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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають 

провідне місце в структурі смертності у світі. Аналіз показників стану здоров'я 

населення України засвідчує, що захворюваність та смертність від хвороб 

системи кровообігу в 2012 році становила 66,3 % від загального показника 

смертності, а раптова серцева смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) в 

осіб віком до 64 років займає перше місце (143,78/100 000 населення). Питома 

вага ІХС у структурі смертності від хвороб системи кровообігу становить до    

65 % (Коваленко В. М. та ін., 2012). 

На сьогодні виділяють більше ніж 200 факторів ризику ССЗ, що мають 

спадкову природу або зумовлені несприятливим впливом чинників зовнішнього 

середовища (Мітченко О. І. та ін., 2012). До класичних модифікованих факторів 

ризику відносять артеріальну гіпертензію (АГ), дисліпідемію, ожиріння, 

цукровий діабет (ЦД). Зайва маса тіла (ЗМТ) належить до основних чинників 

ризику ССЗ та є незалежним фактором розвитку атеросклерозу та ІХС. За 

даними ВООЗ, у 2008 році більше ніж 1,6 млрд дорослого населення світу мали 

ЗМТ, зокрема більше 800 млн – ожиріння. Ожиріння обумовлює 44 % випадків 

розвитку ЦД, 23 % ІХС (Finucane M. M. et al., 2011). 

Останнім часом усе більшого значення набуває запальна теорія 

атерогенезу. Вираженість запальної відповіді, маркерами якої є С-реактивний 

білок (СРБ), прозапальні цитокіни – інтерлейкін-6 (ІЛ-6), фактор некрозу 

пухлин-α (ФНП-α), може бути зумовлена генетичними особливостями 

організму, наявними дисліпідемією, ожирінням, інсулінорезистентністю 

(Saremi A. et al.; 2009; Милютина О. В. и др., 2011). Доведено, що адипоцити 

жирової тканини функціонують як ендокринні секреторні клітини та беруть 

участь у розвитку субклінічного запалення. Порушення регуляції та секреції 

адипоцитокінів є зв’зувальною ланкою між ожирінням, інсулінорезистентністю 

та розвитком ССЗ (Клименко Н. Н., 2010; Барна О. Н., 2012). 

До генетичних чинників, що прискорюють розвиток атеросклерозу та 

ІХС, відносять зміни білків генів, пов'язаних із регуляцією синтезу ліпідів та 

їхнього метаболізму, а також різноманітні генетичні дефекти генів, які 

контролюють функції судинної стінки (Chow E. K., 2011). Одним із найбільш 

вивчених генетичних факторів є поліморфізм гена аполіпопротеїну Е (апоЕ). Як 

показують численні дослідження, ε2/ε3/ε4 поліморфізм гена апоЕ істотно 

впливає на метаболізм ліпопротеїнів (ЛП), є найбільш вивченим та 

ідентифікованим у більше ніж 50 популяціях світу. Встановлено, що вміст 

загального холестерину (ЗХС) підвищується від ε2 до ε3 та ε4 алелів, і це є 

незмінною закономірністю для різних популяцій (Бойко Е. Р. и соавт., 2010; 

Zende P. D. et al., 2013). Окремі дослідження довели існування зв`язку між 

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ з активністю запалення, ліпідним профілем, 

ефективністю гіполіпідемічної терапії у хворих на ІХС та ожиріння, проте 

одержані дані суперечливі (Хашимов Ш. У. и др., 2011; Черняк О. О., 2014; 

Zende P. D. et al., 2013). 
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За останнє десятиліття доведено, що виявлення генетичного ризику має 

важливе значення й для розроблення диференційованого підходу до 

профілактики та лікування ожиріння, а також асоційованих із ним захворювань 

(Дедов И. И. и др., 2012; Черняк О. О., 2014). Водночас складність прогнозу і 

розрахунку ризику розвитку ожиріння як мультифакторного захворювання 

пов'язана з різним ступенем реалізації спадкової схильності, дисліпідемією та 

факторами зовнішнього середовища (Романцова Т. И., 2011). 

Дослідження зв’язку ε2/ε3/ε4 поліморфізму гена апоЕ з активністю 

запалення, ліпідним профілем та ефективністю гіполіпідемічної терапії у 

хворих на ІХС, поєднану з ожирінням, може бути перспективним напрямком 

оптимізації їхнього лікування, що й обумовлює актуальність теми дослідження. 

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

Дисертаційна робота є частиною планової науково-дослідної роботи Медичного 

інституту Сумського державного університету «Особливості перебігу та 

лікування хвороб внутрішніх органів під впливом шкідливих факторів 

зовнішнього середовища та ожиріння» (державний реєстраційний номер 

0110U004928), в якій автор була відповідальним виконавцем зазначеної роботи. 

Дисертант провела набір та клінічне обстеження тематичних хворих, 

призначення терапії, контроль за ефективністю лікування. 

Мета дослідження. Оптимізувати гіполіпідемічну терапію у хворих на 

ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та активності запалення. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити частоту генотипів за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ІХС із різною масою тіла. 

2. Провести аналіз зв’язку ε2/ε3/ε4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е з 

факторами ризику ІХС. 

3. Дослідити вміст маркерів запалення у хворих на ІХС, залежно від 

генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

4.  Вивчити ліпідний профіль у хворих на ІХС, залежно від генотипу за 

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

5. Оцінити протизапальний ефект аторвастатину у хворих на ІХС, 

залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси 

тіла. 

6. Дослідити можливість оптимізації та ефективність гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ІХС, залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е та маси тіла. 

Об’єкт дослідження - особливості перебігу ішемічної хвороб серця в 

поєднанні з ожирінням. 

Предмет дослідження: частота алелів та генотипів за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена апоЕ, показники ліпідного профілю - загальний холестерин 

(ЗХС), тригліцериди (ТГ), холестерин ліпопротеїнів високої щільності            

(ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), 

холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), індекс атерогенності 
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(ІА), вміст маркерів запалення: С-реактивного білка (СРБ), цитокінів (ФНП-α та 

ІЛ-6) і вплив гіполіпідемічної терапії на ці показники, залежно від генотипу за 

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ та маси тіла. 

