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Дисертаційну роботу присвячено актуальному питанню ендокринології, а 

саме, верифікації асоціативного патерна гормональних, гемодинамічних та 

запальних порушень в ґенезі артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння у 

представників української популяції середнього віку для підвищення 

ефективності профілактики цієї сполученої патології у даної категорії 

населення. Оптимізовано підходи до формування серед них груп ризику 

розвитку коморбідної ожирінню артеріальної гіпертензії. 

Отримано пріоритетні дані відносно особливостей рідинних секторів тіла 

у осіб середнього віку із ожирінням та артеріальною гіпертензією. Показано, 

що у цієї категорії населення існують комплексні прямі зв’язки між 

абсолютним накопиченням загальної води, загальної, внутрішньоклітинної, 

інтерстиціальної рідини та зростанням активної клітинної маси тіла, рівнями 

систолічного та діастолічного артеріального тисків, об’єму циркулюючої крові 

в організмі, але вони є досить слабкими. Показано, що додаткове накопичення 

води та рідини в організмі не є домінуючим фактором щодо розвитку 

артеріальної гіпертензії у осіб середнього віку. 

Визначено особливості гемодинаміки у представників української 

популяції середнього віку із різною масою тіла та артеріальним тиском. 

Показано, що при наявності ожиріння у цієї категорії населення розвиваються 

значущі зміни таких параметрів, як ударний об’єм, ударний індекс, серцевий 
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викид, серцевий індекс, які прогресують при приєднанні артеріальної 

гіпертензії і свідчать про переднавантаження на серце із одночасним 

зниженням скоротливої його функції відносно площі тіла у осіб із ожирінням.  

Зареєстровано, що зв’язки між рівнями ренін- і альдостеронемії та 

ступенем інсулін- та лептинемії, виразністю хронічного запалення низької 

інтенсивності, ступенем чутливості периферичних тканин до інсуліну у осіб 

середнього віку – представників української популяції – є високо вірогідними, 

прямими, помірної сили.  

Показано, що наявність ожиріння у пацієнтів із артеріальної 

гіпертензією – фактор, який обумовлює додаткове зростання загального 

периферичного судинного опору.  

Встановлено нові підтвердження результатів інших дослідників щодо 

провідної ролі вісцерального ожиріння у розвитку артеріальної гіпертензії, але 

й отримано дані, які свідчать про можливість глютеофеморального жирового 

депо впливати на розвиток діастолічної артеріальної гіпертензії та ураження 

серця при гіпертонічній хворобі. 

Визначено, що рівень кластерину крові можна вважати маркером ризику 

розвитку артеріальної гіпертензії у представників української популяції із 

ожирінням. 

Виявлено, що детермінуючим фактором щодо розвитку артеріальної 

гіпертензії у представників української популяції середнього віку із ожирінням 

є виразність хронічного запалення низької інтенсивності на тлі однакового 

збільшення інсулінорезистентності, лептинемії та ренінемії, загального 

периферичного судинного опору – це відрізняє (згідно з проведеним 

дискримінантним аналізом) гормонально-гемодинамічний патерн пацієнтів із 

сполученою патологією ожиріння та артеріальна гіпертензія від 

нормотензивних осіб з ожирінням.  

За допомогою методу дискримінантного аналізу визначено функції 

класифікації, які дозволяють прогнозувати розвиток артеріальної гіпертензії у 
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населення середнього віку із ожирінням. Визначені функції класифікації 

характеризуються достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. 

Ключові слова: надлишкова маса тіла, ожиріння, кластерин, альдостерон, 

ренін, лептин, склад тіла, інсулінорезистентність. 

 

ANNOTATION 

 

Iefimenko T. I. The role of hormonal and hemodynamic disorders in the 

development of arterial hypertension in obese middle-aged people. – Qualified 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical Sciences in the specialty 

14.01.14 "Endocrinology" (222 – Medicine). – State institution "Institute of problems 

of endocrine pathology V. Y. Danilevsky NAMS of Ukraine", Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the topical issue of endocrinology: verification of 

the associative pattern of hormonal, hemodynamic and inflammatory disorders in the 

genesis of arterial hypertension against the background of obesity in representatives 

of the Ukrainian middle-aged population in order to increase the effectiveness of 

prevention of this associated pathology in this population category. Approaches to the 

formation among them of risk groups for the development of comorbid obesity of 

arterial hypertension were optimized. 

In two stages, a survey of adult residents of Kharkiv - visitors to clinics who 

did not complain of the presence of coronary heart disease and hypertension and were 

not treated in the past for these diseases. The first stage of the study involved 1,094 

people aged 18-69 years (men – 243, women – 851). The task of this stage was to 

determine the frequency of hypertension depending on body weight and age of the 

subjects. The next stage of work involved 273 people (56 men, 217 women) 

(56.41 ± 6.93 years). Of these, four groups of subjects were formed according to the 

value of body mass index, levels of systolic and diastolic blood pressure: 1) patients 

without obesity and hypertension (46 people: men – 13, women – 33); 2) patients 

without obesity, but with the presence arterial hypertension of 1-2 degrees (34 
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persons: men – 12, women – 22); 3) normotensive patients (without hypertension) 

with obesity of 1-2 degrees (110 people: men – 19, women – 91); 4) patients with 1-2 

degree obesity and 1-2 degree hypertension (83 people: men – 12, women – 71). 

There were no significant age differences between the groups. All examined women 

were in the postmenopausal period, which had the same duration. All subjects who 

formed the four study groups had abdominal obesity, which was diagnosed according 

to the criteria of the working version of the International Diabetes Federation (2009). 

Prior to the study, all patients gave written informed consent to participate in it. 

Priority data were obtained on the characteristics of the fluid sectors of the 

body in middle-aged people with obesity and arterial hypertension. It has been shown 

that this category has complex direct links between the absolute accumulation of total 

water, total, intracellular, interstitial fluid and an increase in active cell body mass, 

levels of systolic and diastolic blood pressure, and the volume of blood circulating, 

but they are rather weak. It was shown that the additional accumulation of water and 

fluid in the body is not the dominant factor in the development of arterial 

hypertension in middle-aged people. 

The features of hemodynamics in representatives of the Ukrainian middle-aged 

population with different body weights and blood pressure have been determined. It 

has been shown that in the presence of obesity in this population category, significant 

changes in parameters such as stroke volume, stroke index, cardiac output, cardiac 

index develop, which progress with the addition of arterial hypertension and indicate 

preload on the heart with a simultaneous decrease in its contractile function relative 

to the body area in obese individuals. 

It was registered that the links between the levels of renin and aldosterone in 

the blood and the degree of insulin- and leptinemia, the severity of low-intensity 

chronic inflammation, the degree of sensitivity of peripheral tissues to insulin in 

middle-aged people – representatives of the Ukrainian population – are highly 

probable, direct, of moderate strength. 
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It has been shown that the presence of obesity in patients with arterial 

hypertension is a factor that causes an additional increase in the total peripheral 

vascular resistance. 

New confirmations of the results of other researchers on the leading role of 

visceral obesity in the development of arterial hypertension have been revealed, but 

data have also been obtained indicating the possibility of gluteofemoral fat to 

influence the development of diastolic arterial hypertension and heart damage in 

hypertension. 

The informativeness of the assessment by the method of integrated rheography 

of the body of different parameters regarding the possibility of approximate 

assessment of renin and aldosterone levels in the circulation by analyzing the 

correlation between them and the parameters of stroke volume, shock index, cardiac 

output and cardiac index. The most informative for the evaluation of plasma renin 

was such a parameter as the shock index, for aldosterone – the stroke volume. 

Relevant regression equations have been identified that can be used later in research 

and practical medicine to reliably estimate the levels of these important components 

of the renin-angiotensin-aldosterone system in middle-aged Ukrainians. 

It has been established that the level of blood clusterin can be considered a 

marker of the risk of developing arterial hypertension in obese Ukrainian population. 

It was revealed that the determining factor for the development of arterial 

hypertension in representatives of the Ukrainian middle-aged population with obesity 

is the severity of chronic low-intensity inflammation against the background of the 

same increase in insulin resistance, leptinemia and reninemia, total peripheral 

vascular resistance – this distinguishes (according to the discriminant analysis) 

hormonal-hemodynamic patients with concomitant pathology, obesity and arterial 

hypertension from normotensive obese individuals. 

Using the method of discriminant analysis, the classification functions have 

been determined, which allow predicting the development of arterial hypertension in 

the middle-aged population with obesity. Certain classification functions are 

characterized by sufficient sensitivity, specificity and accuracy. 
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Key words: overweight, obesity, clusterin, aldosterone, renin, leptin, body 

composition, insulin resistance. 
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А І – ангіотензин І 

А ІІ – ангіотензин ІІ 

абдОЖ – абдомінальне ожиріння 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АКМ – активна клітинна маса 

АПФ – ангіотензин-перетворюючий фермент 

АРП – активність реніну плазми 

АТ – артеріальний тиск 

БЖМ – безжирова маса 

БІА – біоімпедансний аналіз 

ВЖМ – відносна жирова маса 

ВЗВ  – відносна загальна вода  

ВЗР – відносна загальна рідина 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЖМ – жирова маса 

ЗВ – загальна вода 

ЗПСО – загальний периферичний судинний опір 

ЗР – загальна рідина 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІР – інсулінорезистентність 

ІРГТ – інтегральна реографія тіла 

МТ – маса тіла 

нМТ – нормальна маса тіла 

надлМТ – надлишкова маса тіла 

ОЖ – ожиріння 

ОС – обвід стегон 
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ОТ – обвід талії 

ОЦК – об’єм циркулюючої крові 

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СВ – серцевий викид 

СЕР АТ –середній артеріальний тиск 

СІ – серцевий індекс 

УО – ударний об’єм 

УІ – ударний індекс 

HOMA-ІR – Homeostasis Model Assessment – insulin resistance 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Натепер у світі з кожним роком стає все більш 

актуальною проблема катастрофічного зростання розповсюдженості 

надлишкової маси тіла (надлМТ) та ожиріння (ОЖ). Останнє у сучасній 

світовій медичній науці розглядається як складний комплекс метаболічних 

порушень, що включає надлишковий обсяг жирової тканини з тенденцією до 

прогресування при відсутності специфічної терапії [1].  

Офіційна кількість пацієнтів – мешканців України із ОЖ становить понад 

півмільйона [2]. У деяких категоріях населення дійсна кількість їх значно 

більша [3-6]. Так, результати попереднього дослідження, проведеного 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України», показало, що ОЖ діагностується у 33-50 % міських мешканців –

представників української популяції середнього віку (45-59 років) [5], що 

вказує на необхідність активізації профілактичної роботи саме серед цієї 

категорії населення. 

Важливою складовою проблеми ОЖ є розвиток коморбідних йому 

патологій, в першу чергу з боку ендокринної та серцево-судинних систем. 

Найбільш частими захворюваннями серцево-судинної системи у осіб із ОЖ є 

артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця, хронічна серцева 

недостатність. Їх наявність не тільки погіршує якість життя хворого, але і веде 

до його ранньої інвалідизації і передчасної смерті [1, 7-13].  

З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила 

"Глобальний план дій з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з 

ними на 2013-2020 рр." в рамках виконання зобов'язань, які були проголошені в 

Політичній декларації Організації Об’єднаних Націй з неінфекційних 

захворювань, схваленої главами держав і урядів у вересні 2011 р. Виконання 

цього плану повинно сприяти прогресу в досягненні до 2025 р. глобальних 

цілей в області неінфекційних захворювань, включаючи скорочення на 25 % 
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передчасної смертності від неінфекційних захворювань і стабілізацію 

глобального числа випадків ОЖ на рівні 2010 р. [14]. Одним із основних 

аспектів у цьому напрямку, на думку експертів, є проведення своєчасних 

ефективних профілактичних заходів щодо попередження коморбідних ОЖ 

патологій, в першу чергу з боку серцево-судинної системи, які б ґрунтувалися 

на ранньому їх виявленні [15]. 

Зрозуміло, що для створення методології таких заходів необхідно мати 

чітку інформацію про частоту розвитку коморбідної патології серед 

представників різних популяцій та категорій населення, про патогенетичні 

особливості її виникнення. Слід наголосити, що у світі проведено низку 

досліджень відносно розповсюдженості та етіопатогенетичних особливостей як 

ОЖ, так і АГ у представників різних популяцій, в процесі яких переконливо 

доведено наявність відмінностей щодо цих аспектів проблеми в залежності від 

раси та популяційної приналежності обстежених [16-19]. Це підтверджує 

необхідність проведення аналогічних досліджень і серед представників 

української популяції. 

Так, сьогодні не викликає сумніву, що основними патогенетичними 

ланками гемодинамічних порушень – основи АГ у осіб із ОЖ, незважаючи на їх 

популяційну приналежність, є: зміни гідратації організму (рідинних секторів 

тіла), пов’язані із надлишковим накопиченням жирової тканини та змінами 

складу тіла при ОЖ [13, 20]; дизрегуляція гормональної ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи (РААС) [21-23]; розвиток хронічного запалення 

низької інтенсивності [24-28], гіперлептин- та гіперінсулінемії на тлі зниження 

чутливості периферичних тканини до інсуліну [29-34]. Але на сьогодні не 

знайдено повідомлень про дослідження, які б ставили за мету деталізацію 

характеру взаємозв’язку між цими ланками патогенезу АГ, які характерні саме 

для представників української популяції із ОЖ, що не дає можливості 

визначити серед них детермінуючу, а значить – і створити в нашій державі 

необтяжливу але ефективну систему ранньої діагностики АГ коморбідної ОЖ. 

