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Розроблення заходів багатофакторної профілактики серцево-судинних захворювань
вимагає від практичної медицини ретельного
виявлення та корекції факторів ризику. Повною
мірою цьому завданню відповідає усвідомлення
патогенетичної концепції метаболічного синдрому (МС) як кластера факторів ризику серцевосудинних захворювань, що може потенціювати
розвиток атеросклеротичного процесу [5, 14,
18–20, 26]. Одним із основних компонентів МС є
абдомінальне ожиріння. Відомо, що адипозна
тканина – це ендокринний орган, який продукує
низку біологічно активних речовин, зокрема лептин та адипонектин. Лептин регулює енергетичний гомеостаз людини, впливаючи, головним
чином, на ліпідний обмін [1, 11], репродуктивну
функцію [12, 22], та виконує низку інших біологічних ефектів [4, 16, 27]. На відміну від лептину,
концентрація якого в осіб з ожирінням підвищена,
рівень іншого гормону адипозної тканини – адипонектину – зменшується із зростанням маси тіла
[3]. Нижчий рівень адипонектину виявлено у
чоловіків порівняно з жінками, у курців – з некурцями та у пацієнтів з ішемічною хворобою серця,
цукровим діабетом 2-го типу, артеріальною
гіпертензією (АГ) порівняно зі здоровими особами [2, 9, 13, 15]. За даними деяких авторів, показником, що корелює з проявами надлишкової
маси тіла і рівнями ліпідного та вуглеводного
обмінів, є відношення лептин/адипонектин (Л/А)
[17, 23]. Q. Zhuo та Z. Wang встановили, що
відношення Л/А, з урахуванням індексу маси тіла
(ІМТ), корелює з наявністю у пацієнтів МС [29].
Показник Л/А використовують як біохімічний маркер ризику розвитку інсулінорезистентності. У
хворих на цукровий діабет відношення Л/А визна© О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська, 2012

чають з метою вирішення питання вибору
медикаментозної терапії.
Одним із неінвазивних ранніх маркерів розвитку атеросклерозу є товщина комплексу
інтима – медіа (КІМ) загальної сонної артерії.
Визначення КІМ та виявлення атеросклеротичних бляшок у загальній сонній артерії є доцільним у пацієнтів з малим та помірним ризиком
серцево-судинних захворювань. За даними численних досліджень, збільшення КІМ асоціюється
зі збільшенням серцево-судинних ускладнень.
Цей показник є незалежним фактором ризику
виникнення транзиторних ішемічних атак, ішемічних інсультів та гострих інфарктів міокарда.
Так, в осіб чоловічої статі з товщиною КІМ
загальної сонної артерії понад 1,17 мм і в жінок з
КІМ понад 0,86 мм ймовірність розвитку транзиторної ішемічної атаки або мозкового інсульту
збільшується приблизно вдвічі. За даними
M. Bots і співавторів (Роттердамське дослідження), збільшення КІМ вже в діапазоні нормальних значень (0,75–0,91 мм) супроводжується зростанням відносного ризику розвитку першого інсульту в 4,8 разу [6]. У проекті
SMART (Second Manifestation of Arterial Disease)
при ультразвуковому дослідженні сонних артерій у 2374 хворих зі встановленими судинними
захворюваннями було виявлено, що збільшення
КІМ асоціюється з високим ризиком судинних
епізодів, особливо ішемічного інсульту [25]. Цей
зв’язок був незалежним від статі, віку, наявності
атеросклеротичних змін сонних артерій і виявлявся у хворих з ішемічною хворобою серця,
ураженням периферичних артерій, інсультом та
транзиторними ішемічними атаками, що ще раз
підкреслює самостійне значення товщини КІМ
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сонних артерій як незалежного фактора ризику
розвитку ішемічного інсульту. Збільшення цього
показника на 0,1 мм асоціюється з підвищенням
ризику розвитку інфаркту міокарда приблизно
на 11 %, а в дослідженні ARIC було встановлено
зростання частоти розвитку ішемічної хвороби
серця при збільшенні КІМ у діапазоні 0,6–1,0 мм
в 4,3 разу в чоловіків і в 19,5 разу в жінок [7].
Потовщення стінки сонної артерії у безсимптомних пацієнтів асоціюється з високим ризиком серцево-судинних ускладнень. A. Favre і
співавтори, обстеживши 2142 осіб без ознак
атеросклеротичного захворювання, але з двома
факторами ризику (такими як сімейний анамнез
серцево-судинних захворювань, АГ, дисліпідемія, цукровий діабет, надлишкова маса тіла,
куріння, низька фізична активність), збільшення
товщини КІМ і атеросклеротичні бляшки виявили
в 59,3 % випадків. У дослідженні OPERA
(513 пацієнтів з АГ і 518 – без АГ) встановили
взаємозв’язок між рівнем систолічного артеріального тиску (САТ) і товщиною КІМ загальної
сонної артерії, при цьому у всіх вікових групах
частота виявлення атеросклеротичних бляшок
була істотно вищою у чоловіків, ніж у жінок [24].
Комбінований показник «потовщення КІМ та атеросклеротична бляшка» тісно корелював з
віком, чоловічою статтю, гіперглікемією. У дослідженні Kuopio Ischemic Heart Disease Study