Методи дослідження: загальноклінічні; антропометричні - маса тіла, зріст, 

індекс маси тіла (ІМТ); лабораторні: загальні клінічні аналізи крові та сечі, 

біохімічне дослідження плазми крові, зокрема, визначення показників ліпідного 

профілю, імуноферментне дослідження вмісту цитокінів ІЛ-6 і ФНП-α та СРБ; 

медико-генетичні (визначення алельного поліморфізму 4-го екзона гена апоЕ 

(rs7412 і rs429358) за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з 

подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів); інструментальні: 

електрокардіографія (ЕКГ) у 12 стандартних відведеннях, ехокардіографія 

(ЕхоКГ), велоергометрія (ВЕМ) із метою визначення функціонального класу 

(ФК) стабільної стенокардії напруження (ССН); методи варіаційної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані щодо 

частоти генотипів за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ: частота ε3/ε3 генотипу 

становила 62,7 % у хворих на ІХС та 68 % – в осіб групи контролю, ε3/ε4 – 21,3 

та 24 %, ε2/ε3 – 12,7 та 8 %, ε4/ε4 – 3,3 % у хворих на ІХС, а в групі контролю 

він був відсутній. 

Уперше встановлено, що за наявності АГ та ожиріння ризик виникнення 

ІХС у хворих із ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипами був в 11,25 раза вищий, ніж у носіїв 

ε4/ε4 генотипу, та в 3,95 раза вищий у носіїв ε3 алеля, ніж у носіїв ε4 алеля. 

Встановлено, що ризик виникнення ІХС у носіїв ε3/ε3 генотипу з АГ та 

ЗМТ/ожирінням був у 4,01 раза вищий, ніж у носіїв ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипів, та в 

2,99 раза вищий у носіїв ε3 алеля, ніж у носіїв ε4 алеля. 

Доповнено наукові дані про те, що хворі на ІХС із ε3/ε4 + ε4/ε4 

генотипами за наявності ожиріння мали вищий вміст СРБ, ІЛ-6 та нижчий вміст   

ХС ЛПВЩ, а хворі на ІХС з ожирінням та ε4/ε4 генотипом мали нижчий 

показник ХС ЛПВЩ та вищий показник ІА. 

Уперше встановлено, що протизапальний ефект аторвастатину був вищим 

у хворих на ІХС із ε2/ε3 генотипом, про що свідчить більш виражене зниження 

вмісту СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α у плазмі крові, порівняно з носіями інших 

досліджуваних генотипів. 

Доповнено наукові дані про те, що гіполіпідемічна ефективність 

аторвастатину залежить від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ і є 

найвищою в носіїв ε3/ε3 генотипу, що підтверджується більш вираженим 

зниженням вмісту ТГ, ХС ЛПНЩ та підвищенням вмісту ХС ЛПВЩ, порівняно 

з носіями інших досліджуваних генотипів. 

Доповнено наукові дані про те, що хворі на ІХС із ε3/ε4, ε4/ε4 генотипами 

та ожирінням мали нижчу відповідь на терапію аторвастатином дозою 40 мг за 

1 добу, що доводить необхідність призначення їм стартової дози аторвастатину 

80 мг на 1 добу. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження асоціації 

ε3/ε3 та ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипів за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ з розвитком 

ІХС з урахуванням факторів її ризику, зокрема АГ та ожиріння, має важливе 
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прогностичне значення для виявлення груп ризику на доклінічному етапі з 

метою проведення своєчасної профілактики цих захворювань. 

Визначення генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ дозволяє 

індивідуалізувати призначення аторвастатину у хворих на ІХС, залежно від 

генотипу і маси тіла для підвищення гіполіпідемічного та протизапального 

ефектів. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені, що підтверджено актами впровадження, у практику 

роботи Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру 

(затв. 07.03.2016), КУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 

диспансер» (затв. 11.03.2016), ДУ «Національний інститут терапії імені            

Л. Т. Малої НАН України» (затв. 11.03.2016), КЗ СОР «Сумська обласна 

клінічна лікарня» (затв. 09.03.2016). Матеріали дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі внутрішньої медицини     

№ 2 та медсестринства ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний 

університет" (затв. 05.01.2016), кафедрі внутрішньої медицини ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 14.03.2016),       

кафедрі фізичного виховання та здоров`я, фізичної реабілітації, спортивної 

медицини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»   

(затв. 25.03.2016), на кафедрах сімейної та соціальної медицини і внутрішньої 

медицини післядипломної освіти Медичного інституту Сумського державного 

університету (затв. 16.03.2016). 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізовані 

наукова література та патентна інформація за темою дисертації, доведені 

пріоритетність, доцільність і необхідність здійснення роботи, визначені мета, 

завдання, обсяг та методи дослідження, здійснені обстеження хворих,  

призначення терапії, контроль за ефективністю лікування. Самостійно 

проведене анкетування всіх хворих із формуванням комп’ютерної бази даних, 

здійснена статистична обробка матеріалу, аналіз та узагальнення одержаних 

результатів, сформульовано висновки й практичні рекомендації, оформлено 

дисертаційну роботу, підготовлено до друку наукові публікації за результатами 

дослідження. У наукових розробках, відображених у публікаціях у 

співавторстві, не було запозичено ідей та розробок співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на: Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених та студентів за міжнародної участі «Сучасні 

аспекти медицини і фармації – 2014» (Запоріжжя, 2014); 60-й міжвузівській 

науковій конференції студентів «Молодежь, наука, медицина» (Тверь, 2014), 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених 

«Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (Суми, 2014), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення у галузі 

медичних та фармацевтичних наук» (Одеса, 2015), Міжнародній науково-

практичній конференції «Нове у медицині сучасного світу» (Львів, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції у медичних 

та фармацевтичних науках» (Київ, 2015). 
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Дисертація апробована на міжкафедральному засіданні кафедр 

терапевтичного профілю Медичного інституту Сумського державного 

університету МОН України (протокол № 19 від 18 травня 2016 року). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 12 

наукових праць, з яких 6 статей у фахових наукових виданнях України, зокрема 

одна – у виданні, що індексується наукометричною базою даних Scopus, 6 тез 

доповідей. 

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 142 сторінках 

основного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів із висвітленням результатів 

власного дослідження, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (44 

кирилицею та 158 латиницею). У тексті міститься 79 таблиць, 3 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Матеріали та методи дослідження. Робота базується на результатах 

комплексного обстеження 150 хворих із верифікованим діагнозом ІХС (42 

жінки, 108 чоловіків) віком 31–89 років (основна група) та 50 практично 

здорових осіб без захворювань серцево-судинної системи (28 жінок, 22 

чоловіки) віком 30–65 років (група контролю). 

Діагноз ІХС верифікували, згідно з Наказами МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 року і № 455 від 02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації 

кардіологів України (2011), на підставі скарг, анамнезу, клінічного огляду, 

вимірювання артеріального тиску (АТ), лабораторного обстеження, ЕКГ, 

ЕхоКГ та ВЕМ для визначення ФК ССН. Критеріями вилучення з дослідження 

були: наявність у пацієнта тяжких супутніх захворювань: туберкульозу легень, 

онкопатології, алкогольної та/або наркотичної залежності, синдрому набутого 

імунодефіциту людини, а також декомпенсованої серцевої, печінкової, ниркової та 

іншої недостатності; гострих запальних процесів будь-яких локалізацій та 

хронічних запальних захворювань у фазі загострення; відмова пацієнта від 

участі в дослідженні або нездатність пацієнта додержуватися порад лікаря. 