Саме визначення детермінуючих факторів розвитку АГ у представників 
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української популяції дасть змогу оптимізувати підходи до формування із 

усього загалу пацієнтів із ОЖ групи ризику розвитку інвалідизуючої патології 

серцево-судинної системи.  

Слід зазначити, що одним із дискутабельних питань медичної науки є 

визначення найбільш інформативного маркеру хронічного запалення низької 

інтенсивності – фактору, асоційованого з виникненням та прогресуванням 

інсулінорезистентності (ІР) у осіб із ОЖ (розвитком «нездорового ОЖ») 

[35, 36], ураженням органів-мішеней при АГ [37], атеросклерозом аорти і 

великих артерій [38], дисфункцією нирок [39], ризиком розвитку нефатальних і 

фатальних серцево-судинних ускладнень [40, 41]. 

Маркером хронічного запалення низької інтенсивності, який достатньо 

активно вивчається сьогодні у світі є секреторний глікопротеїн кластерин, який 

є одним з основних білків плазми та сечі, входить до складу ліпопротеїдів 

високої щільності й приймає участь у транспорті ліпідів, процесах апоптозу 

[42]. Його розглядають у якості чутливого параметру щодо розвитку та 

прогресування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу й ОЖ 

[42-45]. Важливим є й те, що його секреція залежить від виразності ІР та 

пов’язана із біодоступністю лептину [44], значно змінюється у осіб із ОЖ [42]. 

Отримано переконливі дані, що рівень кластерину крові з високим ступенем 

вірогідності корелює із рівнем високо специфічного С-протеїну, що без сумніву 

вказує на високу інформативність його зростання щодо розвитку хронічного 

неспецифічного запалення низької інтенсивності [46]. Все вищезазначене 

дозволяє розглядати кластерин в якості інформативного та доступного для 

визначення маркеру розвитку хронічного запалення низької інтенсивності при 

ОЖ із коморбідною йому АГ. Необхідність підтвердження інформативності 

визначення кластерину в якості такого маркеру саме у представників 

української популяції обумовило проведення дослідження в цьому напрямку в 

процесі даної роботи. 

Як вже зазначалось, основним завданням даної роботи є визначення 

шляхів оптимізації існуючого алгоритму профілактичних заходів щодо 
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попередження розвитку ОЖ та коморбідної йому АГ. Зрозуміло, що такий 

алгоритм повинен бути пристосований для щоденної практичної діяльності 

лікаря. При його проведенні доцільно використовувати інформативні, але при 

цьому доступні, прості у використанні методи. Одним із таких є реографічний 

спосіб реєстрації змін артеріальної системи – інтегральна реографія тіла (ІРГТ) 

для оцінки гемодинамічних параметрів (навіть при масових обстеженнях)  

[47-49]. Але в літературі не знайдено повідомлень щодо використання цього 

методу у осіб із ОЖ з метою раннього виявлення гормональних змін, які є 

основою розвитку АГ у цієї категорії пацієнтів, що вказує на актуальність 

дослідження в цьому напрямку. 

Увесь вищезазначений спектр дискутабельних на сьогодні питань дав 

змогу сформулювати мету та завдання даного дисертаційного дослідження, 

результати якого повинні сприяти оптимізації існуючої натепер в Україні 

системи профілактики первинного ОЖ та коморбідних йому хронічних 

неінфекційних серцево-судинних патологій. Саме цим зумовлено медичне та 

соціальне значення даного дослідження. 

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

Дисертаційну роботу виконано у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України» згідно з планом комплексних 

наукових робіт. Вона є фрагментом науково-дослідницьких робіт «Визначення 

медико-соціальних аспектів розвитку ожиріння у дорослого населення як 

підґрунтя для оптимізації його профілактики та лікування» (№ державної 

реєстрації 0114U001203), «Дослідити роль адипокінів у розвитку 

кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з 

неалкогольною жировою хворобою печінки» (№ державної реєстрації 

0116U007262), одним із виконавців яких був дисертант, та теми «Удосконалити 

діагностику неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий 

діабет 2 типу за урахуванням етіопатогенетичних механізмів розвитку 

захворювання» (№ державної реєстрації 0119U102446), де дисертант є 

відповідальним виконавцем. 
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Мета і завдання дослідження. Мета – шляхом визначення основних 

детермінуючих патогенетичних ланок коморбідної ожирінню артеріальної 

гіпертензії у представників української популяції середнього віку удосконалити 

її ранню діагностику. 

Для реалізації поставленої мети в ході роботі вирішувалися такі завдання:  

1. Оцінити частоту артеріальної гіпертензії у міських мешканців – 

представників української популяції в залежності від їх віку, статі та маси тіла.  

2. Вивчити особливості розподілу рідинних секторів організму, їх 

взаємозв’язок з показниками компонентного складу тіла у осіб середнього віку 

із ожирінням, як з артеріальною гіпертензією, так і без неї. 

3. Оцінити гемодинамічні особливості представників української 

популяції середнього віку в залежності від їх маси тіла та артеріального тиску. 

4. Деталізувати особливості функціонування ренін-альдостеронової 

системи, секреції лептину, інсуліну у осіб середнього віку із ожирінням з 

урахуванням виразності хронічного запалення низької інтенсивності, оціненої 

за рівнем кластерину крові. 

5. Розробити метод прогнозування коморбідної артеріальної гіпертензії 

у осіб середнього віку з ожирінням на основі визначення особливостей 

взаємозв'язку параметрів, що характеризують провідні ланки патогенезу обох 

патологій.  

Об’єкт дослідження – ожиріння та артеріальна гіпертензія у осіб 

середнього віку – представників української популяції. 

Предмет дослідження – антропометричні та гемодинамічні показники, 

параметри складу тіла та його рідинних секторів, гормони ренін, альдостерон, 

інсулін, лептин, маркер хронічного запалення низької інтенсивності кластерин.  

Методи дослідження: 1) загально клінічні – для визначення стану 

пацієнтів: фізикальне обстеження з вимірюванням антропометричних 

показників (зріст, маса тіла (МТ), обвід талії (ОТ), обвід стегон (ОС)), 

визначення індексу маси тіла (ІМТ); 2) визначення систолічного артеріального 

тиску (САТ), діастолічного артеріального тиску (ДАТ), середнього 
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артеріального тиску (СЕР АТ), пульсового артеріального тиску; 3) біохімічні – 

для оцінки вуглеводного обміну – визначення концентрації глюкози плазми 

капілярної крові натще, маркеру ІР Homeostasis Model Assessment – insulin 

resistance (НОМА-IR); 4) імуноферментні – визначення рівнів гормонів 

інсуліну, лептину, альдостерону, реніну, маркеру хронічного запалення низької 

інтенсивності кластерину; 5) інструментальні – метод біоімпедансного аналізу 

(БІА) для оцінки складу тіла (жирової маси (ЖМ), відносної жирової маси 

(ВЖМ), безжирової маси (БЖМ) та активної клітинної маси (АКМ) тіла) та 

рідинних секторів тіла (загальної та відносної загальної, позаклітинної, 

внутрішньоклітинної та інтерстиціальної рідини, загальної та відносної 

загальної води (ВЗВ), об’єму циркулюючої крові); для визначення 

гемодинамічних характеристик – інтергальна реографія тіла; 6) статистичні – 

методи описового та порівняльного статистичного аналізу, а також методи 

багатовимірного моделювання; статистичний аналіз включав перевірку 

характеру розподілу показників з використанням критерію Колмогорова-

Смірнова – при нормальному розподілу показників виявлення зв'язків і 

перевірки гіпотез проводилося із використанням параметричних методів; при 

ненормальному – непараметричних методів виявлення зв'язків і перевірки 

гіпотез. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

досягнуто нове вирішення актуального питання ендокринології, яке полягає у 

поглибленні сучасного наукового уявлення щодо асоціативного патерну 

гормональних, гемодинамічних та запальних порушень в ґенезі АГ на тлі ОЖ у 

представників української популяції середнього віку для підвищення 

ефективності профілактики цієї сполученої патології у даної категорії 

населення.  

Отримано пріоритетні дані відносно особливостей рідинних секторів тіла 

у осіб середнього віку із ОЖ та АГ: показано, що у цієї категорії населення 

існує комплексність прямих зв’язків між абсолютним накопиченням загальної 

води (ЗВ), загальної, внутрішньоклітинної, інтерстиціальної рідини та 
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зростанням АКМ тіла, а також рівнями САТ та ДАТ, об’єму циркулюючої крові 

(ОЦК) в організмі, але вони є досить слабкими. Показано, що додаткове 

накопичення води та рідини в організмі не є домінуючим фактором щодо 

розвитку АГ у осіб середнього віку. 

Визначено особливості гемодинаміки у представників української 

популяції середнього віку із різною МТ та АТ. Показано, що за наявності ОЖ у 

цієї категорії населення розвиваються значущі зміни таких параметрів, як 

ударний об’єм (УО), ударний індекс (УІ), серцевий викид (СВ), серцевий індекс 

(СІ), які прогресують за приєднання АГ і свідчать про переднавантаження на 

серце із одночасним зниженням скоротливої його функції відносно площі тіла у 

осіб із ОЖ.  

Зареєстровано, що зв’язки між рівнями ренін- і альдостеронемії та 

ступенем інсулін- та лептинемії, виразністю хронічного запалення низької 

інтенсивності, ступенем чутливості периферичних тканин до інсуліну у осіб 

середнього віку – представників української популяції – є високо вірогідними, 

прямими, помірної сили.   

Показано, що поєднання ОЖ із АГ – фактор, який обумовлює додаткове 

зростання загального периферичного судинного опору (ЗПСО).  

Отримано додаткові докази провідної ролі вісцерального ОЖ у розвитку 

АГ, але й визначено дані, які свідчать про можливий вплив 

глютеофеморального жирового депо на розвиток діастолічної АГ. 

Визначено, що рівень сироваткового кластерину можна вважати 

маркером ризику розвитку АГ у представників української популяції із ОЖ. 

Встановлено, що детермінуючим фактором щодо розвитку АГ у 

представників української популяції середнього віку із ОЖ є виразність 

хронічного запалення низької інтенсивності на тлі однакового збільшення ІР, 

лептин- та ренінемії, ЗПСО – що відрізняє (згідно з проведеним 

дискримінантним аналізом) гормонально-гемодинамічний патерн пацієнтів із 

сполученою патологією ОЖ та АГ від нормотензивних осіб з ОЖ. 
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Практичне значення одержаних результатів. Вперше на підставі 

обстеження мешканців м. Харкова середнього віку отримано дані, які вказують, 

що частота АГ у представників української популяції та її статеві особливості 

суттєво не відрізняються від аналогічних у населення інших європейських 

держав. Це треба враховувати при створенні вітчизняних програм профілактики 

ОЖ та коморбідних йому патологій.  

Підтверджено доцільність своєчасного виявлення (шляхом оцінки рівня 

кластерину крові) хронічного запалення низької інтенсивності на тлі ІР і його 

лікування відносно завдань профілактичних заходів щодо АГ у осіб із ОЖ. 

Доведено, що в разі неможливості оцінки рівнів ренінемії та 

альдостеронемії лабораторно, виправдано визначення методом ІРГТ таких 

гемодинамічних параметрів, як УІ та УО, із подальшим використанням рівнянь 

регресії, створених в процесі даної роботи.  

Доведено інформативність використання методу ІРГТ при обстеженнях 

населення середнього віку для виявлення груп ризику розвитку та 

прогресування АГ у осіб з ОЖ. 

Визначений оптимальний підхід до комплексного обстеження осіб 

середнього віку щодо можливості раннього виявлення та прогнозування АГ при 

наявності ОЖ, а саме: сукупного визначення рівнів циркулюючого кластерину, 

реніну, альдостерону, лептину, інсуліну, НОМА-IR, ВЖМ, САТ, ОЦК, УІ, 

ЗПСО. 

За допомогою методів дискримінантного аналізу створено методи 

прогнозування розвитку АГ у населення середнього віку із ОЖ, які 

характеризуються достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. 

Результати дослідження впроваджені в практику і використовуються в 

клініці ДУ «Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМН України», КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської 

обласної ради, Медичний центр «Доктор. Харків» м. Харків, КНП «Міська 

клінічна лікарня №2 ім. проф. О. О. Шалімова» Харківської міської ради, 

(одержано відповідні акти впровадження). 
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Теоретичні положення і практичні рекомендації використовуються в 

лекційному курсі, на семінарських та практичних заняттях із курсантами на 

кафедрі ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом разом з науковим 

керівником обрано напрямок та розроблено дизайн дослідження. Здобувачем 

вивчено стан проблеми на сучасному рівні шляхом аналізу вітчизняної та 

закордонної літератури; самостійно виконано увесь клінічний обсяг роботи, 

який включає відбір контингенту хворих та проведення їх детального 

клінічного та інструментального обстеження; особисто проаналізовано 

отримані результати, здійснено їх статистичну обробку. Дисертант самостійно 

сформулював висновки роботи та практичні рекомендації, впроваджував 

результати дослідження в роботу лікувально-профілактичних закладів України. 

