виявлено, що у групі хворих на ГХ ІІ рівень СНП був вірогідно 

вищим у пацієнтів з вираженою ГЛШ, а також у хворих, котрі мали 

діастолічну дисфункцію (р<0,05); рівень ендотеліну-1 та коефіцієнт СНП / 

ендотелін-1 був вищий у хворих на ГХ ІІ стадії з діастолічною дисфункцією. 

Для допоміжної діагностики діастолічної дисфункції при скринінгових 

до ЕхоКГ обстеженнях можуть бути використані межові рівні СНП вище –

3,58 пмоль/мл, ендотеліну-1 вище – 0,37 фмоль/мл та коефіцієнта СНП / 

ендотелін-1 нижче – 0,37 ум.од. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серед серцево-судинної патології АГ протягом тривалого часу 

залишається найбільш поширеним захворюванням і складає 12,3 млн. чоловік 

[40]. За умови ранньої діагностики та ефективного лікування ГХ можна 

уникнути приблизно третини смертей [24, 73]. Стійке зростання 

захворюваності на ГХ стимулює пошук та уточнення механізмів її розвитку, 

що дасть можливість прогнозувати розвиток і перебіг захворювання та 

застосовувати адекватну профілактику. 

Вчені вважають, що винекнення ГХ залежить від генетичних та 

демографічних чинників, а також факторів зовнішнього середовища [95]. 

Розвиток ГХ залежить в певній мірі ендокринного статусу кожному 

конкретному віці. Менопауза в 2 рази збільшує ризик розвитку ГХ після 

відхилення впливу інших чинників[49]. 

Вплив ППАР-γ на регуляцію АТ через забезпечення різних видів 

обміну та генетичні чинники роблять вивчення спадкового поліморфізму і 

його значення дуже важливим і необхідним.  

ППАР- γ – це ядерні транскрипційні чинники, активація яких пов’язана 

відразу з певною кількістю фізіологічнх процесів, а саме з регуляцією 

ліпідного та вуглеводного обміну та енергозабезпеченням клітин. Також 

ППАР важливо впливає на ген АТ1Р, які реалізують пресорну дію РААС. У 

жінок встановлений зв'язок поліморфізму гена АТ1Р із підвищеним ризиком 

розвитку ГХ та ГЛШ [58,68]. ППАР-γ найбільше впливають на вище описані 

процеси. 

Роль ППАР-γ у трансформації активності РААС останнім часом досить 

активно вивчається. Роблять припущення, що ППАР-γ на рівні експресії генів 

певних білків та ферментів впливають на окремі компоненти каскаду РААС. 

В наслідок активації ППАР-γ підвищується продукція реніну, однак 

встановно, що можливість зниження тиску в результаті дії РААС під впливом 
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лігандів ППАР-γ зменшуються. Це пояснюють тим, що ППАР-γ знижують 

ступінь експресії генів АТ1-Р та АПФ і вміст ангіотензину ІІ [164] (Рис. 5.1). 

 

 

 

Рис. 5.1 Роль ППАР-γ в модуляції каскаду РААС (за T. Rőszer, M. 

Ricote, 2010). 

 

Нещодавно були отримані перші прямі докази ролі ППАР-γ в розвитку 

атерогенної дисліпідемії та їхній вагомий вплив на виникнення  

атеросклерозу, а також розвитку його ішемічних проявів у людей[68]. Ряд 

вчених акцентує увагу на молекулярних механізмах участі ППАР-γ на 
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початкових етапах та зворотному розвитку атеросклеротичного процесу [172, 

125]. Вчені вважають, що в основі ангіопротективної дії ППАР-γ лежить 

видалення холестерину з стінки судин та пригнітанні запального процесу [56, 

164]. 

Таким чином, на сьогодні ППАР-γ вважається важливим фактором, 

який з'язує ліпідний та вуглеводний бмін та знижує вміст глюкози і вільних 

жирних кислот в крові[145]. 

ППАР-γ безпосередньо впливають на судинний тонус шляхом блокади 

кальцієвих каналів у гладких мязах[173]. Вони інгібують секрецію 

ендотеліну-1 [149] і підвищують продукцію СНП [53, 120]. 