Для дослідження клінічних особливостей перебігу ІХС, залежно від маси 

тіла, хворі були поділені на такі групи: І групу становили 22 хворих із 

нормальною масою тіла (НМТ) (ІМТ від 18 до 24,9 кг/м2), II – 63 хворих із   

ЗМТ (ІМТ від 25,0 до 29,9 кг/м2), ІІІ – 65 хворих з ожирінням (ІМТ від 30,0 до        

39,9 кг/м2). 

Для оцінювання ймовірного зв’язку між генотипами за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена апоЕ і ризиком виникнення ІХС та ожиріння, активності 

запалення та ефективності гіполіпідемічної терапії пацієнти були поділені на    

4 групи, залежно від генотипу: 94 хворих із ε3/ε3, 32 – із ε3/ε4, 19 – із ε2/ε3 та   

5 – із ε4/ε4 генотипом. 

Для вирішення поставлених завдань проводили загальноклінічні, 

антропометричні, лабораторні, інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, ВЕМ), 
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молекулярно-генетичні та статистичні дослідження. Показники ІМТ оцінювали, 

згідно з рекомендаціями ВООЗ. 

Вміст СРБ та цитокінів (ІЛ-6, ФНП-α) визначали за допомогою наборів 

реагентів ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Росія) методом імуноферментного аналізу 

згідно з інструкцією на імуноферментному фотометрі-аналізаторі «Sunrise» 

(Австрія). Дослідження вмісту ЗХС, ХС ЛПВЩ та ТГ проводили ензиматичним 

колориметричним методом із використанням наборів реактивів «Олвекс 

діагностикум» (Росія), згідно з методикою виробника за допомогою 

автоматичного біохімічного аналізатора Cobas Mira (Швейцарія). 

Поліморфізм ε2/ε3/ε4 (rs7412 і rs429358) 4-го екзона гена апоЕ визначали 

методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини 

рестрикційних фрагментів у науковій лабораторії молекулярно-генетичних 

досліджень Сумського державного університету під керівництвом завідувача 

кафедри фізіології та патофізіології професора О. В. Атамана та завідувача 

лабораторії – професора В. Ю. Гарбузової. 

Лікування ІХС здійснювали згідно з Наказами МОЗ України № 436 від 

03.07.2006 року і № 455 від 02.07.2014 року та рекомендаціями Асоціації 

кардіологів України (2011). Хворим на стабільну ІХС призначали стандартну 

терапію, що передбачала: модифікацію способу життя, антиагреганти (аспірин, 

в окремих випадках – клопідогрель), β-блокатори, нітрати за потреби і статини 

(аторвастатин дозою 40 мг за одну добу), а також за наявності ЦД, АГ, 

хронічної серцевої недостатності – інгібітори ангіотензинперетворювального 

ферменту. Пацієнти з гострим коронарним синдромом як базову терапію 

отримували фібринолітики за потреби, антикоагулянти, антиагреганти,               

β-блокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, блокатори 

кальцієвих каналів і статини (аторвастатин дозою 40 мг за одну добу). Хворим 

було проведене комплексне обстеження на початку дослідження та через один 

місяць лікування. 

Комісією з біоетики Медичного інституту Сумського державного 

університету (протокол № 1/4 від 12.04.2016 року) встановлено, що проведені 

дослідження відповідають основним біоетичним нормам. 

Статистичне опрацювання результатів проводили методами варіаційної 

статистики медико-біологічного профілю з урахуванням середніх 

арифметичних значень (М), середнього квадратичного відхилення (σ), 

стандартної похибки середніх значень (m). Вірогідність різниці двох 

сукупностей і порівняння двох середніх значень оцінювали параметричними та 

непараметричними критеріями (Стьюдента, Манна – Уїтні, Вілкоксона), для 

порівняння декількох середніх значень застосовували однофакторний 

дисперсійний аналіз (ANOVA). Непараметричний критерій використовували 

для незалежних груп, а Вілкоксона – для парних показників. Якщо рівень 

значущості р перевищує критичний (p > 0,05), вибірки не мають вірогідних 

відмінностей, якщо p < 0,05 – мають значущі відмінності. Опис якісних 

показників (частоти) проводили у відсотках. Порівнювали групи за якісним 

показником після аналізу таблиць спряженості за допомогою 2-критерію 

(метод Пірсона). Для аналізу бінарного показника (факторів ризику) 
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використовували показник відносного ризику (ВР) з уточненням довірчого 

інтервалу (ДІ) та показника статистичної значущості (p < 0,05), для оцінювання 

ризику захворювання, залежно від генотипів за досліджуваним поліморфізмом, 

застосовували метод логістичної регресії. Розрахунок проводили на 

персональному комп’ютері за допомогою пакета аналізу статистичних даних 

SPSS 17.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз частоти генотипів за 

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ в групі контролю та у хворих на ІХС виявив 

закономірне переважання ε3/ε3 генотипу, що спостерігався з частотою 68 та  

62,7 %. У групі контролю частота ε3/ε4 генотипу становила 24 %, ε2/ε3 – 8 %, 

ε4/ε4 генотип був відсутній, а у хворих на ІХС – 21,3; 12,7 та 3,3% відповідно. 

Однак відмінність у розподілі генотипів за цим поліморфізмом у групі контролю 

та у хворих на ІХС за критерієм Пірсона була статистично недостовірною        

(χ2 = 2,665; р = 0,446). 

Аналіз частоти генотипів у хворих на ІХС із супутньою патологією 

показав, що у хворих за наявності АГ частота ε3/ε3 генотипу (64,9 %) була 

вірогідно вищою, порівняно з частотою ε3/ε4, ε2/ε3, ε4/ε4 генотипів (16,7; 15,8 та 

2,6 % відповідно) (р = 0,022). Встановлено, що за наявності АГ ризик 

виникнення ІХС у хворих із ε3/ε3 генотипом був у 2,52 раза вищий, ніж у носіїв 

із ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами (відношення шансів (ВШ) = 2,52, 95 % ДІ 1,1–5,74;   

р = 0,02), та в 2,14 раза вищий у носіїв ε3 алеля, порівняно з носіями ε4 алеля 

(ВШ = 2,14, 95 % ДІ 1,08–4,27; р = 0,03). 