Наукові праці, опубліковані у співавторстві, дисертант самостійно підготував 

до друку, не запозичуючи ідеї співавторів публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: 

«Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології» 

(П’ятнадцяті Данилевські читання) (Харків, 2016), «Стратегії профілактики 

неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в 

майбутнє» (Харків, 2016), «Ендокринна патологія у віковому аспекті» 

(Харків, 2018), «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські читання) (Харків, 2019), 

«Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології» 

(Харків, 2019), «Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної 

ендокринології» (Харків, 2020), «Досягнення та перспективи експери-

ментальної і клінічної ендокринології» (Дев’ятнадцяті Данилевські читання) 

(Харків, 2020), «American diabetes association» (80th
 scientific sessions) (USA, 

2020). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

10 наукових праць, у тому числі 4статті (4 у співавторстві) у фахових виданнях 

України (рекомендованих ДАК МОН України), та включених до міжнарожних 

наукометричних баз. Матеріали дисертації відображені у 6 тезах наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 163 сторінках 

комп’ютерного тексту. Дисертація складається із анотації, списку публікацій 

здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та 

методів дослідження, восьми розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій), 

списку використаних джерел, що містить 248 посилань та складає 25 сторінок). 

Дисертацію проілюстровано 11 таблицями і 26 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНИХ ТА 

ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ПАТОГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ У ОСІБ ІЗ ОЖИРІННЯМ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Ожиріння та коморбідна йому артеріальна гіпертензія: 

епідеміологія, медична та соціальна значимість, сучасні підходи до 

профілактики 

 

Сьогодні проблема ожиріння є однією з найактуальніших в медичній 

науці.  

За повідомленнями міжнародних експертів, натепер майже третина 

населення нашої планети мають надлМТ різного ступеня [50, 51]. 

Найчастіше ОЖ реєструється у мешканців США, Канади, розвинених 

країн Європи: майже 60 % їх дорослого населення мають цю патологію, або 

надлМТ [52, 53]. 

За прогнозами ВООЗ до 2030 року понад 2 мільярда осіб будуть мати 

надлМТ та понад 1 мільярда – ОЖ. Тому загальноприйнятим є і положення про 

те, що ОЖ – глобальна епідемія 21 століття [54-56]. 

Її значущість обумовлена не тільки завеликою поширеністю цієї патології, 

але й значним ризиком розвитку коморбідних патологічних станів. Саме вони 

обумовлюють інвалідизацію та смертність пацієнтів із надлишком маси тіла 

різного ступеня [57-60]. До того ж у розвинутих країнах витрати на лікування 

коморбідних ОЖ патологій, у тому числі і АГ, реєструються на рівні понад 

10 % бюджетів, що виділяються на охорону здоров’я [61]. 

Одним із захворювань, для якого провідним фактором ризику є 

надлишкове накопичення жирової тканини, вважається АГ: за даними 
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літератури, у пацієнтів із ОЖ ризик її розвитку є втричі більшим, ніж у осіб, які 

мають нормальну масу тіла (нМТ) [62-64]. 

Взагалі, на теперішній час АГ залишається найпоширенішим 

неінфекційним захворюванням у світі незалежно від статусу країни чи рівня 

доходів її громадян [65-67]. Загальна поширеність АГ у 2015 році серед 

дорослого населення становила близько 30-45 % зі стандартизованим 

показником поширеності у світі 24 та 20 % у чоловіків і жінок відповідно. У 

осіб віком понад 60 років поширеність АГ перевищує 60 % [65-68]. За 

прогнозами експертів, кількість хворих на АГ зростатиме й надалі, досягнувши 

у 2025 році близько 1,5 млрд осіб [69, 70]. За даними Мітченко О. І. та 

співавторів, які аналізували епідеміологічні особливості АГ серед населення 

України із різною масою тіла, частота АГ в українській популяції зростає із 

збільшенням МТ. Відсоток виявлення АГ в популяції збільшується з 29,8 % за 

нМТ до 75,0 % за ОЖ II-III ступенів [9]. 

Згідно із сучасними поглядами, АГ – це хронічне захворювання, 

основним клінічним симптомом якого є тривале та стійке підвищення 

систолічного та/або діастолічного тиску, або вживання антигіпертензивного 

препарату [65, 71]. Вважається, що у людей, що страждають на АГ, зазвичай 

виявляють поєднання декількох генетично детермінованих відхилень, проте 

фенотипи цих порушень можуть коригуватися факторами зовнішнього 

середовища, способом життя і таким чином змінювати ступінь підвищення АТ 

та час дебюту гіпертонії [72-75]. На сьогодні, не зважаючи на велику кількість 

досліджень, присвячених вивченню етіології та патогенезу АГ, причина 95 % 

випадків гіпертонії, яку називають ще есенціальною, ідіопатичною чи 

первинною, досі чітко не визначена. Тому важливим у прогнозі і 

перспективним для пацієнта з АГ є вплив на модифікуючі фактори ризику  

(у тому числі і надлишкове накопичення жирової тканини) та їх профілактика 

[76]. 

Найважливішим напрямком профілактичних заходів щодо розвитку АГ у 

осіб із ОЖ натепер вважається попередження розвитку гормонально-
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метаболічних та гемодинамічних ускладнень надлишкового накопичення 

жирової тканини [77, 78]. У зв’язку із цим, актуальним є деталізація 

особливостей їх розвитку в залежності від ступеня та накопичення жирової 

тканини, чому і присвячена дана робота. 

Як відомо, за ступeнем накопичeння жиpової тканини в оpганізмі виділяють 

ОЖ 1, 2 та 3 ступeнів. Основним критерієм цієї класифікації сьогодні є такий 

параметр, як індекс маси тіла. Його розраховують за формулою : 

 

ІМТ = m /h 
2 

де: m – маса тіла (кг) 

     h – зріст (м) 

 

Ожиріння 1 ступеня відповідає індексу маси тіла – 30,0-34,9 кг/м2
; ожиріння 

2 ступеня – індексу маси тіла – 35,0-39,9 кг/м2
; ожиріння 3 ступеня – індексу 

маси тіла ≥ 40,0 кг/м2), а також виділяють надлишкову масу тіла  

(ІМТ – 25,0-29,9 кг/м2
) [79].  

Але існують повідомлення, що з мeтаболічними та гемодинамічними 

особливостями пацієнтів, в більшій мірі, ніж ІМТ, пов'язані показники складу 

тіла жирова, відносна жирова, безжирова, активна клітинна маси тіла та їх 

співвідношення [80-82]. Однак у літературі повідомлень про результати 

дослідження впливу змін параметрів складу тіла, їх співвідношення на розвиток 

гемодинамічних, метаболічних та гормональних порушень – основи АГ у 

представників української популяції не знайдено. Це вказує на актуальність 

роботи в цьому напрямку.  

Ще одним важливим напрямком досліджень щодо деталізації параметрів, 

які є найбільш інформативними відносно розвитку АГ у осіб із ОЖ, є 

уточнення характеру впливу на патогенез АГ надлишкового накопичення не 

тільки абдомінального, але й глютеофеморального жирового депо. Як відoмo, 
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натепеp єдиним інтегpальним кpитеpій існування pизику метабoлічних 

ускладнень у осіб із ОЖ є наявність абдомінального йoгo типу [83, 84]. 

Саме його пов’язують із розвитком АГ [85-89], навіть при нормальних 

значеннях ІМТ [90, 91]. У зв’язку із цим існує думка, що проведення 

профілактичних заходів щодо розвитку інвалідизуючої серцево-судинної 

патології та цукрового діабету має сенс не серед усього населення із ОЖ, а саме 

із абдомінальним ОЖ (абдОЖ) [92]. Але слід бpати до уваги і той факт, що в 

літеpатурі з'явились повідомлення, відносно того факту, що накопичення 

жиpової тканини не тільки абдомінальної, але й глютеофомоpальної – фактоp 

pизику порушення її ендокpинної функції [93]. Крім того, доведено, що не 

тільки розвиток абдомінального ожиріння, але й гіноїдного та змішаного мають 

тісний зв'язок із гормонально-метаболічними порушеннями, які можуть 

сприяти розвитку коморбідної патології [94]. Тому, на теперішній час існує 

необхідність уточнення прогностичної цінності визначення типу ОЖ, щодо 

формування груп ризику АГ серед дорослого населення із різною МТ. 

Визначення вищезазначених питань дасть змогу створити нові підходи до 

персоніфікованої оцінки ризику розвитку АГ у осіб із ОЖ – представників 

української популяції. Вони дадуть змогу оптимізувати методологічні підходи 

до створення в Україні комплексної персонифікованої системи ранньої 

профілактики обох цих захворювань. А, як відомо, саме створення таких 

програм – єдиний шлях, який може дати змогу вирішити проблему ОЖ в нашій 

країні. На це вказується у «Стратегії вирішення проблеми ожиріння в 

Європейському регіоні», яку розроблено ВООЗ ще понад 10 років тому [13]. 

Нажаль, в нашій державі не існує ні національної, ні регіональних програм 

комплексної профілактики надлМТ та ОЖ та їх ускладнень [61, 95-98]. Це 

суттєво погіршує якість надання своєчасної медичної допомоги населенню. 

Для створення таких програм необхідним є, крім іншого, відпрацювання 

алгоритмів виділення із усього загалу населення груп ризику розвитку ОЖ та 

коморбідних йому патологій (у тому числі і АГ) [99, 100]. В Україні натепер 
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відсутні методологічні підходи до цього, що обумовлює необхідність їх 

створення. 

Таким чином, дані сучасної наукової літератури свідчать про важливість 

такої медичної, соціальної та економічної проблеми як ОЖ та коморбідна йому 

АГ. Вирішення цієї проблеми неможливо без створення як на державному, так і 

на реґіонарних рівнях системних комплексних програм профілактики ОЖ та 

його ускладень. Важливою складовою таких програм повинно стати виділення 

із усього загалу осіб із ОЖ тих пацієнтів, хто дійсно має значний ризик 

розвитку гемодинамічних, гормональних та метаболічних порушень – основи 

розвитку коморбідних патологічних станів, у тому числі і АГ.  

 

1.2. Сучасний погляд на гемодинамічні порушення у осіб з ожирінням 

 

Натепер не викликає сумніву, що ефективна профілактика АГ у осіб із ОЖ 

повинна базуватися на своєчасному виявленні гемодинамічних порушень у осіб 

із надлМТ. Для оптимізації заходів щодо їх виявлення існує необхідність як 

уточнення патогенетичних механізмів цих порушень, так і пошук нових 

інстументально-лабораторних підходів, які б мали змогу виявити їх на 

ранньому етапі та були одночасно дешевими, безпечними та простими у 

використанні. 

В процесі аналізу літератури з метою уточнення цих питань було 

виявлено, що гемодинамічні зміни, які є основою АГ при надлишку МТ різного 

ступеня, обумовлюються, в першу чергу, збільшенням ОЦК (сумарного обсягу 

рідкої крові в функціонуючих кровоносних судинах) [62, 101]. 

Натепер прийнято визначати наступні рідинні сектори тіла: 1) загальна 

вода (ЗВ); 2) загальна рідина (ЗР) – вода, яка знаходиться у незв'язаному стані; 

3) внутрішньоклітинна рідина, яка складає до 40-50 % від ЗР; у своїй більшості 

знаходиться у скелетних м’язах; 4) позаклітинна рідина. 

Позаклітинна рідина, у свою чергу розділяється на: 1) інтерстиціальну – 

яка оточує клітини і складає до 15 % від загальної рідини (до її складу відносять 
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і лімфу); 2) внутрішньосудинну – представлену плазмою; 3) трансцелюлярну – 

яка знаходиться у порожнинах тіла [49, 101-104]. 

Оцінка рідинних секторів натепер найчастіше при масових обстеженнях 

населення проводиться за допомогою біоімпедансного аналізу. Це сучасний 

високоточний апаратний метод визначення складу тіла людини, що заснований 

на вимірюванні електричного опору тканин організму з урахуванням різного 

вмісту рідини та електролітів. Безжирові тканині (в першу чергу – м’язова), у 

порівнянні із жировою, характеризуються більшим ступенем васкуляризації 

[105, 106,]. 

Вважається, що оцінка показників, які характеризують рідинні сектори та 

склад тіла, в комплексі із іншими антропометричними та гемодинамічними 

параметрами дозволяє визначити необхідність проведення лікувальних та 

оздоровчих заходів серед населення [101].  

У 2015-2016 рр. в ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України» було проведено наукове дослідження, 

яке присвячувалось вивченню розподілу води в організмі при різних ступенях 

ОЖ у мешканців України [107]. Але в цьому дослідженні не приймали участь 

пацієнти із АГ, що не дало можливості проаналізувати роль змін рідинних 

секторів у виникненні гемодинамічних змін у осіб із ОЖ та розвитку у них АГ. 