Рис. 1. Ожиріння та атеросклероз.

(обстежено 1165 чоловіків віком 42–65 років)
частота виявлення потовщення КІМ була в
2,61 разу вищою в осіб з АГ, ніж з нормальним
рівнем артеріального тиску (АТ), а у разі САТ
понад 175 мм рт. ст. – у 3,61 разу вищою. У
дослідженні ELSA оцінювали товщину КІМ у
пацієнтів віком 45–75 років (САТ – 150–210 мм
рт. ст., діастолічний АТ (ДАТ) – 95–115 мм рт. ст.):
у 17 % осіб реєстрували збільшення КІМ сонних
артерій, у 82 % – атеросклеротичні бляшки,
тобто лише в 1 % випадків не виявили порушень
[21]. Початкова величина КІМ була пов’язана з
віком, чоловічою статтю, середньодобовим
пульсовим АТ і САТ, добовою варіабельністю САТ,
офісним САТ. Отже, висока прогностична
значущість збільшення товщини КІМ (часто –
у безсимптомних хворих) зумовлює необхідність
дослідження цього показника.
Інсулінорезистентність поряд із АГ, ожирінням, цукровим діабетом, дисліпідеміями є
важливим незалежним фактором ризику розвитку атеросклерозу [28]. Згідно із сучасними даними, судинний ендотелій бере участь у всіх етапах
каскаду розвитку атеросклерозу (рис. 1). Сформовано концепцію загального судинного ризику,
яка розглядає атеросклероз з точки зору прогностичного значення процесів, що відбуваються у стінці судини. Велику роль у процесі атеротромбозу відводять факторам ризику атеро-
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склерозу, негативний вплив яких переважно
реалізується через порушення функцій судинного ендотелію. У зв’язку з цим ряд авторів пропонують використовувати показники функції
ендотелію як маркери ранніх атеросклеротичних
змін артерій. Під час різних судинних захворювань здатність ендотеліальних клітин вивільняти
фактори релаксації зменшується, тоді як утворення судинозвужувальних факторів зберігається або збільшується, що призводить до дисфункції ендотелію [8].
Ендотеліальну дисфункцію вважають проявом прогресування атеросклеротичного процесу. У пацієнтів з різними факторами ризику
серцево-судинних захворювань, такими як похилий вік, дисліпідемія, АГ, цукровий діабет, куріння, відзначають погіршення ендотелійзалежної
вазодилатації (ЕЗВД). Стани, що спостерігаються при ендотеліальній дисфункції:
– прискорення адгезії мононуклеарів;
– підвищення концентрації в плазмі молекул
клітинної адгезії;
– підвищення концентрації асиметричного
диметиларгініну;
– погіршення ЕЗВД.
Встановлено, що інсулінорезистентність та
ендотеліальна дисфункція, в тому числі продукція оксиду азоту (основного вазодилататора), є
щільно асоційованими станами і формують «зачароване коло», що призводить до метаболічних
та серцево-судинних захворювань.
Мета роботи – визначити ендокринну активність адипозної тканини залежно від товщини
комплексу інтима – медіа загальної сонної артерії та показника ендотелійзалежної вазодилатації у хворих з метаболічним синдромом.