Досить активно вивчається роль у патогенезі ГХ поліморфізму гену 

ППАР-γ. Функціонування ППАР-γ зв’язують з будовою цих рецепторів, що 

визначається експресією певного гена. Самим частим різновидом 

поліморфізму гену ППАР-γ є Pro12Ala поліморфізм. Він виникає в результаті 

заміни в 12 кодоні екзону В цитозину на гуанін, внаслідок чого у молекулі 

рецептора виникає  заміни проліну на аланін[58]. 

Останніми роками важливу роль у регуляції структурно-

функціонального стану серцево-судинної системи, як у фізіологічних умовах, 

так і при формуванні серцево-судинної патології, відводять системі 

натрійуретичних пептидів. СНП вважають головним натрійуретичним 

пептидом. Він здійснює місцеву регуляцію гомеостазу стінки судин (як 

раніше зазначалось, його синтез і продукція ендотеліну-1 контролюється 

РААС та ППАР-γ) [18, 53, 120]. Хочеться підкреслити, рівень СНП що в 

українців, хворих на ГХ І, раніше не досліджувався. 

У цілому, враховуючи існуючі міжпопуляційні відмінності, здається 

цікавим і корисним для визначення профілактичних заходів провести 

генотипування здорових та хворих на неускладнену ГХ, мешканців 

Вінницької області. З метою визначення діагностичної цінності поліморфізму 

гена ППАР-γ та концентрації  ЕТ-1 і СНП, як маркерів важкості і 

прогнозування різного перебігу ГХ необхідно комплексно вивити залежності 
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між рівнями ендотеліну-1 та СНП у плазмі крові у осіб з різними варіантами 

генотипу ППАР-γ і станом внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки, 

показниками  обміну  вуглеводів та ліпідівї хворих на неускладнену ГХ І та ІІ 

стадій.  

Було встановлено, що в практично здорових жінок постменопаузного 

віку, мешканок Вінницької області частіше реєструється генотип Pro/Pro і 

алель Pro гена ППАР-γ, а в носіїв алелю Ala частіше розвивається ГХ. У групі 

хворих на ГХ І та ГХ ІІ стадії, у порівнянні з групою практично здорових 

осіб, частота виявлення генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ була меншою (67 %, 

70% та 85 %, відповідно). Разом із цим, алель Ala вдвічі частіше траплявся в 

жінок, хворих на ГХ І та ГХ ІІ стадій, порівняно зі здоровими особами ( 

20,59%, 20% та 9% відповідно), що дозволило розрахувати можливість 

захворіти на ГХ (використано калькулятор випадок-контроль). Було 

встановлено, що з вірогідністю 95% у носіїв алелю Ala ризик виникнення ГХ 

І ст. в 1,76 раза вища, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. Можливість розвитку ГХ 

ІІ ст. у практично здорових жінок і в жінок, хворих на ГХ І – носіїв алелю Ala 

в 1,33 раза вища, ніж у носіїв генотипу Pro/ Pro (вірогідність 95%). 

Тобто, серед жінок постменопаузального віку. мешканок Вінницької 

області, що успадкували алель Ala, можливий частіший розвиток ГХ. 

Подібні дослідження проводились і в інших регіонах України – Полтаві 

[36] та Буковині [47], однак не виділялись окремо групи за статевими 

ознаками. У буковинців, хворих на ГХ, вивчався Pro12Ala поліморфізм гена 

ППАР-γ. Було встановлено, що Ala/Ala генотип спостерігається в 2,7 раза 

частіше, а Pro/Pro генотип – в 1,3 раза рідше серед здорових осіб, порівняно з 

хворими на есенціальну АГ [47]. Вивчення зв’язку поліморфізму гена ППАР-

γ та розвитком ГХ проводилося серед різних популяцій. Встановлений звязок 

алелю Ala з розвитком ГХ для росіян [5], поляків [93], кореянок [102]. Однак 

інші вчені дані, щозасвідчують зв'язок алелю Pro з розвитком АГ, а саме, у 

жителів Іспанії [126], Данії [117]. 
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При тлумаченні результатів подібних досліджень обов’язково 

необхідно враховувати стать та вік обстежуваних осіб, а також расові 

особливості їхнього генотипу, оскільки розподіл генотипів ППАР-γ різний 

нувіть в межах України. 