Детальний аналіз частоти генотипів у хворих на ІХС із супутньою АГ, 

залежно від маси тіла показав, що у хворих за наявності ЗМТ та ожиріння 

частота ε3/ε3 генотипу була вірогідно вищою, порівняно з частотою інших 

досліджуваних генотипів (р = 0,025 та р = 0,044). Подальші дослідження довели, 

що за наявності АГ та ожиріння ризик виникнення ІХС у хворих із ε3/ε3 + ε3/ε4 

генотипами вищий, ніж у носіїв ε4/ε4 генотипу (ВШ = 11,25, 95 % ДІ 1,01–

139,20; р = 0,02), а в носіїв ε3 алеля, порівняно з носіями ε4 алеля (ВШ = 3,95, 95 

% ДІ 1,22–12,84; р = 0,02). Досліджено, що за наявності АГ та ЗМТ/ожиріння 

ризик виникнення ІХС у носіїв ε3/ε3 генотипу був у 4,01 раза вищий, порівняно 

з носіями ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипів (ВШ = 4,01, 95 % ДІ 1,60–10,03; р = 0,002) та в 

2,99 раза вищий у носіїв ε3 алеля, порівняно з носіями ε4 алеля (ВШ = 2,99, 95 % 

ДІ 1,42–6,27; р = 0,003). Отже це дослідження довело, що ε3/ε3 генотип за 

ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ асоційований із виникненням ІХС за 

наявності у хворих АГ та ЗМТ/ожиріння, а ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипи – за наявності 

АГ та ожиріння. 

Аналіз поліморфізму гена апоЕ показав, що серед хворих на ІХС носіями 

ε4 алеля (ε3/ε4 та ε4/ε4 генотипи) були 37 (24,7 %) обстежених, тоді як хворих, 

які не є носіями ε4 алеля (ε3/ε3 та ε2/ε3 генотипи) – 113 (75,3 %) обстежених. 

Встановлено, що носіями ε4 алеля, переважно, були чоловіки 28 (75,7 %), тоді  

як жінки становили 9 (24,3 %), але статистично значущої відмінності за                 

χ2-критерієм Пірсона не виявлено (р = 0,566). Одержані дані про поширеність       

ε4 алеля серед хворих на ІХС показують високу частоту (24,7 %) та займають 
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проміжне місце між південною середземноморською (16,8 %) та 

скандинавською (36,5 %) популяціями. 

Аналіз гемодинамічних показників показав, що у хворих на ІХС, залежно 

від маси тіла, показники систолічного (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) були 

вірогідно вищими у хворих з ожирінням, порівняно з хворими, які мали ЗМТ та 

НМТ (р = 0,009 та р = 0,004). Порівняльне оцінювання рівнів АТ у хворих на 

ІХС, залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ показало, що 

рівень САТ у хворих із ε2/ε3 генотипом становив (146,3 ± 6,81) мм рт. ст. 

порівняно з носіями ε4/ε4 генотипу – (118 ± 5,8) мм рт. ст. та наближався до 

рівня статистичної значущості (р = 0,057). Рівень ДАТ був вірогідно вищим у 

хворих із ε2/ε3 генотипом і становив (86,8±3,83) мм рт. ст., порівняно з носіями 

ε4/ε4 генотипу – (74 ± 2,45) мм рт. ст. (р = 0,016). Досліджено, що у хворих на 

ІХС, які не є носіями ε4 алеля, частота АГ (р = 0,007) та рівень ДАТ (р = 0,03) 

були вірогідно вищими, порівняно з носіями ε4 алеля. Рівень САТ був вищим у 

хворих, які не є носіями, порівняно з носіями ε4 алеля та наближався до рівня 

статистичної значущості (р = 0,058). 

Останнім часом значна увага приділяється вивченню факторів, що 

сприяють виникненню та прогресуванню атеросклеротичного ураження 

коронарних судин, що є основною причиною розвитку ІХС. Атеросклероз 

розцінюється як одна з форм системного хронічного запалення, 

загальноприйнятим маркером якого вважається СРБ. Вміст СРБ у межах         

від 3 до 10 мг/л відображає саме субклінічне запалення і використовується            

як предиктор ССЗ та для прогнозування виживання (Милютина О. В.,  

Чичерина Е. Н., 2011). У результаті проведеного дослідження встановлено, що 

хворі на ІХС мали вірогідно вищі показники СРБ, ІЛ-6, ФНП-α, порівняно з 

групою контролю (усі р < 0,001). Виявлено, що у хворих на ІХС з ожирінням 

вміст СРБ, ІЛ-6 у плазмі крові був вірогідно вищим, порівняно з хворими, які 

мали ЗМТ та НМТ (р < 0,001, р = 0,001). Вміст ФНП-α у плазмі крові був 

вірогідно вищим у хворих з ожирінням, порівняно з хворими, які мали НМТ    

(р = 0,039). 

Порівняльне оцінювання показників маркерів запалення у хворих на ІХС 

із різною масою тіла (НМТ, ЗМТ, ожиріння), залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена апоЕ показало, що у хворих на ІХС із НМТ вміст ІЛ-6 був 

вірогідно вищим у носіїв ε2/ε3 генотипу, порівняно з носіями ε3/ε4 генотипу     

(р = 0,042). У хворих із ЗМТ та ожирінням статистично значущих відмінностей 

за вмістом СРБ, ІЛ-6 та ФНП-α між генотипами не виявлено. 

Аналіз вмісту маркерів запалення у хворих на ІХС із різними варіантами 

генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ, залежно від маси тіла 

показав, що вміст СРБ та ІЛ-6 був вірогідно вищим у носіїв ε3/ε3 генотипу        

(р = 0,005 та р = 0,040) та ε3/ε4+ε4/ε4 генотипів (р = 0,017 та р = 0,027) за 

наявності ожиріння, порівняно з хворими, які мали НМТ. 

Дослідження, яке ми провели, виявило, що у хворих на ІХС із ε4/ε4 

генотипом за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ вміст ХС ЛПВЩ у плазмі крові 

був вірогідно нижчим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів             

(р = 0,015), а ІА був вірогідно вищим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε2/ε3, ε3/ε3 
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генотипів (р = 0,013). Вірогідних відмінностей за вмістом ЗХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ 

та ХС ЛПНЩ між генотипами не виявлено. 

Встановлено, що у хворих на ІХС з ожирінням вміст ХС ЛПВЩ у плазмі 

крові за наявності ε4/ε4 генотипу був вірогідно нижчим, порівняно з носіями 

ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів, а за наявності ε3/ε4 генотипу – нижчим, порівняно 

з носіями ε2/ε3 генотипу (р < 0,001). ІА був вірогідно вищим у хворих з 

ожирінням та ε4/ε4 генотипом, ніж у носіїв ε3/ε4, ε2/ε3 та ε3/ε3 генотипів          

(р < 0,001). 