Матеріал і методи
Обстежено 174 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії з підвищенням АТ 1–2-го ступеня та МС: 88 жінок віком у середньому
(58,61±1,64) року, 86 чоловіків віком у середньому (54,59±1,27) року. Діагноз ГХ встановлювали
відповідно до рекомендацій Української асоціації
кардіологів 2008 р. Пацієнти мали м’яку та
помірну АГ, помірний та високий ризик. МС
діагностували згідно з Консенсусом з метаболічного синдрому 2009 р. [11] у разі виявлення
трьох і більше з наведених критеріїв:
– адомінальне ожиріння, що визначають як
окружність талії (ОТ):
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> 94 см для чоловіків,
> 80 см для жінок;
– рівень тригліцеридів (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л;
– рівень холестерину ліпопротеїнів високої
щільності (ХС ЛПВЩ):
< 1,0 ммоль/л для чоловіків,
< 1,3 ммоль/л для жінок;
– артеріальний тиск > 130/85 мм рт. ст.;
– гіперглікемія натще > 5,6 ммоль/л.
Дані аналізували окремо в групах жінок та
чоловіків з урахуванням статевої різниці нормативних величин ОТ і окружності стегон (ОС),
відношення ОТ/ОС, рівнів ХС ЛПВЩ, лептину,
адипонектину та відношення Л/А.
Проводили загальноклінічне дослідження,
вимірювали масу тіла, зріст. ІМТ розраховували
відповідно до рекомендацій ВООЗ (1997) за
формулою Кетле:
ІМТ = маса тіла / зріст2 (кг/м2).
Надлишкову масу тіла діагностували у разі
ІМТ 25,0–29,9 кг/м2, ожиріння 1-го ступеня – ІМТ
30,0–34,9 кг/м2, ожиріння 2-го ступеня – ІМТ
35,0–39,9 кг/м2, ожиріння 3-го ступеня – ІМТ
понад 40 кг/м2.
Залежно від ступеня ожиріння пацієнтів
розділили на групи. Першу групу становили
обстежені з ГХ І–ІІ стадії та нормальним ІМТ:
16 жінок віком у середньому (56,80±3,32) року
з ІМТ (23,03±0,40) кг/м2 і 13 чоловіків віком
у середньому (53,50±8,82) року з ІМТ
(24,58±0,10) кг/м2. Друга група – особи з надлишковою масою тіла: 19 жінок віком у середньому (56,00±2,26) року з ІМТ (29,03±0,36) кг/м2
і 16 чоловіків віком у середньому (61,29±1,86)
року з ІМТ (28,25±0,39) кг/м2. Третю групу становили хворі з ожирінням 1-го ступеня: 21 жінка
віком у середньому (64,75±5,10) року з ІМТ
(32,15±0,58) кг/м2 та 22 чоловіки віком у середньому (53,01±2,01) року з ІМТ (32,57±0,30) кг/м2.
Четверта група – пацієнти з ожирінням 2-го ступеня: 17 жінок віком у середньому (57,00±5,05)
року з ІМТ (36,65±0,49) кг/м2 та 20 чоловіків
віком у середньому (53,53±1,38) року з ІМТ
(36,71±0,47) кг/м2. П’яту групу становили хворі з
ожирінням 3-го ступеня: 15 жінок віком у середньому (54,00±1,48) року з ІМТ (43,75±1,69) кг/м2
та 15 чоловіків віком у середньому (49,43±2,36)
року з ІМТ (43,04±1,68) кг/м2.
Для оцінки інсулінорезистентності використовували індекс НОМА, який розраховували за
формулою:
НОМА=інсулін (МОд/мл)·глюкоза (ммоль/л)/22,5.
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Таблиця 1
Рівні лептину, адипонектину, їх відношення, показники ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу в жінок з МС
залежно від ІМТ
Показник
Лептин, нг/мл
Адипонектин, нг/мл
Л/А
ЗХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
КІМ, мм
ЕЗВД, %