Крім змін рідинних секторів тіла, за даними літератури, які були 

підтверджені дослідженнями, проведеними ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», гемодинамічні зміни при 

ОЖ проявляються також і у зростанні (пропорційно збільшенню МТ) УО 

(кількості кpові, яка викидається пpи кожному скоpоченні сеpця) та СВ 

(кількості кpові, що викидають шлуночки сеpця за одну хвилину) [62, 108-112]. 

Існує думка, що такі зміни УО та СВ у осіб із ОЖ виникають з причини 

гіпергідратації організму при pозшиpенні судинного pусла, та збільшення 

серцевого викиду пpи ОЖ є фізіологічним пpоцесом, що обумовлений 

необхідністю забезпечення метаболічних потpеб оpганізму при надлишковій 

масі тіла [113]. Зростання УО та СВ, у свою чергу, призводить до збільшення 
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розмірів лівого шлуночка, ригідності його міокарду, а значить – і виснаження 

фізіологічного резерву [114]. 

Зрушення гемодинамічних характеристик при ОЖ обумовлені крім 

вищезазначеного і гормонально-метаболічними змінами в організмі таких осіб. 

Важливе значенняу цьому мають виникнення інсулінорезистентності та 

компенсаторної гіперінсулінемії. Остання має змогу впливати на затримку 

натрію нирками, а значить – і на подальше зростання ОЦК. Під впливом 

гіперінсулінемії підвищується активність центральної симпатичної нервової 

системи, активується ренін-ангіотензин-альдостеронова система, що також 

впливає на зміни УО та СВ [115]. 

У відповідь на збільшення ОЦК і СВ у осіб, які не мають артеріальної 

гіпертензії, ЗПСО знижується. При цьому ступінь цього процесу також 

зворотньо корелює із зростанням МТ [112, 116]. 

Але однозначних даних відносно того, як це відбувається у осіб із ОЖ та 

АГ у порівнянні із пацієнтами тільки з ОЖ або тільки з АГ не знайдено, що 

обумовлює можливість проведення досліджень в цьому напрямку. При їх 

проведенні доцільно використати, як свідчить досвід інших авторів, 

інформативний і при цьому дешевий, простий у використанні метод оцінки 

гемодинамічних параметрів – реографічний спосіб реєстрації змін артеріальної 

системи – ІРГТ. Впродовж останніх десятиріч його інформативність доведена 

навіть при популяційних дослідженнях [49, 101-108]. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМН України» також має досвід використання даного методу. Так, було 

проводено обстеження дорослих мешканців м. Харкова з різною масою тіла з 

метою оцінки у них параметрів гемодинаміки даним методом в залежності від 

його складу, особливостей топографії відкладання жирової тканини, рідинних 

секторів, наявності та ступеня ІР [117]. Було показано, що у пацієнтів із 

надлишковою масою тіла та ОЖ існує зв’язок параметрів систолічної функції із 

індексом маси тіла, рівнями як жирової, так і безжирової маси. Показано, що 

зміни системного артеріального тонусу таких осіб більшою мірою залежать від 
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вмісту у організмі безжирових тканин. Але наявність АГ була критерієм 

виключення із дослідження, що не давало можливості оцінити інформативність 

застосування цього методу щодо виявлення гемодинамічних зрушень у осіб із 

ОЖ при наявності АГ. До того ж в даному дослідженні не було оцінено такого 

важливого для розуміння патогенезу АГ гемодинамічного параметру як 

середній АТ (який вважається інтегральним показником ураження серця при 

гіпертонічній хворобі) та ЗПСО (який у деякій мірі характеризує «жорсткість 

артерій») [118]. 

Таким чином, натепер існує необхідність у подальших дослідженнях 

щодо оцінки гемодинамічних особливостей у представників української 

популяції в залежності не тільки від їх маси тіла, але й а наявності артеріальної 

гіпертензії. 

Проведення досліджень в даному напрямках дасть можливість 

деталізувати гемодинамічні порушення у осіб із ОЖ в залежності від рівнів у 

них АТ. Це стане основою для створення методу прогнозування розвитку у них 

АГ, а значить буде сприяти вирішенню актуальної проблеми сучасної медичної 

науки – підвищенню ефективності профілактики ускладнень надлишкового 

накопичення жирової тканини у населення України. 

 

 

1.3. Гормональні аспекти порушень гемодинаміки у осіб з ожирінням 

 

В патогенезі АГ у осіб із ОЖ важливу роль відіграють, як вже 

зазначалось, не тільки накопичення натрію та рідини в організмі, а й зміни 

гормональної активації РААС [22, 23, 65, 119, 120]. В нормі за принципом 

зворотного зв’язку зростання об’єму циркулюючої крові, ударного об’єму та 

серцевого викиду повинно викликати зниження секреції реніну, рівня 

ангіотензину ІІ (А ІІ) та альдостерону – і як наслідок – зниження АТ [63]. У осіб 

із ОЖ існують порушення такого механізму регуляції РААС. Це проявляється у 

відсутності зниження рівнів системних циркулюючих компонентів ренін-
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ангіотензин-альдостеронової системи, а у пацієнтів із надлишком вісцеральної 

жирової тканини реєструється навіть їх підвищення. Існує думка, що однією з 

причин такого процесу можуть бути зміни у тканинній РААС, яка локалізується 

в різних органах, у тому числі у жировій тканині [121, 122]. Активність 

тканинної РААС тісно пов’язана з продукцією лептину, який обумовлює цілу 

низку гормонально-метаболічно-поведінкових особливостей осіб із ожирінням 

[30], а також зростання у них СВ та частоти серцевих скорочень, реабсорбції 

натрію та води на рівні нирок [63]. 

Крім того на сьогодні доведено, що РААС не тільки приймає участь у 

розвитку АГ у пацієнтів із ОЖ, але й відіграє істотну роль у формуванні у них 

інсулінорезистентності – важливого аспекту ґенезу ОЖ та його ускладнень, у 

тому числі і гемодинамічних [29, 31-33]. Деталізуємо ці твердження з 

використанням даних літератури.  

Історія відкриття РААС і визначення її ролі в розвитку АГ бере початок з 

1898 році, коли Robert Tigerstedt, професор фізіології Каролінського інституту в 

Стокгольмі, виділив нирковий фермент, названий «реніном», і який мав 

здатність розщеплювати ангіотензиноген [123]. 

Завдяки проведеним надалі дослідженням, натепер основними 

компонентами РААС вважається ренін, ангиотензиноген (ренінсубстрат), 

агіотензінперетворюючий фермент (АПФ), ангіотензин I (A I), A II і 

альдостерон, які відносяться до основних регуляторів судинного тонусу, АТ, 

функціонального стану серця, електролітної і кислотно-лужної рівноваги, 

балансу натрію [124, 125].  

Вважається, що гіперактивація РААС призводить до зриву 

компенсаторних реакцій організму і розвитку серйозних серцево-судинних 

патологій, цукрового діабету та його ускладнень, ОЖ і метаболічного синдрому 

[126]. 

Ренін – високоспецифічного протеолітичний фермент, який синтезується і 

секретується специфічними клітинами юкстагломерулярного апарату нирок. 

Секреція реніну регулюється чотирма механізмами: артеріальним тиском в 
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ниркових артеріях, активністю симпатичної нервової системи, балансом натрію 

і негативним фідбек-механізмом А II [127-129]. Вивільнення реніну 

збільшується у відповідь на обмеження надходження натрію, зменшення обсягу 

плазми, зниження перфузійного тиску в нирках і при прийнятті вертикального 

положення тіла. Наслідком активації симпатичної нервової системи вважають 

опосередковане β-адренорецепторами вивільнення реніну нирками, що, в свою 

чергу, підвищує рівень ангіотензину [130]. 

Ренін зустрічається в двох основних формах: звичайний ренін з 

молекулярної масою близько 40 000 Да; а також «великий», ренін з 

молекулярної масою близько 60 000 Да. Обидві форми реніну виявлені в плазмі 

крові і екстрактах ниркової тканини. «Великий» ренін (проренін) являє собою 

неактивну форму ферменту при фізіологічних значеннях pH і активується 

змінами рН сердовища [131]. Оцінюється в периферичної крові. Концентрація 

імунореактивного реніну в периферічній крові на 70-90 % представлена саме 

прореніном [132]. 

Ренін оцінюється за допомогою визначення його концентрації в плазмі 

або при оцінці активності реніну плазми (АРП). Концентрація прямого реніну є 

мірою маси реніну в циркулюючої крові (незалежно від його ферментативної 

активності), в той час як АРП служить мірою ферментативної активності 

реніну, тобто мірою його здатності перетворювати ангиотензиноген в 

ангіотензину I. У цілому, ктивність реніну плазми корелює з концентрацією 

прямого реніну, однак цей взаємозв’язок може порушуватися в деяких 

випадках, наприклад, при застосуванні прямих інгібіторів реніну [133]. 

Вважається, що визначення концентрації прямого реніну на відміну від 

дослідження АРП характеризується меншою варіабельністю і більшою 

відтворюваністю результатів, а отримане значення практично не залежить від 

рівня ендогенного ангіотензиногена [134]. 

Ренін вільно фільтрується нирками і майже повністю реабсорбуваться 

нирковими канальцями. Інактивується цей фермент головним чином в печінці 

[127, 129]. Точна структура реніну не встановлена. Фізіологічні ефекти самого 
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реніну невідомі. Всі вони пов’язані з утворенням ангіотензину. Кожна молекула 

реніну сприяє утворенню декількох молекул ангіотензину I [135]. Фізіологічні 

реакції на ангіотензин можуть визначатися як ступенем чутливості його 

органів-мішеней, так і його концентрацією в плазмі крові. До того ж 

варіабельність реакцій пов’язана зі зміною числа і спорідненості 

ангіотензинових рецепторів [130]. Циркулюючий ренін, проникаючи в тканини 

(ендотелій, клітини гладких м’язів судин, ендокардит), локально «запускає» 

подальший каскад реакцій з утворенням ангіотензину I, ангіотензину II, 

альдостерону [132]. 

Альдостерон – основний мінералокортикоїдної гормон, який синтезується 

в клубочковій зоні коркового шару надниркових залоз і вивільняється під дією 

A II і калію. Діє даний гормон шляхом впливу на відповідні 

мінералокортикоїдні рецептори [130]. Головна фізіологічна роль альдостерону 

полягає в регуляції водно-сольового обміну [134]. Під впливом цього гормону, 

який підсилює канальцеву реабсорбцію катіонів натрію, аніонів хлору та води, 

а також канальцеву екскрецію катіонів калію, підвищується гідрофільність 

тканин. Це сприяє переходу в них з судинного русла рідини і іонів натрію, 

збільшення ОЦК і підвищення артеріального тиску. Крім того, альдостерон 

збільшує чутливість гладких м’язів судин до вазоконстрикторних агентів, 

посилюючи дію А II, і збільшує кількість ангіотензинових рецепторів в 

серцево-судинній системі, потенціюючи ефекти ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи.  

Дія альдостерону в основному локалізовано в дистальних відділах 

ниркових канальців і збірних трубочках [135]. На частку альдостерону 

припадає 70 % минералокортикоїдної активності в організмі [130]. На другому 

місці по вираженості мінералокортикоїдного дії – дезоксикортикостерон, 

біологічна активність якого значно менше, ніж альдостерону [136]. 

Довгий час РААС розглядалася тільки як циркулюча ендокринна система. 

Основні компоненти цієї системи визначалися в плазмі крові, де оцінювалася їх 

концентрація і активність [134]. Тільки з середини 80-х років ХХ століття 
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з’явилися дані про існування тканинних РААС, тобто про синтез різних ланок 

ланцюга ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, починаючи від прореніна 

і закінчуючи альдостероном, локально в тканинах і органах. Підтвердженням 

існування локальних РААС послужили кілька фактів. Так, в 1985 році 

Campbell D. J. опублікував дослідження, в якому показав, що концентрація А II 

в венозній крові значимо перевищує очікувану при кліренсних дослідженнях 

[137]. Це дало змогу зробити припущення, що А II може синтезуватися 

локально в органах. До того ж в клінічних дослідженнях було звернуто увагу, 

що при деяких захворюваннях, розвиток і прогресування яких безпосередньо 

пов’язано з гіперактивністю РААС (хронічні захворювання нирок, діабетична 

нефропатія, деякі форми гіпертонічної хвороби), реєструється низька 

активність реніну плазми [138, 139]. Це довго вважалося «парадоксом», поки не 

було виявлено експресію мРНК реніну і ангіотензиногену в різних тканинах 

головного мозку, корі надниркових залоз. Так, натепер показано, що 90 % 

активності реніну приходиться на клубочковий шар надниркових залоз, але 

більш 90 % А II в корі наднирника має місцеве походження. Визначено, що у 

експериментальних тварин двостороння нефректомія не знижує синтез 

супраренального реніну. Ці дані підтвердили гіпотезу про незалежну 

(позанадниркову) продукцію реніну [140].  