Аналіз ліпідного профілю у хворих із ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена апоЕ, залежно від маси тіла показав, що в осіб з ожирінням 

вміст ХС ЛПВЩ плазми крові був вірогідно нижчим, ніж в осіб із ЗМТ та НМТ 

(р = 0,010). Встановлено, що вміст ХС ЛПВЩ у плазмі крові був вірогідно 

нижчим, а ІА вірогідно вищим у хворих, які є носіями ε4 алеля, порівняно з 

хворими, які не є носіями ε4 алеля (р = 0,013 та р = 0,029), а також у хворих на 

ІХС, які є носіями ε4 алеля за наявності ожиріння (усі р < 0,001). 

Ми дослідили, що у хворих на ІХС, незалежно від генотипу та маси тіла, 

через один місяць лікування вміст СРБ у плазмі крові знижувався на 16,3 %,  

ІЛ-6 – на 13,3 % та ФНП-α – на 17,1 %, порівняно з такими показниками до 

лікування (усі р < 0,001). 

Детальний аналіз динаміки маркерів запалення у хворих на ІХС, залежно 

від генотипу за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ, через один місяць 

лікування показав, що протизапальний ефект аторвастатину був вищим у 

хворих із ε2/ε3 генотипом, про що свідчить зниження вмісту СРБ у плазмі крові 

на 24 %, ІЛ-6 – на 15,6 %, ФНП-α – на 23,5 %, а в носіїв ε3/ε3 генотипу (на 17; 

13,6; 21,1 % відповідно), ε3/ε4 генотипу (на 8; 13,7; 14,2 % відповідно) та ε4/ε4 

генотипу (СРБ – на 7,7 %, ФНП-α – на 8,8 % та тенденцію до зниження вмісту 

ІЛ-6 (на 8,1 %, р = 0,246)). 

Аналіз динаміки маркерів запалення у хворих на ІХС, залежно від маси 

тіла, через один місяць лікування показав, що відповідь на терапію 

аторвастатином була вищою у хворих із НМТ та ЗМТ, що підтверджується 

зниженням концентрації СРБ плазми крові на 28,1 та 17,8 %, ІЛ-6 – на 15,4 та 

16,7 %, у той час як у хворих з ожирінням – на 15,3 та 11,8 %. Вміст ФНП-α у 

хворих з ожирінням знижувався на 18,8 %, а у хворих із ЗМТ та НМТ – на 18,5 

та 17,6 %. 

Вміст СРБ у хворих, які не є носіями ε4 алеля, через один місяць 

лікування знижувався на 18,6 %, ІЛ-6 – на 14,3 % та ФНП-α – на 18,9 %, а у 

хворих, які є носіями ε4 алеля, на 9,3; 11,1 та 10,7 % відповідно, що свідчить 

про вищу відповідь на терапію аторвастатином у хворих, які не є носіями         

ε4 алеля. 

Проведений аналіз показників ліпідограми через один місяць лікування 

довів, що вміст ЗХС, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ та ІА був вірогідно нижчим, 

а вміст ХС ЛПВЩ вірогідно вищим, порівняно з такими показниками до 

лікування (усі р < 0,001).  

У результаті проведеного дослідження встановлено, що гіполіпідемічна 

ефективність аторвастатину залежала від генотипу та була найвищою в носіїв 
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ε3/ε3 генотипу. Так, у носіїв ε3/ε3 генотипу вміст ЗХС у плазмі крові 

знижувався на 13 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 12,2; 12,5 та 8,7 % 

відповідно), ТГ – на 15,4 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 7,7; 12,5 та 5,9 % 

відповідно), ХС ЛПДНЩ – на 16,7 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 16,7; 

14,3 та 12,5 % відповідно), ХС ЛПНЩ – на 23,3 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 

генотипів – на 18,8; 20 та 13,8 % відповідно), ІА – на 29,4 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та 

ε4/ε4 генотипів – на 26,3; 28,6 та 29,8 % відповідно), а ХС ЛПВЩ підвищувався 

на 20 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 11,1; 9,1 та 11,1 % відповідно). 

Ми встановили, що гіполіпідемічна ефективність аторвастатину через 

один місяць лікування була вищою у хворих із НМТ та ЗМТ, про що свідчить 

зниження вмісту ЗХС на 12,5 та 14,3 %, ТГ – на 9,1 та 7,7 %, ХС ЛПДНЩ – на 

20 та 16,7 %, ХС ЛПНЩ – на 21,2 та 21,9 %, ІА – на 29,4 та 29,7 % та 

підвищення ХС ЛПВЩ на 9,1 та 20 %, у той час як у хворих з ожирінням – на 

13; 13,3; 14,3; 17,9; 28,6 та 20 % відповідно. 

Встановлено, що відповідь на терапію аторвастатином через один місяць 

лікування була вищою у хворих, які не є носіями ε4 алеля. Це підтверджується 

зниженням вмісту ЗХС на 12,8 %, ТГ – на 7,7 %, ХС ЛПДНЩ – на 16,7 %,      

ХС ЛПНЩ – на 23,3 %, ІА – 29,4 % та підвищенням ХС ЛПВЩ на 9,1 %, а у 

хворих, які є носіями ε4 алеля, на 12,2; 14,3; 10,9; 18,8; 27,5 та 10 % відповідно. 

Таким чином, наше дослідження показало, що носії ε3/ε4 та ε4/ε4 

генотипів за наявності ожиріння мали вищі показники СРБ, ІЛ-6, ІА, нижчий 

вміст ХС ЛПВЩ та нижчу відповідь на терапію аторвастатином дозою 40 мг за 

одну добу, порівняно з носіями інших досліджуваних генотипів, що доводить 

необхідність призначення їм стартової дози аторвастатину 80 мг на одну добу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. В Україні зареєстровано майже 9 млн хворих на ішемічну хворобу 

серця, а смертність від цього захворювання становить 687,3 на 100 тис. 

населення. Виникнення ішемічної хвороби серця визначається взаємодією 

різних зовнішніх і генетичних чинників, вираженістю запальної відповіді, 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю, ожирінням, яке обумовлює 23 % 

випадків розвитку захворювання. Ефективність гіполіпідемічної терапії у 

хворих на ішемічну хворобу серця залежить від поліморфізму генів білків-

ферментів, серед яких одним із найбільш вивчених є ε2/ε3/ε4 поліморфізм гена 

апоЕ. Частота генотипів за досліджуваним поліморфізмом гена апоЕ у хворих 

на ішемічну хворобу серця з різною масою тіла, зв’язок із виникненням 

ішемічної хвороби серця, вираженістю запалення, дисліпідемії та ефективністю 

її лікування є недостатньо вивченими. 