1-й
15,49±3,52
19,75±2,63
0,93±0,28
5,74±0,37
1,69±0,39
1,41±0,05
0,97±0,09
17,00±0,05

Величина показника (М±m) у групах
2-й
3-й
4-й
18,89±5,21
23,08±3,86
29,49±7,92*
16,29±2,34
16,29±0,87
15,40±1,21
1,15±0,33
1,60±0,39
1,99±0,54*
6,00±0,49
4,98±0,96
5,13±0,49
1,46±0,19
1,34±0,35
1,73±0,21
1,41±0,03
1,17±0,09
1,31±0,07
1,04±0,04
1,02±0,05
1,07±0,05
11,00±0,01
8,00±0,01*
8,00±0,01*

5-й
44,46±3,55*
18,67±2,50
2,45±0,35*
5,44±0,29
1,44±0,14
1,38±0,06
1,15±0,11
7,00±0,01*

Примітка. * – різниця показників достовірна порівняно з такими у хворих 1-ї групи (Р<0,01). Те саме в табл. 2.
Таблиця 2
Рівні лептину, адипонектину, їх відношення, показники ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу в чоловіків з МС
залежно від ІМТ
Показник
Лептин, нг/мл
Адипонектин, нг/мл
Л/А
ЗХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
КІМ, мм
ЕЗВД, %

1-й
5,28±1,13
13,05±1,17
0,41±0,07
4,97±0,59
1,29±0,34
1,33±0,10
0,96±0,09
17,00±0,07

Величина показника (М±m) у групах
2-й
3-й
4-й
6,05±1,04
10,81±1,00*
19,01±3,50*
12,49±0,93
13,12±0,85
14,15±1,53
0,54±0,11
0,87±0,09*
1,39±0,26*
5,46±0,49
5,51±0,34
5,25±0,26
1,88±0,20
1,96±0,19
1,91±0,15
1,27±0,07
1,29±0,06
1,27±0,04
1,09±0,06
1,14±0,04
1,15±0,05
16,00±0,02
8,00±0,02*
7,00±0,02*

При підвищенні цього показника понад 2,77
діагностували інсулінорезистентність.
Залежно від величини індексу НОМА
пацієнтів було розподілено на дві групи: групу
без інсулінорезистентності (індекс НОМА
< 2,77) становили 46 жінок (віком у середньому
(60,35±2,43) року) та 39 чоловіків (віком у
середньому (58,41±2,56) року); групу з інсулінорезистентністю (індекс НОМА > 2,77) –
42 жінки віком у середньому (56,31±1,99) року
та 47 чоловіків віком у середньому
(52,39±1,39) року.
Аналіз даних проводили з урахуванням нормативних величин ОТ, рівня глюкози, інсуліну
натще, індексу НОМА, рівня загального холестерину (ЗХС) та ТГ, ХС ЛПВЩ, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, рівнів лептину, адипонектину та відношення Л/А. Референтними
рівнями лептину вважали (16,3±3,3) нг/мл
у жінок і (3,5±0,3) нг/мл у чоловіків, адипонектину – (13,2±6,1) мкОд/мл у жінок і (9,5±3,6)
мкОд/мл у чоловіків.

5-й
22,26±6,20*
12,39±0,98
1,71±0,41*
6,33±0,24*
2,93±0,31
1,11±0,07
1,22±0,13
8,00±0,03*

Для визначення рівнів лептину використовували набори Elisa (DRG, Німеччина), адипонектину – Elisa (BioVendor, Чехія). Оптимальні рівні ЗХС
та холестерину ліпопротеїнів низької щільності
визначали згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2007 р. При
збільшенні рівнів глюкози натще вище 5,6 ммоль/л
діагностували гіперглікемію (за критеріями
Міжнародної федерації цукрового діабету).
Хворим також вимірювали товщину КІМ
загальної сонної артерії, показники ендотеліальної функції плечової артерії (ендотелійзалежної вазодилатації), використовуючи апарат
Medison SonoAce 9900 (Південна Корея) за
методикою, описаною D. Celermajer та співавторами [11, 22].
Дані опрацьовували за допомогою електронних таблиць Ехсеl 2003 та Statistica for
Windows v.10.0, Starsoft (США). Для описання
вибіркового нормального розподілення кількісних ознак використовували середнє значення
ознаки (М) та помилку середнього (m).