Знаючи про можливий вплив поліморфізму ППАР-γ на активність 

РААС через регуляцію експресії АТ1Р [76], ми проаналізували 

співвідношення між частотою реєстрації окремих генотипів ППАР-γ та АТ1Р 

у практично здорових жінок і жінок, хворих на неускладнену ГХ. 

Серед хворих на ГХ І та ІІ стадій носіїв генотипу Pro/Pro достовірно 

більше осіб з алелем С гена АТ1Р (71,00%, проти 29,00%, р<0,05 та 63,00%, 

проти 37,00%, р<0,05, відповідно). У групах хворих на ГХ І та ІІ ст. серед 

володарок алелю Ala комбінація з різними генотипами гена АТ1Р 

спостерігається з різною частотою. Так, у носіїв цього алелю, хворих на ГХ І 

ст., осіб із генотипом АА та алелем С приблизно однакова кількість (47,00% 

та 53,00% відповідно, р≥0,05). Серед хворих на ГХ ІІ ст. – носіїв алелю Ala 

переважають жінки з генотипом АА (73,00%, проти 27,00%, р<0,05, 

відповідно). 

Ураховуючи отримані раніше дані [21, 28, 74], розвиток ГХ пов'язаний 

з алелю С гена АТ1Р, більшою частотою реєстрації цього генотипу гена 

АТ1Р у носіїв генотипу Pro/Pro гена ППАР-γ можна пояснити і більшу 

поширеність саме цього генотипу поряд із його більшою розповсюдженістю 

в загальній популяції в осіб, що захворіли на ГХ. Спостерігається певне 

співвідношення: у носіїв генотипу Pro/Pro, що захворіли на ГХ, частіше, 

трапляється алель С, з якою і пов’язано патологічну активність РААС і 

більшу ймовірність розвитку ГХ у жінок і чоловіків, а в носіїв алелю Ala, 

навпаки, частіше виявляється сприятливий варіант АТ1Р – однак більш 

виражені зсуви в обміні ліпідів та глюкози.  

Досить широко вивчається стан функції ендотелію  у хворих на ГХ. У 

цілому ряді робіт підтверджено розвиток дисфункції ендотелію у хворих на 

ГХ [11, 89, 117]. У функціонуванні ендотелію при ГХ важливу роль відводять 
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С-натрійуретичному пептиду, що володіє вираженим вазодилатуючим 

ефектом, а також його прямому антагоністу ендотеліну-1 –

загальновизнаному маркеру вазоконстрикції. Деякі вчені вважають, що 

ППАР-γ посилюють продукцію СНП [175]. 

Слід зазнчити, що вивченню змін у концентрації СНП при різній 

патології в Україні присвячені поодинокі дослідження [14, 16, 52], а 

співвідношення концентрацій даного пептиду з ендотеліном-1 раніше 

вивчалося лише серед мешканців Вінничини [16, 75]. На Вінничині було 

встановлено, що в жінок, хворих на ГХ ІІ та ГХ ІІІ стадій, плазмові 

концентрації СНП та ендотеліну-1 були вищими в осіб із наявністю 

діастолічної дисфункцієї міокарда та вираженою гіпертрофією ЛШ [16, 75]. 

При цьому, незважаючи на паралельне збільшення їхніх рівнів у крові, 

співвідношення вказаних факторів було порушене внаслідок більш суттєвого 

підвищення рівня ендотеліну-1, порівняно з СНП на початкових етапах 

хвороби. 

При дослідженні, зокрема, у хворих на ГХ І ст. балансу концентрацій 

СНП та ендотеліну-1 у плазмі крові встановлено ряд особливостей. 

Відповідно до отриманих результатів, плазмова концентрація СНП у 

практично здорових осіб складає (2,38±0,06) пг/мл. Рівень СНП у жінок, 

хворих на неускладнену ГХ, достовірно вищий (3,44±0,09) пг/мл, ніж у 

практично здорових жінок. 

У практично здорових жінок асоціації між рівнем СНП та 

поліморфізмом гена ППАР-γ не виявлено. У хворих на ГХ І стадії рівень 

СНП достовірно  нижчий в осіб із генотипами Pro/Pro (2,46±0,11)пг/мл, ніж в 

осіб – носіїв алелю Ala (3,69±0,19) пг/мл. 