2. Генотип ε3/ε3 за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ спостерігався           

у 62,7 % хворих на ішемічну хворобу серця та у 68 % осіб групи контролю, 

ε3/ε4 – у 21,3 та 24 %, ε2/ε3 – у 12,7 та 8 %, ε4/ε4 – у 3,3 % хворих на ішемічну 

хворобу серця, а в групі контролю він був відсутній (χ2 = 2,665; р = 0,446). 
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3. Зв’язку між ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ та виникненням 

ішемічної хвороби серця без урахування факторів ризику не виявлено, а з 

урахуванням артеріальної гіпертензії та ожиріння ризик виникнення ішемічної 

хвороби серця у хворих із ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипами вищий, ніж у носіїв         

ε4/ε4 генотипу (ВШ = 11,25, 95 % ДІ 1,01–139,20; р = 0,02), а в носіїв ε3, 

порівняно з носіями ε4 алеля (ВШ = 3,95, 95 % ДІ 1,22–12,84; р = 0,02). 

4. Встановлено, що хворі на ішемічну хворобу серця з ожирінням мали 

вищий вміст С-реактивного білка, інтерлейкіна-6 у плазмі крові, порівняно з 

хворими, які мали зайву і нормальну масу тіла (р < 0,001, р = 0,001), та фактора 

некрозу пухлин-α, порівняно з хворими, які мали нормальну масу тіла               

(р = 0,039). Концентрація інтерлейкіна-6 була вищою у хворих на ішемічну 

хворобу серця з нормальною масою тіла та ε2/ε3 генотипом, порівняно з 

носіями ε3/ε4 генотипу (р = 0,042), С-реактивного білка та інтерлейкіна-6 у 

хворих із ε3/ε3 генотипом (р = 0,005 та р = 0,040) та ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами    

(р = 0,017 та р = 0,027) за наявності ожиріння, порівняно з хворими, які мали 

нормальну масу тіла. 

5. Виявлено, що у хворих на ішемічну хворобу серця з ε4/ε4 генотипом 

вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові був нижчим 

(р = 0,015), а індекс атерогенності – вищим (р = 0,013), порівняно з носіями 

ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів. Показник холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності у хворих на ішемічну хворобу з ожирінням за наявності ε4/ε4 

генотипу був нижчим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипів та за 

наявності ε3/ε4 генотипу, порівняно з носіями ε2/ε3 генотипу (р < 0,001), а 

індекс атерогенності – вищим, порівняно з носіями ε3/ε4, ε2/ε3, ε3/ε3 генотипів 

(р < 0,001). Вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності плазми крові 

був нижчим у хворих на ішемічну хворобу серця з ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами та 

ожирінням, порівняно з хворими, які мали зайву та нормальну масу тіла           

(р = 0,010).  

6. Встановлено, що протизапальний ефект аторвастатину через один 

місяць лікування був вищим у хворих із ε2/ε3 генотипом, про що свідчить 

зниження вмісту С-реактивного білка на 24 %, інтерлейкіна-6 – на 15,6 %, 

фактора некрозу пухлин-α – на 23,5 %, а в носіїв ε3/ε3 генотипу (на 17; 13,6; 

21,1 %), ε3/ε4 генотипу (на 8; 13,7; 14,2 % відповідно), ε4/ε4 генотипу              

(С-реактивного білка – на 7,7 %, фактора некрозу пухлин-α – на 8,8 % та 

тенденцію до зниження вмісту інтерлейкіна-6 (на 8,1 %, р = 0,246)) та у хворих 

із нормальною та зайвою масою тіла – С-реактивного білка на 28,1 та 17,8 %, 

інтерлейкіна-6 – на 15,4 та 16,7 %, у той час як у хворих з ожирінням – на 15,3 

та 11,8 %. 

7. Доведено, що гіполіпідемічна ефективність аторвастатину залежить від 

генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ і є найвищою в носіїв ε3/ε3 

генотипу, що підтверджується зниженням вмісту тригліцеридів у плазмі крові 

на 15,4 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 7,7; 12,5 та 5,9 % відповідно), 

холестерину ліпопротеїнів низької щільності – на 23,3 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 

генотипів – на 18,8; 20 та 13,8 % відповідно) та підвищенням холестерину 

ліпопротеїнів високої щільності на 20 % (ε3/ε4, ε2/ε3 та ε4/ε4 генотипів – на 
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11,1; 9,1 та 11,1 % відповідно). Гіполіпідемічна ефективність аторвастатину 

через один місяць лікування є вищою у хворих із нормальною та зайвою масою 

тіла, про що свідчить зниження показника холестерину ліпопротеїнів дуже 

низької щільності на 20 та 16,7 %, холестерину ліпопротеїнів низької щільності 

– на 21,2 та 21,9 %, індексу атерогенності – на 29,4 та 29,7 %, а у хворих з 

ожирінням – на 14,3; 17,9; 28,6 % відповідно. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Визначення генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ дозволяє 

оцінити прогноз щодо розвитку ішемічної хвороби серця з урахуванням 

факторів її ризику, оскільки носії ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипів за наявності 

артеріальної гіпертензії та ожиріння мають в 11,25 раза вищий ризик розвитку 

ішемічної хвороби серця, ніж носії ε4/ε4 генотипу, та в 3,95 раза вищий у носіїв 

ε3 алеля, ніж у носіїв ε4 алеля. 

2. У хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням доцільно вивчати 

генотипи за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена апоЕ для прогнозування ефективності 

гіполіпідемічної та протизапальної дії аторвастатину з метою його ефективного 

диференційованого призначення, оскільки носії ε3/ε4 та ε4/ε4 генотипів за 

наявності ожиріння мають вищі показники С-реактивного білка, інтерлейкіна-6, 

індексу атерогенності, нижчий вміст холестерину ліпопротеїнів високої 

щільності та нижчу відповідь на терапію аторвастатином дозою 40 мг за одну 

добу, порівняно з носіями інших досліджуваних генотипів. 

3. Доцільно хворим на ішемічну хворобу серця з ε3/ε4, ε4/ε4 генотипами 

та ожирінням призначати стартову дозу аторвастатину 80 мг на одну добу. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Псарёва Е. В. Липидный профиль у больных ишемической болезнью сердца в 

зависимости от ε2/ε3/ε4-полиморфизма гена аполипопротеина Е и массы тела / 

Е. В. Псарёва, Л. Н. Приступа // Azerbaijan medical journal. – 2014. – № 3. – С. 
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статті до друку. Співавтор проф. Л.Н. Приступа надавала консультативну 

допомогу). 