Метаболічні порушення
Таблиця 3
Ендокринна активність жирової тканини залежно від наявності інсулінорезистентності у жінок

Показник

НОМА
ІМТ, кг/м2
Лептин, нг/мл
Адипонектин, нг/мл
Л/А
КІМ, мм
ЕЗВД, %

Величина показника (М±m)
у групах
без інсуліноз інсулінорезистентності резистентністю
(n=46)
(n=42)
2,14±0,12
6,82±0,85
27,93±1,89
37,09±1,71
18,96±2,97
33,99±4,18
18,84±2,97
16,46±1,47
1,13±0,20
2,12±0,28
1,09±0,04
1,16±0,05
15,00±0,02
8,00±0,01

Результати та їх обговорення
Аналіз даних виявив залежність як у чоловіків, так і у жінок товщини КІМ загальної сонної
артерії та показника ЕЗВД від маси тіла пацієнтів
(табл. 1, 2).
Рівень лептину – одного з проатерогенних
адипокінів – у групі жінок збільшувався відповідно до зростання маси тіла. Чіткого кореляційного зв’язку між ІМТ та рівнем адипонектину плазми крові не виявлено. Найбільш вираженим
показником, що корелював з надлишковою
масою тіла та ожирінням, виявилося відношення
Л/А, яке було достовірно більшим у групі жінок з
ожирінням 2-го та 3-го ступеня (див. табл. 1). У
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Таблиця 4
Ендокринна активність жирової тканини залежно від наявності інсулінорезистентності у чоловіків

Показник

НОМА
ІМТ, кг/м2
Лептин, нг/мл
Адипонектин, нг/мл
Л/А
КІМ, мм
ЕЗВД, %

Величина показника (М±m)
у групах
без інсуліноз інсулінорезистентності резистентністю
(n=39)
(n=47)
1,91±0,16
6,49±0,83
30,12±0,86
34,68±0,94
9,21±2,11
14,11±1,81
13,15±0,57
12,96±0,75
0,72±0,16
1,11±0,13
1,06±0,12
1,09±0,03
10,00±0,46
9,00±0,32

жінок 1-ї групи (з нормальною масою тіла) товщина КІМ загальної сонної артерії була найменшою. У 2-й групі (з надлишковою масою тіла)
реєстрували потовщення КІМ. З наростанням
ступеня ожиріння товщина КІМ також збільшувалася. Обернену тенденцію спостерігали між
індексом маси тіла та станом функції ендотелію.
У жінок 1-ї та 2-ї груп виявлено нормальну
функцію ендотелію. У груп з ожирінням показник
ЕЗВД зменшувався відповідно до зростання
маси тіла (див. табл. 1).
Таку ж залежність було встановлено і у групах чоловіків: зростання рівня лептину та значне
зростання відношення Л/А зі збільшенням
показника ІМТ, при цьому чіткої залежності рівня
адипонектину від ІМТ не реєстрували.

Рис. 2. Частота виявлення атеросклеротичних бляшок у загальній сонній артерії залежно від наявності інсулінорезистентності
у пацієнтів з МС.
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Оригінальні дослідження