В останні два десятиріччя прогрес молекулярно-біологічних технологій 

дозволив визначити гіперекспрессію генів різних компонентів РААС 

безпосередньо в органах і тканинах, що остаточно підтвердило можливість 

локального синтезу компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. 

На початок ХХI сторіччя було встановлено, що різні структурні ланки РААС 

незалежно від циркулюючої системи локально синтезуються в тканинах нирок, 

серця, мозку, судинної стінки, підшлункової залози, жирової тканини. На 

сьогодні навіть доведено роль цієї системи в розвитку вісцерального ОЖ, 

предіабету і цукрового діабету 2 типу. Ці дані підтверджуються зниженням 

ризику розвитку останнього при тривалому застосуванні блокаторів ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи [126]. 
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Поступово впродовж останніх 20 років в жировій тканині людини були 

відкриті всі складові РААС. Припускають, що компоненти РААС, які 

утворюються в жировій тканині, надають як системний ефект, так і діють 

локально на жирову тканину. Системний внесок РААС жирової тканини 

підтверджується виявленням в півтора-два рази вищих концентрацій в плазмі 

крові реніну і альдостерону у огрядних людей у порівнянні з худими. Це 

частково визначає розвиток так званого кардіометаболічного синдрому, який 

включає, крім іншого ОЖ та АГ [141]. 

За даними літератури локальна (паракринна і аутокринна) дія жирової 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи полягає в регуляції росту і 

диференціювання самих адипоцитів, розвитку субклінічного запалення та 

активації окисного стресу в жировій тканині. Відповідно до гіпотези 

Sharma A. M. і співавторів, А II, що секретується в великих 

інсулінорезистентних адипоцитах, впливає на свої А І-рецептори і 

перешкоджає дозріванню преадіпоцитів [142]. Оскільки надлишок ліпідів не 

може надходити в незрілі клітини, то вони починають відкладатися в м’язах і 

інших тканинах, підсилюючи ІР і приводячи до розвитку вісцерального 

ожиріння. Блокада А І-рецепторів в жировій тканині, навпаки, призводить до 

збільшення кількості «невеликих інсулінчутливих» адипоцитів, здатних 

накопичувати ліпіди, внаслідок чого інфільтрація ліпідами вісцеральних 

органів і м’язової тканини знижується. 

Ця гіпотеза знайшла підтвердження в експерименті [143], при проведені 

якого було показано, що застосування антагоніста ангіотензин І-рецепторів 

олмесартану сприяло зменшенню розміру адипоцитів і зниження 

інсулінорезистентності. Інший фактор РААС – альдостерон – також 

безпосередньо пов’язаний з розвитком метаболічного синдрому та ІР. 

Альдостерон сам по собі не синтезується в жировій тканині, але експресія його 

рецепторів в цій тканині виражена досить потужно. Так, у культурі бурої 

жирової тканини альдостерон викликає дозозалежне пригнічення захоплення 

глюкози, активізує синтез прозапальних цитокінів і лептину [144]. 
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Експериментальні дані знайшли підтвердження в клінічних спостереженнях. 

Так, в одному з останніх субаналізів Фремингемского дослідження виявлено 

достовірний кореляційний зв’язок між концентрацією альдостерону і ризиком 

розвитку метаболічного синдрому [145]. Встановлено, що причиною розвитку 

гіперальдостеронізму при ОЖ є не тільки ангіотензин II опосередкований 

механізм, але і прямий вплив недавно відкритого в жировій тканині адіпокіни – 

CTRP1, який безпосередньо стимулює продукцію альдостерону 

наднирниковими залозами [146]. 

Альдостерон посилює інсулінорезистентність периферичних тканин 

шляхом активації окисного стресу, зниження афінності інсулінових рецепторів, 

придушення активності транспортерів глюкози [147]. Чи буде виправдана 

блокада синтезу альдостерону в лікуванні пацієнтів з метаболічним синдромом 

з метою попередження цукрового діабету, поки невідомо, але вже зараз 

антагоністи альдостерону успішно використовуються для лікування АГ, 

пов’язано їз ожирінням, серцево-судинної та ниркової патології. В даний час 

підвищена активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи вважається 

найважливішим фактором патогенезу артеріальної гіпертензії і атеросклерозу 

[148]. Стимулом до активації кардіальної ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи служить механічне розтягнення міокарда при артеріальній гіпертензії, 

збільшенні ОЦК, серцевої недостатності [134]. 

З урахуванням існування двох очевидних факторів, що ключовий вплив 

на рівень кров’яного тиску, а саме, фактора обсягу (підтримує СВ і кровоплин) 

і фактора активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (підтримуючої 

периферичний судинний опір), відповідно до наукової концепцією 

J. H.Laraghetal та співавторів у 2011році виділено два патогенетичних варіанти 

системної гіпертензії [133, 149]. Перший з таких представлений обсяг-

залежною (натрій-залежною) артеріальною гіпертензією, зумовлений 

збільшенням об’єму циркулюючої крові. Другий варіант характеризується 

надмірною вазоконстрикцією при реалізації судинозвужувальних ефектів 

РААС – так звана ренінзалежна АГ [132]. 
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Встановлено, що рівень реніну в плазмі широко варіює у хворих на 

есенціальну АГ. Заснований на тестуванні реніну діагностичний підхід 

базується на концепції, згідно з якою, незалежно від поточного 

медикаментозного лікування, субнормальна АРП (6,5 нг / мл / год) вказує на 

ренінзалежну гіпертензію з надмірною активацією РААС і звуженням судин 

[150]. Нормореніновим вважається варіант з проміжними значеннями АРП 

(0,65-6,5 нг / мл / год). Вирішальним для діагностування низько- і 

норморенінового статусу натепер вважається значення АРП (0,65 нг / мл / год). 

Такий рівень обгрунтовано результатами досліджень, виконаних у здорових 

суб’єктів, відповідно до яких при нормальному споживанні натрію найнижча 

АРП становить 0,65 нг / мл / год [151]. Але слід вказати, що одиниці виміру 

прямого реніну варіюють і залежать від уподобань і технічних можливостей 

окремо взятої лабораторії. Так, низькореніновий і, навпаки, високореніновий 

статус визначається при концентрації прямого реніну 45 мкЕД / мл, 

39,9 пмоль / л або 128 пг / мл відповідно. Однак, можливі деякі коливання 

граничних значень в залежності від фірми-виробника наборів реактивів 

[113, 149]. 

Приблизно 15 % пацієнтів мають незначне або помірне збільшення 

активності реніну плазми. Така високоренінова гіпертензія частіше 

зустрічається серед молодих осіб (особливо, чоловіків) з гіперсімпатикотонією і 

деяким зменшенням об’єму циркулюючої крові. В обсерваційному дослідженні 

M. N. Aldermann та співавторів у 1991році, в якому брали участь 1717 пацієнтів 

з нелікованою м’якою і помірною гіпертензією (середній вік учасників 53 роки, 

частка чоловіків – 67 %, частка афроамериканців – 64 %), було встановлено, що 

частота норморенінової форми захворювання становить 56 %, 

низькоренінової – 32 %, високоренінової  – 12 %. При цьому пацієнти з різним 

реніновим статусом характеризувалися практично однаковими рівнями 

систолічного артеріального тиску, при цьому діастолічний артеріальний тиск у 

високоренінових пацієнтів перевищував таковий у норморенінових і 

низькоренінових осіб [152]. 



38 

Це було підтверджено і у обсерваційному проекті Британської асоціації 

гіпертензії при обстеженні 850 пацієнтів, які лікувалися антигіпертензивними 

препаратами [145].  

Слід акцентувати увагу, що існують певні демографічні особливості 

розподілу реніновою статусу в популяції. У ранніх дослідженнях, присвячених 

кількісній оцінці показників РААС у пацієнтів з АГ, було встановлено, що, на 

відміну від концентрації альдостерону, вмісту реніну плазми властива 

тенденція до зменшення з віком [153]. В епідеміологічному дослідженні 

PREVEND, виконаному в Нідерландах, з включенням 6228 чоловік у віці  

28-75 років, була встановлена пряма лінійна залежність між кількістю 

чоловіків-учасників від концентрації реніну плазми (тобто чоловіки переважали 

в максимальному квінтіле реніну) і, навпаки, негативна лінійна залежність віку 

суб’єктів від концентрації реніну плазми (тобто вік виявився максимальним 

серед учасників, віднесених до мінімального квінтіля реніну) [154]. 

На сьогодні існує думка, що вимірювання реніну плазми до початку 

лікування АГ може сприяти поліпшенню уявлень про особливості патогенезу 

гіпертензії і, отже, може бути індикатором найбільш успішної стратегії 

антигіпертензивної терапії. Відомо, що у гіпертензивних пацієнтів з низьким 

реніновим статусом кров’яний тиск краще коригується призначенням 

натрійуретичних («антиоб’ємних») лікарських препаратів, таких як тіазидні 

діуретики, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, блокатори кальцієвих 

каналів, альфа-блокатори. Навпаки, до числа препаратів, ефективних при 

високій активності реніну плазми, прийнято відносити бета-блокатори, 

препарати центральної дії, інгібітори АПФ, блокатори А І-рецепторів, прямі 

інгібітори реніну. Ефективними у пацієнтів з різним реніновим статусом 

вважаються альфа-бета-блокатори [155, 156]. Але персоніфіковані підходи до 

лікування високо- і низькоренінових пацієнтів ще потребують більшої 

деталізації і доопрацювання [132]. 

Ступінь ураження органів мішеней, зокрема ремоделювання лівих відділів 

серця, ниркової дисфункції в залежності від ренінового профілю вивчалася в 
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різних роботах. Множинний регресійний аналіз, зроблений Koga M. та 

співавторами (1998) показав, що висока активність реніну плазми є 

предиктором електрокардіографічних ознак гіпертрофії лівого шлуночка як у 

чоловіків, так і у жінок з артеріальною гіпертензією [157]. Існують 

повідомлення і відносно того, що індексовані відносно площі поверхні тіла 

маса міокарда лівого шлуночка і об’єм лівого передсердя, перебувають в 

прямому взаємозв’язку з концентрацією А I і альдостерону в крові [158, 159]. У 

багатоцентровому англо-скандинавському дослідженні ASCOT був виявлений 

прямий вірогідний зв’язок між активністю реніну плазми та ризиком розвитку 

ниркової недостатності [160]. Alderman M. H. та співавтори у 1997році 

опублікували дані про ризик виникнення інфаркту міокарда у пацієнтів з 

м’якою та помірною АГ в залежності від АРП при середній тривалості 

спостереження в 3,6 років [152]. Повідомляється, що особи з високим 

реніновим статусом характеризуються більш ніж у три рази вищим ризиком 

розвитку цього ускладнення в порівнянні з низькореніновими суб’єктами (9,3 

проти 2,5 на 1000 осіб за рік). Субаналіз даних дослідження HOPE, учасники 

якого мали стабільне кардіоваскулярне захворювання або цукровий діабет в 

поєднанні з додатковими факторами серцево-судинного ризику, показав, що 

наявність високої активності реніну плазми асоціюється зі зростанням на 49 % 

ймовірності виникнення серцево-судинних катастроф (інфаркт міокарда, 

інсульт, смерть), на 56 % – серцевої недостатності, у два рази – серцево-

судинної смертності [161]. 

Представлені літературні дані свідчать про універсальну роль РААС в 

розвитку важких інвалідизуючих захворювань людства, у тому числі і ожиріння 

та артеріальної гіпертензії. Найбільшу роль в ураженні органів-мішеней 

відіграє гіперактивність РААС, компоненти якої синтезуються безпосередньо в 

жировій тканині. Переконливим доказом ролі гіперактивної РААС в зазначених 

захворюваннях є той факт, що застосування блокаторів ренін-ангіотензин-

альдостероноовї системи дозволяє попередити розвиток або зупинити 

прогресування судинних ускладнень і метаболічного синдрому. 
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Але даних літератури щодо особливостей функціонування РААС у 

представників української популяції із ОЖ та АГ, їх відмінностей від 

нормотензивних осіб із ОЖ або пацієнтів з нМТ але із артеріальною 

гіпертензією, їх зв’язку із параметрами рідинних секторів тіла та основними 

гемодинамічними характеристиками, які дозволяє оцінити метод інтегральної 

реографії тіла, в літературі не знайдено. Це обумовило проведення роботи в 

цьому напрямку. 

Також потребував додаткового вивчення і характер функціонування РААС, 

секреції лептину, інсуліну у представників української популяції із різною 

масою тіла та АТ з урахуванням виразності хронічного неспецифічного 

запалення. Як відомо, розвиток системного низькоінтенсивного запалення в 

організмі – є одним із важливих складових патогенезу ожиріння та артеріальної 

гіпертензії, асоційоване з гіпертрофією лівого шлуночка [35], 

атеросклеротичним ураженням артерій [38], нирок [39], ризиком розвитку 

нефатальних і фатальних серцево-судинних ускладнень [24, 40, 41].  