2. Приступа Л. Н. Ліпідний профіль та рівень маркерів запалення у хворих на 

ішемічну хворобу серця залежно від носійства ε4-алеля ε2/ε3/ε4-поліморфізму 

гена аполіпопротеїну Е / Л. Н. Приступа, О. В. Псарьова // Журнал клінічних та 

експериментальних медичних досліджень. – 2014. – Том 2, № 3. – С. 58–65. 

(Дисертант провела відбір, клінічне обстеження хворих, статистичний аналіз 

одержаних даних, узагальнення, формулювання висновків та підготовку 

статті до друку. Співавтор проф. Л.Н. Приступа надавала консультативну 

допомогу). 
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(Дисертант провела аналіз літературних даних, узагальнення та підготовку 

статті до друку. Співавтор проф. Л.Н. Приступа надавала консультативну 

допомогу). 

7. Приступа Л. Н. Дослідження частоти ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця / Л. Н. Приступа, О. В. 

Псарьова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез 

доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих 

учених (м. Суми, 16-18 квітня 2014 р.). – Суми : СумДУ, 2014. – С. 155. 

(Дисертант провела аналіз літературних даних, узагальнення та підготовку 

тез до друку. Співавтор проф. Л.Н. Приступа надавала консультативну 

допомогу). 

8. Псарёва Е. В. Изучение частоты ε2/ε3/ε4-полиморфизма гена 

аполипопротнеина Е у больных ишемической болезнью сердца в зависимости 

от пола, возраста и массы тела / Е. В. Псарёва // Молодежь, наука, медицина : 

материалы 60-й научной конференции студентов с проведением открытого 

конкурса на лучшую студенческую научную работу. – Тверь : Ред.- изд. центр 

Твер. гос. мед. акад., 2014. – С. 297–298. 

9. Приступа Л. Н. Дослідження частоти ε2/ε3/ε4-поліморфізму гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою  

патологією / Л. Н. Приступа, О. В. Псарьова // Сучасні аспекти медицини і 

фармації – 2014 : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих учених та студентів за міжнародної участі (м. Запоріжжя, 15-16 травня 



14 

 

2014 р.) – Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. – С. 130. (Дисертант провела аналіз 

літературних даних, узагальнення та підготовку тез до друку. Співавтор 

проф. Л.Н. Приступа надавала консультативну допомогу). 

10. Псарьова О. В. Генетична детермінованість активності запалення у хворих 

на ішемічну хворобу серця залежно від маси тіла / О. В. Псарьова // Нові 

досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук : збірник тез наукових 
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АНОТАЦІЯ 

 

Псарьова О. В. Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на 

ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена вивченню зв’язку ε2/ε3/ε4 поліморфізму гена 

аполіпопротеїну Е з активністю запалення, ліпідним профілем та ефективністю 

гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з 

ожирінням. Доведено, що носії ε3/ε4 та ε4/ε4 генотипів за наявності ожиріння 

мають вищі показники С-реактивного білка, інтерлейкінів-6, індексу 

атерогенності, нижчий вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності та 

нижчу відповідь на терапію аторвастатином. 

Обґрунтовано доцільність визначення генотипу за ε2/ε3/ε4  

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця із 

різною масою тіла, оскільки носії ε3/ε4 та ε4/ε4 генотипів з ожирінням 

потребують призначення вищої стартової дози аторвастатину. 

Визначення генотипу за ε2/ε3/ε4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

дозволяє індивідуалізувати призначення аторвастатину у хворих на ішемічну 

хворобу серця залежно від генотипу і маси тіла для підвищення 

гіполіпідемічного та протизапального ефектів.  
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Ключові слова: ішемічна хвороба серця, ожиріння, поліморфізм генів, 

аполіпопротеїн Е. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Псарёва Е. В. Оптимизация гиполипидемической терапии у больных 

ишемической болезнью сердца с ожирением в зависимости от генотипа 

ε2/ε3/ε4 полиморфизма гена аполипопротеина Е. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский університет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертация посвящена изучению связи ε2/ε3/ε4 полиморфизма гена 

аполипопротеина Е с маркерами воспаления, липидным профилем и 

эффективностью гиполипидемической терапии у больных ишемической болезнью 

сердца с ожирением. 

Работа базируется на результатах комплексного обследования 150 

больных с верифицированным диагнозом ишемической болезнью сердца (ИБС) 

(42 женщины, 108 мужчин) в возрасте 31–89 лет (основная группа) и 

50 практически здоровых лиц (28 женщин, 22 мужчины) в возрасте 30–65 лет 

(группа контроля). 

Обследованные пациенты были разделены на три группы: I группу 

составили 22 пациента с нормальной массой тела, II – 63 пациента с избыточной 

массой тела, III – 65 пациентов с ожирением. В зависимости от генотипа ε2/ε3/ε4 

полиморфизма гена аполипопротнеина Е пациенты были разделены на четыре 

группы: 94 пациента с ε3/ε3 генотипом, 32 – с ε3/ε4 генотипом, 19 – с ε2/ε3 

генотипом, 5 – с ε4/ ε4 генотипом. 

Генотип ε3/ε3 ε2/ε3/ε4 полиморфизма гена аполипопротнеина Е 

наблюдался у 62,7 % больных ИБС и у 68 % лиц группы контроля, ε3/ε4 – у 

21,3 и 24 %, ε2/ε3 – у 12,7 и 8 %, ε4/ε4 – у 3,3 % больных ИБС, а в группе 

контроля он отсутствовал (χ2 = 2,665; р = 0,446). 

Установлено, что при наличии артериальной гипертензии и ожирения 

риск развития ИБС у больных с ε3/ε3 + ε3/ε4 генотипами выше, чем у  

носителей ε4/ε4 генотипа (отношение шансов (ОШ) = 11,25, 95 % 

доверительный интервал (ДИ) 1,01–139,20; р = 0,02), а у носителей ε3 аллеля – 

по сравнению с носителями  ε4 аллеля (ОШ = 3,95, 95 % ДИ 1,22–12,84;              

р = 0,02). 

Установлено, что у больных ИБС с ожирением содержание                       

С-реактивного белка, интерлейкина-6 в плазме крови было выше по сравнению 

с больными, которые имели избыточную и нормальную массу тела (р < 0,001;    

р = 0,001), и фактор некроза опухоли-α – по сравнению с больными, которые 

имели нормальную массу тела (р = 0,039). Концентрация интерлейкина-6     

была выше у больных ИБС с нормальной массой тела и ε2/ε3 генотипом           

по сравнению с носителями ε3/ε4 генотипа (р = 0,042), С-реактивного белка и 

интерлейкина-6 – у больных с ε3/ε3 генотипом (р = 0,005 и р = 0,040) и         



16 

 

ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами (р = 0,017 и р = 0,027) при наличии ожирения по 

сравнению с больными, имеющими нормальную массу тела.  