Рівень СНП достовірно вищий у носіїв генотипу Pro/Pro, хворих на ГХ 

ІІ стадії (4,09±0,09) пг/мл, у порівнянні з рівнем СНП у хворих на ГХ І стадії 

– (2,46±0,11) пг/мл., носіїв цього ж генотипу. 

Рівень СНП вищий 2,55 пмоль/мл – межовий і може використовуватися 

в якості маркера ГХ І стадії. Він був розрахований за методологією М.Ю. 
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Антомонова (чутливість 100%, специфічність 100%, точність 100%). В якості 

маркера ГХ ІІ стадії може використовуватись межовий рівень СНП, який 

дорівнює 3,47 пмоль/мл (чутливість 100%, специфічність 61%, точність 72%). 

У групі хворих на ГХ ІІ стадії рівень СНП був вірогідно вищим у 

пацієнтів із вираженою ГЛШ, а також у хворих, які мали ДД (р<0,05). 

Подібні дані були отримані S. Del Ry [117], який повідомив про підвищення 

концентрації СНП у крові пацієнтів із дисфункцією ЛШ, незалежно від 

наявності СН. Однак інші дослідники не знайшли подібної закономірності 

[14, 15]. 

У ряді робіт останніх років отримані переконливі докази участі 

ендотеліну-1 у патогенезі ГХ [12, 83] та підвищення рівня ендотеліну-1 у 

крові хворих на ГХ [41,79]. Натомість, деякі вчені не знаходять вірогідних 

відмінностей при порівнянні концентрацій ендотеліну-1 у здорових та хворих 

на ГХ осіб [85]. Поряд із цим, відомо, що ППАР-γ експресовані в клітинах 

ендотелію [172] та здатні інгібувати синтез ендотеліну-1 [120]. 

Встановлено, що рівень ендотеліну-1 у практично здорових жінок та в 

жінок, хворих на ГХ, не залежать від варіанта генотипу ППАР-γ. Рівень 

ендотеліну-1 у хворих на ГХ І стадії – (7,83±0,09) фмоль/мл та ГХ ІІ стадії- 

(10,71±0,12) фмоль/мл, достовірно вищий, ніж у практично здорових жінок – 

(1,78±0,09) фмоль/мл. Рівень ендотеліну-1 визначався важкістю перебігу ГХ. 

Рівні плазмової концентрації ендотеліну-1, так само як СНП, у хворих на ГХ 

ІІ стадії не пов’язаний з ожирінням. Рівень ендотеліну-1 вищий у хворих на 

ГХ ІІ стадії з діастолічною дисфункцією. 

У зв’язку з певними відмінностями в концентрації СНП та ендотеліну-1 

при ГХ, які приводяться в різних літературних джерелах для інтегративної та 

індивідуалізованої оцінки активностей даних прямо антагоністичних 

вазодилататора та вазоконстриктора був запропонований коефіцієнт СНП / 

ендотелін-1(бібліографічні дані патенту на корисну модель №72156). 

Встановлено, що при будь-якій стадії ГХ величина коефіцієнта СНП / 

ендотелін-1 була меншою, ніж у контрольній групі, що може свідчити про 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Del%20Ry%20S%22%5BAuthor%5D
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наявність ендотеліальної дисфункції у хворих на ГХ. Окрім того, показник 

СНП / ендотелін-1 підвищується з прогресуванням ГХ, що може певною 

мірою вказувати на напруження компенсаторних механізмів (у рамках 

подальшого зростання внутрішньосудинної активності РААС) на фоні 

поглиблення ендотеліальної дисфункції. У хворих на ГХ ІІ стадії 

співвідношення СНП / ендотелін-1 дорівнює (0,38±0,01) ум.од., проти 

(1,44±0,04) ум.од. у практично здорових жінок. Коефіцієнт СНП / ендотелін-1 

вищий у хворих на ГХ ІІ стадії з діастолічною дисфункцією.  

В якості маркера співвідношення активності компонентів, котрі беруть 

участь у регуляції функції ендотелію в жінок постменопаузного віку, що 

страждають на неускладнену ГХ, можна використовувати коефіцієнт СНП / 

ендотелін-1 – нижче 0,94 ум.од. (чутливість – 100%, специфічність – 100 %, 

точність – 100%). 