Аналізуючи усе вищенаведене, можливо стверджувати, що у осіб із 

ожирінням у патогенезі артеріальної гіпертензії має місце патологічний ланцюг, 

ланками якого є зміни гідратації організму, дисбаланс ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи, розвиток інсулінорезистентності та системного 

низькоінтенсивного запалення, зростання рівня лептинемії та інсулінемії, 

активація симпатичної нервової системи, гемодинамічні порушення. Але 

потребує деталізації такі аспекти проблеми як: 

1. Особливості розподілу рідинних секторів організму, їх взаємозв’язок з 

показниками компонентного складу тіла та гемодинамічними параметрами у 

представників української популяції із ОЖ, як з АГ, так і без неї. 

2. Характер функціонування РААС, секреції лептину, інсуліну у осіб із 

різною МТ та АТ з урахуванням виразності хронічного запалення низької 

інтенсивності.  

Отримання детальної інформації по вищеназваним питанням є 

необхідною передумовою для можливості розробки методу прогнозування АГ у 
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осіб із ОЖ – представників української популяції. Створення такого методу в 

свою чергу дозволить створити підходи до формування серед усього загалу 

дорослого населення України груп ризику щодо розвитку сполученої патології 

ОЖ та АГ, а значить і оптимізувати профілактичні підходи при одночасному 

зниженні витрат на проведення програм профілактики ОЖ та його ускладнень.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб 

 

Обстеження проводилося з 2015 по 2020 р. на базі консультативної 

поліклініки та відділення фармакотерапії ендокринних захворювань клініки 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». 

Гормональні дослідження проводилися згідно із договором про науково-

практичне співробітництво проводилосяв лабораторії ТОВ «Медичний центр 

«Логус». 

Рiвні кластерину в сироватцi кровi хворих проводились в біохімічному 

відділі центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного 

медичного університету МОЗ України.  

Біохімічні дослідження – в клініко-діагностичній лабораторії клініки 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». 

Усі лабораторії були атестовані на проведення вимірювань у сфері 

поширення державного метрологічного нагляду. 

Відповідно до мети і завдань роботи у два етапи проведено обстеження 

дорослих мешканців м. Харкова – відвідувачів поліклінічних установ, які не 

скаржилися на наявність ОЖ та АГ та не лікувалися в минулому з приводу цих 

захворювань. 

Критеріями включення у дослідження були:  

1. Вік обстежених 18-70 років.  

2. Термін мешкання в м. Харкові понад 10 років. 

3. Відсутність хронічної ендокринної патології. 

4. Відсутність терапії надлМТ та ОЖ в анамнезі. 
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5. Відсутність медикаментозної терапії на момент обстеження. 

Критеріями виключення із дослідження були:  

1. Наявність гінекологічної патології, в першу чергу гормональних 

розладів репродуктивної системи. 

2. Вторинне ОЖ. 

3. Вторинна АГ. 

4. Наявність запального процесу в організмі. 

5. Тютюнопаління. 

6. Гостре порушення мозкового кровообігу та гострий коронарний 

синдром впродовж останніх трьох місяців.  

7. Онкозахворювання. 

8. Психічні розлади та/або прийом психотропних та снодійних 

препаратів. 

9. Відмова хворих від дослідження. 

Відсутність хронічної ендокринної, гінекологічної, неврологічної та 

серцево-судинної патології, запальних процесів уточнювалась при обстеженні 

відповідними лікарями-спеціалістами клініки ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

До першого етапу дослідження було залучено 1094 мешканця м. Харкова 

віком 18 – 69 років (чоловіків – 243, жінок – 851), які не лікувалися в минулому 

з приводу ОЖ та АГ. Задачею цього етапу було визначення частоти АГ в 

залежності від МТ та віку обстежених.  

До наступного етапу роботи було залучено 273 особи (чоловіків – 56, 

жінок – 217) середнього віку (56,41±6,93) років. З них за величиною ІМТ, рівнів 

САТ та ДАТ було сформовано чотири групи обстежених: 

1. Пацієнти з відсутністю ОЖ та нормальним АТ (46 осіб: чоловіків – 13, 

жінок – 33). 

2. Пацієнти без ОЖ, але з наявністю АГ 1-2 ст. (34 особи: чоловіків – 12, 

жінок – 22).  
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3. Пацієнти з ОЖ 1-2 ст. та нормальним АТ (110 осіб: чоловіків – 19, 

жінок – 91).  

4. Пацієнти з ОЖ 1-2 ст. та з АГ 1-2 ст. (83 особи: чоловіків – 12, жінок –

 71). 

Істотних відмінностей за віком між групами не було. Усі обстежені жінки 

знаходились у періоді постменопаузи, яка мала однакову тривалість. Усі 

обстежені, які сформували чотири дослідні групи, мали абдомінальне ОЖ, яке 

діагностувалось за критеріями робочої версії Міжнародної федерації діабету 

(2009), Національного інституту серця, легень та крові, Американської 

кардіологічної асоціації, Всесвітньої асоціації серця, Міжнародної асоціації по 

вивченню ожиріння (2009). 

Перед проведенням дослідження всі пацієнти дали письмову інформовану 

згоду на участь у ньому. Під час клінічного дослідження дотримувалися 

передбачених у таких випадках заходів безпеки для здоров’я пацієнта, захисту 

його прав, людської гідності та морально-етичних норм відповідно до 

принципів Гельсінської декларації прав людини (1964), Конвенції Ради Європи 

про права людини і біомедицини, відповідних законів України, дозволу комісії 

з медичної етики ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

Для діагностики надлМТ, ОЖ та його ступеня застосовували 

класифікаційні критерії ВООЗ (1997):  

а) із встановленням ІМТ від 19 до 24,99 кг/м2
  – нМТ;  

б) ІМТ від 25 до 29,99 кг/м2
 – надлМТ;  

в) ІМТ від 30 до 34,99 кг/м2
 – ОЖ 1 ступеня;  

г) ІМТ від 35 до 39,99 кг/м2
 – ОЖ 2 ступеня;  

д) ІМТ понад 40 кг/м2
 – ОЖ 3 ступеня. 

Артеріальну гіпертензію діагностували при рівні САТ ≥ 140 мм рт. ст. 

та/або ДАТ  ≥ 90 мм рт. ст. (ВООЗ, 2020). 
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2.2. Методика та методи дослідження 

 

В процесі виконання роботи проводили загальноклінічне, лабораторне, 

імуноферментне, інструментальне обстеження осіб, залучених до дослідження.  

 

 

2 .2 .1 .  З а г а л ь н о к л і н і ч н е о б с т е ж е н н я. Загальноклінічне 

обстеження для визначення стану пацієнтів включало збір скарг та анамнезу, 

фізикальне обстеження із вимірюванням антропометричних показників (зросту, 

маси тіла, ОТ та ОС).  

Вимірювання ОТ та ОС проводилось у положенні хворого стоячи, ОТ – 

на середині відстані між нижнім кінцем грудної клітки і гребенем клубової 

кістки по середньоаксилярній лінії, ОС – по найбільш виступаючим частинам 

стегон.  

Для діагностики ОЖ та його ступеня застосовували класифікаційні 

критерії ВООЗ (1997).  

 

 

2.2.2. Л а б о р а т о р н е о б с т е ж е н н я.  Для виконання біохімічних 

досліджень збирали венозну та капілярну кров натще. 

Лабораторне дослідження включало визначення концентрації глюкози 

плазми капілярної крові глюкозооксидазним методом за допомогою експрес-

аналізатора «Biosen C line» [162, 163]. 

Імуноферментні обстеження (метод твердофазного імуно-ферментного 

аналізу) включали визначення в крові рівнів циркулюючих: інсуліну – із 

використанням комерційної тест-системи INSULIN ELISA KIT виробництва 

фірми «Monobind» (США) та лептину – із застосуванням комерційної тест-

системи виробництва фірми «Human» (Німеччина). 

Для визначення ІР проводили розрахунок НОМА-ІR за формулою [173]: 
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HOMA-IR = G0 x Ins0/22,5, 

 

де: G0  – рівень глюкози в крові натщесерце (ммоль/л); 

      Ins0 – рівень інсуліну крові натщесерце (мкОД/мл). 

 

Наявність ІР діагностувалась за значенням НОМА-ІR більше 2,77. 

Визначення рівнів інсуліну, лептину, реніну та альдостерону у сироватці 

крові проводилося згідно із договором про науково-практичне співробітництво 

між ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМН України» та ТОВ «Медичний центр «Логус» імуноферментним методом 

із використанням комерційних тест-систем ELISA KIT виробництва фірми 

«Monobind» (США). 

Визначення реніну у сироватці крові проводилося тільки тим пацієнтам, 

які дотримувалися відповідних правил, а саме: 

а) не вживали алкоголь 24 години до дослідження; 

б) не вживали їжу протягом 12 годин до дослідження; 

в) виключили прийом інгібіторів реніну протягом 7 діб до дослідження; 

г) за добу до дослідження припинили (за погодженням з лікарем) прийом 

каптоприлу, хлорпропаміду, диазоксида, еналаприлу, гуанетидину, 

гидралазина, лизиноприла, міноксидіна, ніфедипіну, нитропрусиду, 

калійзберігаючих сечогінних (амилорида, спіронолактону, триамтерена та ін.), 

тіазидних сечогінних (бендрофлюметіазіда, хлорталідона); 

ґ) повністю виключили прийом лікарських препаратів за 24 години перед 

дослідженням (за погодженням з лікарем); 

д) виключили фізичне та емоційне перенапруження за 24 години до 

дослідження; 

е) не палили протягом 3 годин до дослідження; 

є) перед здачею крові перебували 120 хвилин у лежачому положенні. 

Визначення альдостерону у сироватці крові проводилося пацієнту за 

умов, якщо він: 
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а) обмежував споживання вуглеводів протягом 14-30 днів до 

дослідження; 

б) за 14-30 днів до дослідження припинив прийом сечогінних, 

антигіпертензивних препаратів, стероїдів, оральних контрацептивів і 

естрогенів; 

в) виключив прийом інгібіторів реніну протягом 7 діб до дослідження, 

фізичне та емоційне перенапруження за 72 години перед здачею крові; 

г) не палив протягом 3 годин до дослідження. 

Визначення рiвнів кластерину в сироватцi кровi хворих проводились в 

біохімічному відділі центральної науково-дослідної лабораторії Харківського 

національного медичного університету МОЗ України з використанням 

комерційної тест-системи Human Clusterin ELISA («BioVendor», Чеська 

Республіка). 

Всі обстеження проводили у відповідності до рекомендацій фірм-

виробників діагностичних тест-систем на основі сучасних принципів 

лабораторних технологій [164] із дотриманням основних положень Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2004  рр.) [165].  

 

2.2.3.  І н с т у м е н т а л ь н е о б с т е ж е н н я. Визначення структури 

тіла. Для визначення структури тіла використовувався біоелектричний 

імпедансний метод за допомогою моніторного комплексу «КМ-АР-01 Діамант» 

(ЗАО «Діамант») [166]. В основі даного методу – наявність стійких 

закономірностей, що пов'язують виміряні значення імпедансу з параметрами 

складу тіла.  

Для розрахунку параметрів складу тіла використовують формули з 

коефіцієнтами, значення яких визначаються і уточнюються шляхом 

співставлення результатів БІА з даними оцінки параметрів складу тіла 

еталонними методами [166-168]. 
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Дослідження проводилося в положенні пацієнта лежачи на спині правою 

стороною тіла до біоімпедансного аналізатору. Права рука звільнялася від 

металевих предметів (годинників, браслетів тощо).  

Металеві предмети на шиї пацієнта зсувалися до підборіддя.  

Одяг пацієнта був сухим і вільним, не змінював конфігурації поверхневих 

тканин. 

Електроди встановлювалися дистально, на обидві гомілки і обидва 

передпліччя.  

Пацієнта попереджали про необхідність лежати спокійно і розслаблено, 

дихати природно без форсування дихання. 

З накладеними електродами обстежуваний перебував в положенні лежачи 

не менше 10 хв. Цього часу достатньо для створення умов так званого 

«фізіологічного спокою» і для стабілізації міжелектродного опору при роботі з 

тетраполярними електродами. 

Вимірювання виконувалося протягом 20-40 сек і вважалося завершеним, 

якщо в останні 4-5 сек значення величин активного і реактивного опорів 

змінювалися не більше ніж на дві одиниці останньої значущої цифри.  

При проведенні дослідження оцінювались такі параметри, як: 

1. ЖМ, кг. 

2. ВЖМ тіла – (ВЖМ = жирова маса/маса тіла), %. 

3. АКМ (складова без жирової маси, яка на 80 % представлена м’язовою 

тканиною), кг. 

4. Індекс (АКМ/ЖМ). 

Вимірювання артеріального тиску. Рівень систолічного та 

діастолічного артеріального тиску вимірювався полуавтоматичним тонометром 

№  623416 фірми Microlife (Швейцарія). 

Перед вимірюванням артеріального тиску протягом 1 години обстежені 

особи не палили, не пили каву, не мали великих фізичних навантажень. 
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Вимірювання проводили сидячи (спираючись на спинку стільця, з 

розслабленими і не схрещеними ногами, при положенні руки лежачи на столі, 

на рівні серця), в спокійній обстановці, після 5 хвилинного відпочинку.  

Під час вимірювання обстежені не рухалися і не розмовляли.  