У больных ИБС с ε4/ε4 генотипом содержание холестерина 

липопротеинов высокой плотности в плазме крови было ниже (р = 0,015), а 

индекса атерогенности – выше (р = 0,013) по сравнению с носителями ε3/ε4, 

ε3/ε3, ε2/ε3 генотипов. Показатель холестерина липопротеинов высокой 

плотности у больных ИБС с ожирением при наличии ε4/ε4 генотипа был     

ниже по сравнению с носителями ε3/ε4, ε3/ε3, ε2/ε3 генотипов и при наличии 

ε3/ε4 генотипа – по сравнению с носителями ε2/ε3 генотипа (р < 0,001), а 

индекс атерогенности – выше по сравнению с носителями ε3/ε4, ε2/ε3, ε3/ε3 

генотипов (р < 0,001). Концентрация холестерина липопротеинов высокой 

плотности была ниже у больных ИБС с ε3/ε4 + ε4/ε4 генотипами и ожирением 

по сравнению с больными, которые имели избыточную и нормальную массу 

тела (р = 0,010). 

Противовоспалительный эффект аторвастатина через один месяц лечения 

был выше у больных с ε2/ε3 генотипом, о чем свидетельствует снижение 

содержания С-реактивного белка в плазме крови на 24 %, интерлейкина-6 – на 

15,6 %, фактора некроза опухоли-α – на 23,5 %, а у носителей ε3/ε3 генотипа  

(на 17; 13,6; 21,1 % соответственно), ε3/ε4 генотипа (на 8; 13,7; 14,2 %  

соответственно), ε4/ε4 генотипа (С-реактивного белка – на 7,7 %, фактора 

некроза опухоли-α – на 8,8 % и тенденцию к снижению содержания 

интерлейкина-6 (на 8,1 %, р = 0,246)) и у больных с нормальной и избыточной 

массой тела – С-реактивного белка на 28,1 и 17,8 %, интерлейкина-6 – на 15,4 и 

16,7 %, а у больных с ожирением – на 15,3 и 11,8 %. 

Доказано, что гиполипидемическая эффективность аторвастатина зависит 

от генотипа ε2/ε3/ε4 полиморфизма гена аполипопротнеина Е и была самой 

высокой у носителей ε3/ε3 генотипа, что подтверждается снижением 

содержания триглицеридов в плазме крови на 15,4 % (ε3/ε4, ε2/ε3 и ε4/ε4 

генотипов – на 7,7; 12,5 и 5,9 % соответственно), холистерина липопротеинов 

низкой плотности – на 23,3 % (ε3/ε4, ε2/ε3 и ε4/ε4 генотипов – на 18,8; 20 и    

13,8 % соответственно) и повышением холестерина липопротеинов высокой 

плотности на 20 % (ε3/ε4, ε2/ε3 и ε4/ε4 генотипов – на 11,1; 9,1 и 11,1 % 

соответственно). Гиполипидемическая эффективность аторвастатина через 

один месяц лечения была выше у больных с нормальной и избыточной массой 

тела, о чем свидетельствует снижение содержания холестерина липопротеинов 

очень низкой плотности на 20 и 16,7 %, холестерина липопротеинов низкой 

плотности – на 21,2 и 21,9 %, индекса атерогенности – на 29,4 и 29,7 %, а у 

пациентов с ожирением – на 14,3; 17,9; 28,6 % соответственно.  

Низкая гиполипидемическая и противовоспалительная эффективность 

аторвастатина в дозе 40 мг в сутки у лиц с ε3/ε4, ε4/ε4 генотипами и ожирением 

доказывает целесообразность назначения им стартовой дозы аторвастатина     

80 мг в сутки.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ожирение, полиморфизм 

генов, аполипопротеин Е. 
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SUMMARY 

 

Psarova O. V. Optimisation of lipid-lowering therapy in patients with 

coronary heart disease with obesity depending on genotype by                    

ε2/ε3/ε4 polymorphism of apolipoprotein E gene. – Manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the candidate of medical sciences in  

speciality 14.01.02 – Internal Medicine. – Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Public Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016. 

The tesis is devoted to study communication ε2/ε3/ε4 polymorphism of 

apolipoprotein E gene with activity of inflammation, lipid profile and effectiveness  

of lipid-lowering therapy in patients with coronary heart disease, combined with 

obesity. Proved that the carriers ε3/ε4 and ε4/ε4 genotypes with obesity have higher 

levels of C-reactive protein, interleykin-6, atherogenic index, lower levels of a 

cholesterol of lipoproteins of high density and lower response to therapy with 

atorvastatin. 

The expediency of determining the genotype by ε2/ε3/ε4 polymorphism of 

apolipoprotein E gene in patients with coronary heart disease with different weight 

because the carriers ε3/ε4 and ε4/ε4 genotypes with obesity require the appointment 

of a higher starting dose of atorvastatin. 

Determination of genotype by ε2/ε3/ε4 polymorphism of apolipoprotein E gene 

allows individualize purpose of atorvastatin in patients with coronary heart disease 

depending on genotype and body weight to improve lipid-lowerig and anti-

inflammatory effects. 

Key words: coronary heart disease, obesity, gene polymorphism, 

apolipoprotein E. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ 

АпоЕ 

   ВШ 

  ДАТ 

ДІ 

ЕКГ 

ЕхоКГ 

ЗМТ 

ЗХС 

ІА 

ІЛ-6 

ІМТ 

ІХС 

НМТ 

САТ 

СРБ 

ССЗ 

ТГ 

ФНП-α 

ХС ЛПВЩ 

ХС ЛПДНЩ 

ХС ЛПНЩ 

 

– артеріальна гіпертензія. 

− аполіпопротеїн Е 

− відношення шансів 

– діастолічний артеріальний тиск 

− довірчий інтервал 

− електрокардіографія 

− ехокардіографія 

− зайва маса тіла 

– загальний холестерин 

− індекс атерогенності 

– інтерлейкін-6 

– індекс маси тіла 

– ішемічна хвороба серця 

– нормальна маса тіла 

– систолічний артеріальний тиск 

– С-реактивний білок 

– серцево-судинні захворювання 

− тригліцериди 

– фактор некрозу пухлин-α 

– холестерин ліпопротеїнів високої щільності 

– холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності 

– холестерин ліпопротеїнів низької щільності 
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