Для допоміжної діагностики діастолічної дисфункції в жінок 

постменопаузного віку, хворих на ГХ ІІ стадії, мешканок Вінницької області 

були розраховані межові рівні СНП, ендотелін-1, а також коефіцієнта СНП / 

ендотелін-1. Межові рівні СНП – вище 3,58 пмоль/мл (чутливість 80 %, 

специфічність 100 %, точність 94,5 %), ендотелін-1– вище 10,37 фмоль/мл мл 

(чутливість 67 %, специфічність 100%, точність 91%), коефіцієнта СНП / 

ендотелін-1 – нижче 0,37 ум.од. мл (чутливість 63%, специфічність 100 %, 

точність 72 %) можуть бути використані для допоміжної діагностики 

діастолічної дисфункції в осіб, хворих на ГХ ІІ стадії. 

У світі досить широко досліджується стан обміну ліпідів у хворих на 

ГХ. У цілому ряді робіт підтверджено, що у хворих на ГХ розвиваються 

порушення ліпідного спектру [8, 57, 40, 68]. Подібні дані були отримані в 

аргентинській популяції – учені виявили високий ризик розвитку 

метаболічного синдрому в носіїв алелю Ala [146]. При вивченні Pro12Ala 

поліморфізму гена ППАР-γ у жителів Франції було встановлено [135], що 

алель Ala асоціювався з вищим рівнем ХС ЛПНЩ у плазмі крові, що 

аналогічно результатам отриманих нами у хворих на ГХ І та ІІ стадій. 
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Натомість, є інформація про зворотний зв'язок успадкування алелю Ala з 

рівнем тригліцеридів крові в італійській популяції [95]. 

Ураховуючи вплив ППАР на обмін ліпідів нами був проведений аналіз 

рівнів ХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ у плазмі крові в 

практично здорових жінок із різними генотипами ППАР-γ, котрий показав, 

що показники ХС достовірно вищі в носіїв алелі Ala, ніж у носіїв генотипу 

Pro/Pro, хоча і знаходяться в межах вікової норми. При аналізі показників 

ліпідного спектру у хворих на неускладнену ГХ було встановлено, що в групі 

хворих на ГХ І стадії успадкування алелю Ala гена ППАР-γ асоціювалось з 

вищими рівнями загального ХС та ХС ЛПНЩ (р<0,05), у групі хворих на ГХ 

ІІ стадії носіїв алелю Ala, реєструються вищі рівні ХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС 

ЛПНЩ, та нижчий рівень ХС ЛПВЩ. При порівнянні вмісту ліпідних 

фракцій у плазмі хворих на ГХ – носіїв одних і тих самих генотипів ППАР-γ 

встановлено, що носії алелю Alа хворі на ГХ ІІ стадії, мали достовірно вищий 

рівень ТГ та ХС ЛПДНЩ, у порівнянні з такими у хворих на ГХ І стадії 

(р<0,05), а носії генотипу Pro/Pro хворі на ГХ І стадії, мали достовірно нищий 

рівень ХС ЛПВЩ, ніж у хворих на ГХ ІІ стадії. Отримані дані  співпадають із 

даними, які були отримані при дослідженні населення Полтавщини [36]. 

Ученими було встановлено, що в носіїв алелю Ala були підвищені рівні 

загального ХС, ХС ЛПНЩ та ТГ, порівняно з аналогічними показниками в 

носіїв генотипу Pro/Pro.  

Уже тривалий час у хворих на ГХ вивчається і вуглеводний обмін [2, 

25, 68, 136]. При дослідженні рівня глюкози в крові з’ясувалося, що існує 

певна асоціація між успадкуванням окремих генотипів ППАР-γ та змінами 

показників глюкози в крові. Вміст глюкози в крові в практично здорових 

жінок і в жінок, хворих на неускладнену ГХ, при успадкуваннї алелю Ala 

гена ППАР-γ пов'язаний  з вищим рівнем глюкози в плазмі, однак вони 

залишаються в межах нормальних величин. Алель Ala визначає схильність до 

виникнення негативних змін в обміні вуглеводів. При вивченні субпопуляції ї 

чоловіків Буенос-Айреса (Аргентина) – учені виявили схохі результати. Було 
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встановлено, що чоловіки-носії алелю Ala більш схильні до виникнення 

інсулінорезистентності [146]. Однак, в одному з раніше проведених 

досліджень встановлена протективна роль алелю Ala стосовно винекнення 

цукрового діабету 2-го типу [140], а A. Tönjes [2006] зазначив, що 

концентрація глюкози в плазмі вища при носійстві генотипу Pro/Pro гена 

ППАР-γ. 