При первинному вимірі визначали АТ на обох руках і надалі вимірювали 

артеріальний тиск на тій руці, де тиск був вище.  

Манжета тонометра закріплювалася на рівні серця (середини грудей) на 

2 см вище ліктьового згину таким чином, що між не надутою манжетою і рукою 

проходив палець.  

Манжета охоплювати не менше 80 % обвіду плеча і не менше 40 % 

довжини плеча.  

У подальшому при статистичній обробці результатів обстеження 

приймали до уваги рівень АТ на лівій руці.  

Також оцінювався рівень пульсового і СЕР АТ. Пульсовий АТ визначався 

за різницею (САТ – ДАТ) мм рт. ст.  

СЕР АТ вираховувався за формулою:  

 

Середній АТ = ДАТ (мм рт. ст.) + ((САТ (мм рт. ст.) – ДАТ (мм рт. ст.)) 

 

Особливості центральної гемодинаміки оцінювалися методом ІРГТ за 

допомогою комп’ютерного реоаналізатора «Діамант-Р» ЗАТ «ДІАМАНТ» за 

методикою Тіщенко М. І. з урахуванням рекомендацій Колесникова І. С. і 

співавторів [101, 104, 106, 117]. Оцінювали такі інтегральні показники як: 

ударний об'єм (мл) (кількість крові, яка викидається при кожному скороченні 

серця), серцевий викид (мл) (кількість крові, що викидають шлуночки серця за 

одну хвилину), ударний індекс (мл/м2) (відношення УО до площі поверхні тіла), 

серцевий індекс (л/хв/м2
) – відношення СВ до площі поверхні тіла. 

Оцінювали загальний периферичний опір судин (мм рт. ст./хв/л), який 

вираховувався як відношення СЕР АТ до СВ. 
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2.3. Статистична обробка отриманих результатів 

 

Для проведення розрахунків результати обстеження пацієнтів були 

об'єднані в електронну базу даних. Статистичну обробку результатів проводили 

за допомогою програмного пакету Statisticа StatSoft 10.  

При статистичній обробці клініко-функціональних результатів 

використовувалися методи описового статистичного аналізу, непараметричні 

методи виявлення зв'язків і перевірки гіпотез, а також методи багатовимірного 

моделювання [167-172].  

Результати описового аналізу кількісних параметрів представлені у 

вигляді оцінок вибіркового середнього (Mean) і стандартного відхилення (SD), 

а також медіани (Median).  

Статистичний аналіз включав перевірку характеру розподілу показників з 

використанням критерію Колмогорова-Смірнова.  

При нормальному розподілу показників виявлення зв'язків і перевірки 

гіпотез проводилося із використанням параметричних методів (відмінності між 

групами оцінювалися за критерієм Стьюдента).  

Факт виявлення розподілу, відмінного від нормального, обумовлював 

застосування непараметричних методів (відмінності між групами оцінювалися 

за критерієм Краскела-Уолліса). 

Вірогідність оцінювалася шляхом визначення p-рівню значущості, p-

критерію (р). Наявність вірогідності вважалася при значенні р меншому чи 

рівному 0,05. 

Для виявлення наявності і сили зв’язку між факторами вираховували 

коефіцієнт кореляції (r). Високо значимою вважали кореляцію при r, який 

відповідає рівню статистичної значущості р ≤ 0,01, значимою – при r, що 

відповідає рівню статистичної значущості р ≤ 0,05, про тенденцію достовірного 

зв’язку говорили при r, який відповідає рівню статистичної статистичної 

значущості р ≤ 0,1. Використовували наступну класифікацію кореляційного 

зв’язку: 1) сильний (0,7 < r < 1); 2) середньої сили (0,5 < r < 0,7); 3) помірний 
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(0,3 < r < 0,5); 4) слабкий (0,2 < r < 0,3). При r < 0,11 вважали, що кореляція 

відсутня. Довірчі інтервали були в межах 95 %, різниця досліджуваних 

параметрів вважалася істотною при р ≤ 0,05.  

Для виявлення статистичних залежностей і закономірностей був 

застосований дискримінантний аналіз. При побудові математичної моделі 

дискримінантного аналізу першим етапом було визначення незалежних змінних 

(x1, x2, x3,… ) (антропометричних параметрів, показників складу тіла, 

вуглеводного обміну тощо), які мають найбільш значущі характеристики по 

відношенню до дискримінантних функції. При формуванні математичної 

моделі дискримінантного аналізу використовувався метод покроковий з 

поступовим включенням змінних, що мають найбільше значення статистики 

F > 1,0 і рівня толерантності 0,01. 

Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції оцінювався за 

критеріями «Лямбда Уілкса», Частна «Лямбда», тестом F-включення, рівнем 

значущості р. Значення толерантності незалежної змінної обчислювалося як (1 -

 R
2
), R – значення множинної кореляції з усіма іншими змінними, які були 

включені в модель. 

Функцій класифікації дискримінантної функції були представлені у 

загальноприйнятому вигляді: 

 

y=b0  +b1x1 +b2x2+b3x3+…  , 

де:  x1, x2, x3,… – незалежні змінні, які досліджуються; 

     b0 , b1, b2, b3,…– коефіцієнти функцій класифікації. 

 

В процесі проведення математичного аналізу було побудовано чотири 

функції класифікаціїZ1, Z2, Z3, Z4,:  

а) Z1 – функція класифікації  для групи пацієнтів із ОЖ з АГ; 

б) Z2– функція класифікації  для групи пацієнтів із ОЖ без АГ; 

в) Z3 – функція класифікації  для групи пацієнтів із АГ без ОЖ; 
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г) Z4– функція класифікації  для групи осіб без ОЖ та АГ. 

Приналежність пацієнта до групи визначалася за функцією з 

максимальним значенням.  

В процесі роботи оцінено чутливість, специфічність та точність 

побудованих математичних моделей. 

Таким чином, матеріали та методи дослідження, детальний опис яких 

представлено в даному розділі, є інформативними та сучасними, а їх обсяг та 

послідовність – достатніми та оптимальними для вирішення поставлених 

завдань дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ЧАСТОТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДОРОСЛИХ МІСЬКИХ 

МЕШКАНЦІВ 

 

 

Як вже зазначалось, планування та ефективне проведення 

профілактичних програм неможливо без наявності чіткої інформації відносно 

частоти патологій, які профілактуються. Але на сьогодні відносно питання 

частоти АГ у різних категорій представників української популяції із ОЖ існує 

низка аспектів, які потребують уточнення. 

Тому перший етап проведення даної роботи було присвячено саме цьому 

аспекту проблеми.  

Визначено, що найбільша частота АГ у обстежених із різною МТ (і у 

чоловіків, і у жінок) реєструвалася у віковому періоді 40-59 років (у населення 

середнього віку) (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Частота АГ в залежності від віку міських мешканців. 
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Вона була статистично значуще (на рівні p < 0,001) вищою, ніж у жінок і 

чоловіків віком як від 18 до 39 років, так і від 60-69 років (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Частота АГ в залежності від віку та статі міських мешканців. 
 

Суттєвою відмінністю динаміки частоти АГ серед жіночого населення у 

порівнянні із чоловіками була наявність вірогідного (p < 0,001) зростання цього 

показника у віковому періоді 50-59 років відносно вікового періоду 40-49 років. 

При цьому у жінок у віці 40-49 років частота АГ була нижчою, ніж у чоловіків 

(p < 0,001), але у віці 60-69 років вірогідно не відрізнялась у порівнянні із 

чоловіками.  

В процесі дослідження також зареєстровано, що частота виникнення АГ у 

всього загалу досліджених міських мешканців із ОЖ складає майже 73 % і є 

статистично значно (p < 0,001) вищою у порівнянні як з особами з надлМТ 

(p < 0,001), так і з особами з нМТ (p < 0,001) (рис. 3.3). Це свідчать, що міські 

мешканці середнього віку із ОЖ – представники української популяці – 

категорія пацієнтів, яка потребує інтенсифікації профілактичної роботи щодо 

розвитку АГ. У чоловіків її треба розпочинати у віці до 40 років. 

Отримані дані співставні із результати обстеження представників інших 

європеоїдних популяцій [173]. 
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Рис. 3.3. Частота АГ у дорослих міських мешканців із різною МТ.  

 

Отримані при проведенні даного етапу роботу результати є пріоритетними. 

Натепер в доступній науковій медичній літературі не має даних щодо частоти 

артеріальної гіпертензії саме у міських мешканців – представників української 

популяції. Дані, які надаються, у своїй більшості вказують на частоту даної 

патології серед усього загалу населення України, але зрозуміло, що деталізація 

такої інформації конкретно для кожної з категорій населення – є необхідною 

умовою щодо оптимізації профілактичних заходів.  

Зареєстрована частота артеріальної гіпертензії серед населення України 

однозначно вказала на необхідність активізації таких заходів: представники 

української популяції мають такий же ризик розвитку такої хронічної 

неінфекційної патології, як артеріальна гіпертензія, що і населення інших 

європейських країн – лідерів за розповсюдженістю ОЖ та АГ. 

Виявлені факти однозначно вказують, що найбільшої уваги в плані 

проведення профілактичних заходів щодо розвитку артеріальної гіпертензії 

серед усього міського дорослого населення України потребують пацієнти 

середнього віку із ОЖ.  

І цей результат є досить важливим, тому що ця категорія населення є 

трудоспроможньою і значний відсоток інвалідизації серед неї може мати не 

тільки медичне, але й соціальне та економічне значення.  
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Тому до наступних етапів роботи було залучено саме міських мешканців 

середнього віку із надлишком маси тіла різного ступеня.  

Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в праці автора [174]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ РІДИННИХ СЕКТОРІВ ТІЛА ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ 

ПАРАМЕТРАМИ ЙОГО СКЛАДУ ТА ГЕМОДИНАМІЧНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ У ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ІЗ РІЗНОЮ МАСОЮ 

ТІЛА 

 

 

Результати комплексного обстеження складу та рідинних секторів тіла, 

осіб, які були залучені до дослідження, свідчать, що вміст загальної води в 

організмі осіб без ОЖ як із АГ, так і з нормальним АТ є практично однаковим: 

(40,11±7,33) л та (40,12±8,11) л, відповідно. Але при накопиченні жирової 

тканини на рівні, яке характеризується як ОЖ, гідратація організму вірогідно 

збільшується: у осіб із нормальним АТ на 15 % до (46,03±7,19) л, (p < 0,001), у 

пацієнтів із АГ на 20 % до (47,96±7,99) л, (p < 0,001) (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Абсолютні та відносні рівні накопичення ЗВ в залежності від 

наявності ОЖ та АГ. 
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Щодо вмісту загальної води до загальної МТ, яка характеризується 

параметром відносна загальна вода, то в даному дослідженні зареєстровано 

вірогідне (p < 0,001) його зниження у пацієнтів із ОЖ не залежно від наявності 

чи відсутності у них АГ, у порівнянні із особами, у яких ІМТ був меншим за 

30 кг/м2. Так в групі осіб без ОЖ та АГ рівень відносної загальної води було 

зареєстровано на рівні (54,20±4,5) %. У пацієнтів без ОЖ, але з АГ – у діапазоні 

(53,33±3,76) %. У той час як в групі осіб із ОЖ без АГ та із ОЖ з АГ – 

відповідно на рівні (45,66±3,82) % та (45,27±4,36) % (див. рис. 4.1). 

Аналогічна тенденція має місце і щодо рівня ЗР та відносної загальної 

рідини (ВЗР) у представників дослідних груп. Так, ЗР та ВЗР у обстежених без 

ОЖ та АГ були відповідно на рівнях (33,34±5,85) л та (44,43±2,72) % (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Абсолютні та відносні рівні накопичення ЗР в залежності від 
наявності ОЖ та АГ. 
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При наявності ОЖ у осіб із нормальним АТ ці показники реєструвались 

у діапазоні (37,91±4,83) л та (37,80±3,54) %. У пацієнтів із ОЖ та АГ – 

(39,52±6,12) л та (37,35±3,42) %, відповідно.  

Тобто, у пацієнтів із ОЖ без АГ у порівнянні із здоровими особами 

абсолютний вміст ЗР був на 19 % більшим, а відносний її вміст щодо загальної 

маси тіла (відносна загальна рідина) – на 16 % меншим. У осіб із АГ з ОЖ та 

без неї відповідно – на 19 % більшим та на 16 % меншим. 

В результаті проведеного обстеження мешканців м. Харкова середнього 

віку також було показано, що вірогідні зміни вмісту ЗВ та ЗР в їх організмі 

супроводжуються зрушеннями у вмісті як позаклітинної (рис. 4.3), 

внутрішньоклітинної (рис. 4.4), так і інтерстиціальної рідини (рис. 4.5). 
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Рис. 4.3.  Рівні накопичення розаклітинної рідини в залежності від 

наявності ОЖ та АГ. 
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Рис. 4.4.  Рівні накопичення внутрішньоклітинної рідини в залежності 

від наявності ОЖ та АГ. 
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Рис. 4.5. Рівні накопичення інтерстиціальної рідини в залежності від 

наявності ОЖ та АГ. 

 

Зміни усіх цих рідинних секторів мали односпрямований характер.  