У когорті чоловіків спостерігали поступове
потовщення КІМ залежно від зростання ступеня
ожиріння. Як і у жінок, спостерігали погіршення
функції ендотелію при зростанні маси тіла: у групах чоловіків з нормальною та надлишковою
масою тіла показник ЕЗВД був у межах нормативних величин, а вже у пацієнтів з ожирінням
1-го ступеня – зменшився удвічі (див. табл. 2).
У жінок з інсулінорезистентністю відношення
Л/А і товщина КІМ були достовірно більшими, а
показник ЕЗВД – достовірно меншим, ніж у хворих без інсулінорезистентності (табл. 3).
У чоловіків з інсулінорезистентністю порівняно з групою без інсулінорезистентності було
більшим відношення Л/А, а також виявлено
тенденцію до зростання КІМ та погіршення
вазорегулюючої функції ендотелію (табл. 4).
Встановлено, що у жінок з інсулінорезистентністю частота виявлення атеросклеротичних
бляшок у загальній сонній артерії була більшою,
ніж у жінок з індексом НОМА < 2,77. Подібну
тенденцію спостерігали також у групах чоловіків
(рис. 2).
Низкою досліджень підтверджено, що підвищення концентрації лептину та відношення
Л/А корелює зі зростанням показника ІМТ незалежно від поширення жирової тканини.
F.M. Finucane, J. Luan встановили, що в осіб з
високим кардіометаболічним ризиком та без
клінічно вираженого цукрового діабету порушення рівня адипоцитів відіграє одну з головних
ролей у патогенезі розвитку інсулінорезистентності [10]. Використання відношення Л/А як
маркера резистентності до інсуліну у хворих на
цукровий діабет потребує додаткових спостережень та більшої кількості пацієнтів, хоча показано, що цей маркер може відображати
атеросклеротичні зміни у таких осіб. Згідно із
результатами [17], відношення Л/А може бути
маркером серцево-судинного ризику незалежно
від підвищення ОТ та ІМТ.
Багато дослідників оцінювали зв’язок між
факторами ризику та товщиною КІМ, а також між
динамікою вираженості факторів ризику і прогресуванням або регресом товщини КІМ сонних
артерій [19, 26].
Встановлено, що на товщину КІМ впливає
низка факторів ризику – вік, куріння, ожиріння,
АГ, дисліпідемія, цукровий діабет або наявність
інсулінорезистентності та багато інших. Комбінація факторів ризику у хворих з МС підсилює
їх вплив на проатерогенне збільшення товщини

КІМ. Проте можливість модифікації цих чинників
окреслює перспективи сповільнення процесів
атеросклерозу.

Висновки
1. У групі жінок з гіпертонічною хворобою та
метаболічним синдромом виявлено достовірний
зв’язок між прогресуванням інсулінорезистентності, збільшенням товщини комплексу
інтима – медіа та погіршенням ендотеліальної
функції, у групі чоловіків достовірної залежності
не встановлено, але спостерігали тенденцію до
потовщення комплексу інтима – медіа та зменшення показника ендотелійзалежної вазодилатації.
2. Незалежно від статі при збільшенні маси
тіла (згідно з визначенням індексу маси тіла)
товщина комплексу інтима – медіа загальної
сонної артерії зростає і погіршуються показники
ендотелійзалежної вазодилатації.
3. Незалежно від статі посилення інсулінорезистентності асоціюється з прогресуванням атерогенного процесу в загальній сонній
артерії (згідно із виявленням атеросклеротичних
бляшок за даними ультразвукового дослідження).
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The endocrine activity of adipose tissue and surrogate markers of atherosclerosis in patients with
metabolic syndrome
O.I. Mitchenko, V.Yu. Romanov, K.O. Yanovska
The aim of our study was to determine the link between the endocrine activity of adipose tissue, intima – media
thickness (IMT), endothelium-dependent vasodilatation depending on body mass index and insulin resistance.
We examined 174 patients with metabolic syndrome (women – 88, men – 86), which were divided into the
clinical groups according to body mass index and HOMA. We determined body mass index, glucose, insulin,
HOMA, leptin, adiponectin, the ratio leptin/adiponectin, blood lipids, IMT in the common carotid artery,
endothelium-dependent vasodilatation. In women we observed significant relation between progression of
insulin resistance, increase of IMT and deterioration of endothelial function; in male patients the tendency to
increase of IMT and reduction of endothelium-dependent vasodilatation was shown. It has been proved that
irrespective of gender increase of body mass thickness was associated with increase of intima – media complex
of the common carotid artery and decrease of endothelium-dependent vasodilatation index. Progression of
insulin resistance was associated with atherogenesis in the common carotid artery.