Тобто простежуються міжпопуляційні відмінності при вивченні зв’язку 

поліморфізму ППАР-γ з концентрацією глюкози в плазмі та показниками 

ліпідного обміну. 

Не знайдено у літературі даних про вивчення показників внутрішньо 

серцевої та  системної гемодинаміки, будови міокарда в пацієнтів із ГХ І 

стадії при успадкуванні різних генотипів гена ППАР-γ.  

У пацієнтів із ГХ І стадії носіїв генотипу Pro/Pro іКСР та КСО більші, 

ніж у носіїв алелю Ala. У носіїв алелю Ala співвідношення Е/А достовірно 

вище, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. Інших суттєвих відмінностей показників, 

що характеризують трансмітральний кровоток та діастолічну функцію ЛШ у 

хворих на ГХ І не виявлено. 

На відміну від пацієнтів із ГХ І стадії в групі хворих на ГХ ІІ стадії, 

патологічні зміни стосуються як структурних, так і функціональних 

показників міокарда ЛШ. Зокрема, носійство генотипу Pro/Pro при ГХ ІІ 

стадії асоціюється зі збільшенням іКДР, іКСР, КДО,КСО, ТМШП, ТЗСЛШ та 

більшим іММЛШ (р <0,05). У хворих на ГХ ІІ носіїв алелю Ala 

співвідношення Е/А також достовірно вище. ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. 

Тобто виявляється цікава особливість: незважаючи на те, що в носіїв 

генотипу Pro/Pro менший ризик розвитку ГХ, у них простежується важчий 

перебіг хвороби у відношенні зсувів показників гемодинаміки. 

Отримані в результаті дослідження дані співпадають з результатами, 

що були отримані при вивченні структурно-функціональних показників 

міокарда в представників буковинської популяції [75]. Учені виявили, що, 

незалежно від статі, успадкування алеля Pro гена ППАР-γ пов’язане з 
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вищими показниками маси міокарда ЛШ та індекса маси міокарда лівого 

шлуночка. 

Поліморфізм гена ППАР визначає не лише схильність до виникнення 

ГХ у жінок у період постменопаузи та впливає на вираженість структурно-

функціональних змін серця, але й асоціюється зі змінами концентрацій СНП, 

ендотеліну-1, ліпідного спектру та глюкози крові. 
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ВИСНОВКИ 

1. Відомо, що майже у третини хворих гіпертонічна хвороба зумовлена 

спадковими факторами. На сьогодні, до кінця не з’ясованою залишаться роль 

у розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби поліморфізму гену 

пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів - γ та активності, 

залежних від нього судинорухових пептидів, які беруть участь у регуляції 

артеріального тиску. Визначення місця SNPs поліморфізму пероксисом 

проліфератор – активуючих рецепторів-γ та концентрацій у плазмі  крові С-

натрійуретичного пептиду і ендотеліну-1 є актуальним для клінічної 

кардіології в частині розробки заходів діагностики, лікування та планування 

первинної та вторинної профілактики гіпертонічної хвороби. 

 2. При гіпертонічній хворобі І стадії реєструвався такий розподіл 

генотипів пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ: 67% осіб є 

носіями генотипу Pro/Pro, а 33% осіб є носіями алелю Ala. При гіпертонічній 

хворобі ІІ стадії 70% осіб є носіями генотипу Pro/Pro, а 30% осіб-носіїв алелю 

Ala (р<0,05). Ризик  виникнення гіпертонічної хвороби І стадії при носійстві 

алелю Ala гену пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ в 1,76 

раза вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro, а ризик розвитку гіпертонічної 

хвороби ІІ стадії в жінок, хворих на гіпертонічну хворобу І стадії, носіїв 

алелю Ala в 1,33 раза  вищий, ніж у носіїв генотипу Pro/Pro. Успадкування 

генотипу Pro/Pro при більш важкому перебігу гіпертонічної хвороби 

співпадає в 63% випадків з успадкуванням алелю С гена рецептора 

ангіотензину ІІ 1-го типу. 

 3. Плазмова концентрація С-натрійуретичного пептиду у хворих на ГХ 

достовірно вища, ніж у практично здорових осіб (р<0,05). У хворих на 

гіпертонічну хворобу І стадії рівень С-натрійуретичного пептиду в осіб-

носіїв алелю Ala вищий, ніж при наявності генотипу Pro/Pro (р<0,05). При 

гіпертонічній хворобі ІІ стадії рівень С-натрійуретичного пептиду був 

більшим, ніж при гіпертонічній хворобі І стадії і не асоціювався з генотипом 

гена пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ. 
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 4. Концентрація  ендотеліну-1 вища при гіпертонічній хворобі ІІ стадії, 

ніж при гіпертонічній хвороб І стадії (10,71±0,12)  пмоль/мл, проти 

(7,83±0,09) пмоль/мл, р<0,05. Рівень ендотеліну-1 не асоціюється з генотипом 

пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ ні в практично 

здорових осіб, ні в осіб, хворих на неускладнену гіпертонічну хворобу.  

 5. У хворих на гіпертонічну хворобу баланс вазодилататор / 

вазоконстриктор порушений за рахунок більшої концентрації 

вазоконстриктора ендотеліну-1.  Величина коефіцієнту С-натрійуретичний 

пептид/ендотелін-1 була вищою в контрольній групі, ніж  при гіпертонічній 

хворобі І  та ІІ стадій. Підвищена концентрація в плазмі крові С-

натрійуретичного пептиду  асоціюється з наявністю діастолічної дисфункції 

та ступенем гіпертрофії лівого шлуночка; більший рівень ендотеліну-1 – 

верифікується при наявності діастолічноі дисфункціі лівого шлуночка. 

 6. Перебіг гіпертонічної хвороби в жінок, що успадкували генотип 

Pro/Pro гена пероксисом проліфератор – активуючих рецепторів-γ 

супроводжується з більш вираженими структурними змінами міокарда: 

реєструються вищі показники розмірів та індексу маси міокарда лівого 

шлуночка (р<0,05), ніж при носійстві алелю Ala. 

 7. У жінок постменопаузного віку при гіпертонічній хворобі при 

успадкуванні алелю Ala гена пероксисом проліфератор – активуючих 

рецепторів-γ вищими є показники загального холестерину, тригліцеридів, 

ліпопротеїнів дуже низької густини та ліпопротеїдів низької щільності, а 

також більш низький рівень ліпопротеїдів високої густини. Вміст глюкози 

крові теж більший у носіїв алелю Ala, ніж у володарок генотипу Pro/Pro 

(5,92±0,13) ммоль/л, проти (5,01±0,09) ммоль/л, р<0,05.  

8. В якості додаткових критеріїв діагностики діастолічної дисфункції та 

гіпертрофії лівого шлуночка можуть бути використані такі показники: С-

еатрійуретичний пептид, ендотелін-1 та коефіцієнт С-натрійуретичний 

пептид / ендотелін-1. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Визначення успадкування генотипу ППАР-γ в жінок 

постменопаузного віку дозволяє виявити осіб з вищою ймовірністю 

виникнення ГХ (носії алелю Ala), що слід взяти до уваги при розробці 

заходів по профілактиці цього захворювання. 

 2. Для покращення діагностики  гіпертонічної хвороби різної важкості 

в жінок постменопаузного віку при скринінгових обстеженнях 

рекомендується визначати плазмовий рівень С-натрійуретичного пептиду : 

концентрація С- натрійуретичного пептиду  ≥2,55 пмоль/мл дозволить 

виявити  хворих із ГХ І стадії; рівень С- натрійуретичного пептиду  ≥3,47 

пмоль/мл відповідає ГХ ІІ стадії.  

 3. Із метою визначення хворих жінок із ГХ ІІ стадії, яким потрібне 

додаткове ЕхоКГ обстеження (виявлення діастолічної  дисфункції та 

гіпертрофії лівого шлуночка) може бути використане значення С- 

натрійуретичного пептиду  ≥3,58 пмоль/мл; ендотеліну-1≥10,37 фмоль/мл , 

або коефіцієнт С-натрійуретичний пептид/ендотелін-1 ≤ 0,37 ум.од.  
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