Так, у осіб без ОЖ, як із АГ, так і без неї рівні цих параметрів практично 

не відрізнялись: вміст позаклітинної рідини дорівнював (11,76±2,5) та 
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(11,60±2,08) л; внутрішньоклітинної рідини – (21,57±3,63) та (21,74±3,60) л; 

інтерстиціальної рідини – (3,87±1,87) та (8,75±1,56) л, відповідно.  

При наявності ОЖ значення параметрів статистично значуще зростали: у 

осіб із нормальним АТ позаклітинна рідина – на 11 % до (12,89±2,07) л, 

(p < 0,001); внутрішньоклітинна рідина – на 16 % до (25,01±3,07) л, (p < 0,001) 

та інтерстиціальна рідина – на 10 % до (9,73±1,55) л, (p < 0,001).  

Такі рівні статистично значуще не відрізнялись від такових в групі осіб із 

ОЖ та АГ.  

В останній групі вони реєструвались на такому рівні: вміст позаклітинної 

рідини – (13,52±2,44) л, внутрішньоклітинної рідини – (26,00±4,26) л та 

інтерстиціальної рідини – (10,21±1,85) л, тобто на 17, 20 та 17 % більше, ніж у 

осіб із АГ без ОЖ. 

В даному дослідженні деталізовано також і зміни ОЦК у міських 

мешканців України середнього віку із ОЖ в залежності від наявності у них АГ 

(рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Рівні ОЦК в залежності від наявності ОЖ та АГ (відмінності 

множинного порівняння між групами р < 0,001). 
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Зареєстровано, що об’єм циркулюючої крові у осіб із ожирінням та 

артеріальною гіпертензією зростав на 15 % відносно рівня цього параметру у 

обстежених із АГ без ОЖ (з (4,60±0,97) до (5,27±1,05) л), у той час, як в групі 

осіб із ожирінням та нормальним артеріальним тиском – на 8 % (з (4,65±1,11) 

до (5,04±0,91) л). 

З огляду на те, що згідно із даними літератури, значущим фактором, 

обумовлюючим зростання ОЦК у осіб із ожирінням, є зміни співвідношення в 

організмі вмісту тканин із різним ступенем кровопостачання (в першу чергу, 

жирової та м’язової), при виконанні даної роботи було оцінено методом БІА 

склад тіла представників усіх чотирьох дослідних груп, а саме: жирову та 

активну клітинну маси тіла (табл. 4.1).  

 

Таблиця4.1 

Особливості складу тіла міських мешканців середнього віку, які були 

обстежені в ході дослідження, Mean(SD),Median 

Примітки:  

* – відмінності показників груп осіб без ОЖ без АГ та ОЖ без АГ; 

** – відмінності показників груп осіб із ОЖ з АГ та ОЖ без АГ.  

 

Для уточнення характеру зв’язку між особливостями рідинних секторів 

тіла та його складом у міських мешканців середнього віку було оцінено 

кореляційні взаємовідносини між ЖМ, АКМ, співвідношенням активної 

клітинної маси до жирової та параметрами, детально характеризуючими 

гідратацію організму (табл. 4.2).  

Показник 

Група, кількість обстежених Стат. 
показник,  

р 

Без ОЖ та 
АГ,  

(n=66) 

Без ОЖ з 
АГ, 

(n=117) 

ОЖ без АГ, 
(n=109) 

ОЖ з АГ, 
(n=58) 

ЖМ, кг 18,74 (6,3) 20,32 (5,04) 38,67  (11,24) 
41,79 

(14,64) 
* 0,0001    

**0,0001 
20,56 19,35 36,68 39,78 

АКМ, кг 34,77 (6,82) 35,16 (6,41) 40,86 (6,46) 
42,42 

(7,29) 
* 0,0001    

**0,0001 
33,33 32,40 39,45 41,34 
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Таблиця 4.2 

Кореляційні взаємовідносини (коефіцієнт кореляції r) між параметрами 

складу та рідинних секторів тіла у дослідженого загалу (n =273) 

Параметр ЖМ, кг АКМ, кг АКМ/ЖМ 

ЗВ, л 0,6200* 0,9723* -0,1175 

 характеристика 
сили зв’язку 

середньої сили сильний невірогідний 

ВЗВ, % -0,8715* -0,3020* 0,9334* 

 характеристика 
сили зв’язку 

сильний помірний сильний 

ЗР, л 0,6518* 0,8872* -0,227* 

 характеристика 
сили зв’язку 

середньої сили сильний слабкий 

ВЗР,% -0,8895* -0,5167* 0,8332* 

 характеристика 
сили зв’язку 

сильний середньої сили сильний 

Позаклітинна 
рідина, л 

0,4342* 0,6985* -0,0519 

 характеристика 
сили зв’язку 

помірний середньої сили невірогідний 

Внутрішньоклітинна 
рідина, л 

0,7189* 0,9153* -0,2575* 

 характеристика 
сили зв’язку 

сильний сильний слабкий 

Інтерстиціальна 
рідина, л 

0,4375* 0,6918* -0,0614 

 характеристика 
сили зв’язку 

помірний середньої сили невірогідний 

ОЦК, л 0,3631* 0,7141* 0,0452 

 характеристика 
сили зв’язку 

помірний сильний невірогідний 

Примітка.* – значущість кореляції на рівні p < 0,001. 

 

Як видно із даних, наведених у таблиці, найбільший вірогідний вплив на 

ступінь абсолютного накопичення води та рідини в організмі має абсолютне 

зростання активної клітинної маси, у меншій мірі – ЖМ.  

Але параметри, як характеризують ступінь гідратації організму 

(накопичення рідини та води відносно маси тіла) – відносна загальна вода та 
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відносна загальна рідина – мають зворотну залежність від співвідношення змін 

активонї клітинної маси до жирової та відносної жирової маси. 

У зв’язку із тим, що, за даними літератури, гідратація організму є 

фактором, що обумовлює особливості гемодинаміки, одним із напрямків даного 

дослідження стала деталізація характеру цього впливу у міських мешканців 

України середнього віку з урахуванням особливостей їх складу тіла (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Характеристика кореляційних взаємозв’язків між параметрами складу, 

рідинних секторів тіла та рівнем артеріального тискуу дослідженого 

загалу, (n =273) 

 Показник 
САТ, мм рт. ст.  ДАТ, мм рт. ст. 

r p r p 

ЖМ, кг 0,250 p=0,038 0,250 p=0,032 

АКМ, кг 0,275 p=0,010 0,301 p=0,003 

Загальна вода, л 0,275 p=0,010 0,307 p=0,002 

Загальна рідина, л 0,274 p=0,011 0,289 p=0,005 

Позаклітинна 
рідина, л 

0,249 p=0,034 0,273 p=0,012 

Внутрішньоклітинна 
рідина, л 

0,275 p=0,011 0,283 p=0,007 

Інтерстиціальна 
рідина, л 

0,240 p=0,030 0,272 p=0,014 

ОЦК, л 0,252 p=0,038 0,270 p=0,012 

 

У процесі аналізу отриманих результатів, визначено статистично 

значущість (на рівні p < 0,05) прямого зв’язку між усіма дослідженими 

параметрами. Але сила зв’язків між більшістю з них характеризувалась 

коефіцієнтом кореляції меншим за 0,3, тобто була слабкою. І тільки зв’язки між 

активною клітинною масою, загальною водою та діастолічним артеріальним 

тиском були середньої сили, що вказує на важливість підтримання 
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фізіологічного відношення жирової маси до активної клітинної маси в організмі 

пацієнтів при будь-якому ступені накопичення жирової тканини в організмі. 

Підсумовуючи все вищенаведене у даному розділі, можна стверджувати, 

що у міських мешканців середнього віку із ожирінням, не залежно від рівня у 

них артеріального тиску, має місце вірогідне абсолютне накопичення загальної 

води, загальної, внутрішньоклітинної, інтерстиціальної рідини та об’єму 

циркулюючої крові у порівнянні із особами без ожиріння, навіть при наявності 

у останніх гіпертонічної хвороби. 

У пацієнтів із ожирінням як з артеріальною гіпертензією, так і без неї, 

відмічається розвиток відносної дезгідрії у порівнянні із особами без ожиріння. 

Розвиток артеріальної гіпертензії у міських мешканців середнього віку не 

супроводжується додатковим накопиченням води та рідини і організмі. 

Абсолютне накопичення загальної води, загальної, внутрішньоклітинної, 

інтерстиціальної рідини у даної категорії населення із ожирінням в першу чергу 

пов’язано із зростанням активної клітинної маси, а розвиток відносної дезгідрії 

організму – зі зниженням співвідношення «активна клітинна маса / жирова 

маса». 

Рівень систолічного та діастолічного артеріального тиску у міських 

мешканців України середнього віку прямо вірогідно пов’язан із зростанням 

жирової, активної клітинної маси, рівнем накопичення загальної води, 

загальної, внутрішньоклітинної, інтерстиціальної рідини та об’єму 

циркулюючої крові в організмі, але цей зв’язок є досить слабким. 

Отримані дані є пріоритетними. Натепер в українській медичній 

літературі не має повідомлень про дослідження цього аспекту проблеми саме 

для представників української популяції середнього віку. 

Визначені закономірності базуються на достовірних статистичних даних, 

отриманих при обстеженні груп пацієнтів, які не відрізнялися між собою ні 

віковими, ні статевими особливостями.  
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Отримані результати – основа оптимізації лікувально-діагностичної 

тактики відносно лікування пацієнтів із ожирінням, у тому числі і при наявності 

у них артеріальної гіпертензії. 

Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [175-

177]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ МІСЬКИХ МЕШКАНЦІВ СЕРЕДНЬОГО 

ВІКУ ІЗ ОЖИРІННЯМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ 

 

 

Одним із основних завдань даної роботи стала оцінка гемодинамічних 

особливості осіб середнього віку в залежності від їх маси тіла, та наявності АГ.  

При проведенні дослідження було визначено, що у обстежених осіб із 

ОЖ, як із АГ, так і без неї ударний об’єм є статистично значуще вищим, ніж у 

здорових осіб (у 1,3 та у 1,2 рази відповідно) та, навіть, у пацієнтів із АГ без 

ОЖ (у 1,2 та у 1,1 рази відповідно). Так, у здорових мешканців м. Харкова цей 

параметр дорівнював (72,83±15,85) мл; у обстежених із АГ без ОЖ – 

(79,23±15,61) мл, а у пацієнтів із ОЖ з нормальним артеріальним тиском – вже 

(87,19±19,82) мл, а із АГ – (93,46±18,53) мл (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Значення УО та УІ в залежності від наявності ОЖ та АГ 

(відмінності множинного порівняння між групами р < 0,001). 
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Щодо ударного індексу, то виявлено іншу закономірність: із зростанням 

маси тіла цей параметр вірогідно знижується як у осіб із нормальним 

артеріальним тиском, так і з артеріальною гіпертензією. Як видно із графіка, у 

той час, як ударний індекс по групі здорових осіб реєструвався в діапазоні 

(50,06±10,65) мл/хв, то у пацієнтів із АГ без ОЖ – (46,92±9,13) мл/м2, у 

обстежених нормотензивних осіб із ОЖ – (38,81±9,91) мл/м2, а з ОЖ з АГ – 

(37,45±8,75) мл/м2
.  

Тобто, наявність у одного пацієнта і ОЖ, і АГ обумовлює зменшення у 

нього ударного індексу у 1,3 рази в порівнянні, як із здоровими особами, так і з 

особами із АГ, але без ОЖ. 

Аналогічну тенденцію відмічено і щодо рівнів серцевого викиду та 

серцевого індексу в досліджених групах (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Значення СВ та СІ в залежності від наявності ОЖ та АГ 

(відмінності множинного порівняння між групами р < 0,001). 
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Так, серцевий викид у осіб із артеріальною гіпертензією та ожирінням 

зростає у порівнянні із здоровими особами в 1,4 рази, із пацієнтами з 

артеріальною гіпертензією без ожиріння – в 1,2 рази: серцевий викид у осіб із 

артеріальною гіпертензією та ожирінням з ОЖ дорівнює (6,97±1,29) л/хв, у 

здорових осіб – (5,15±0,99) л/хв, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією без 

ожиріння – (5,99±1,20) л/хв. 

Важливим є й той факт, що рівень даного параметру в групі осіб з 

ожирінням без артеріальної гіпертензії (6,27±1,47) л/хв не тільки не є нижчим у 

порівнянні із пацієнтами з артеріальною гіпертензією, які не мали ожиріння 

(5,99±1,20) л/хв, але й відмічається тенденція до його зростання.  

Щодо серцевого індексу, то даний параметр по групі здорових осіб 

визначався на рівні (3,56±0,77) л/хв/м2, у пацієнтів із артеріальною 

гіпертензією без ожиріння – (3,56±0,69) л/хв/м2), у обстежених із ожирінням без 

артеріальної гіпертензії – (2,79±0,74) л/хв/м2, а з ожирінням та артеріальною 

гіпертензією – (2,80±0,60) л/хв/м2
.  

Таким чином, можливо стверджувати, що сполучення ожиріння і 

артеріальної гіпертензії обумовлює зменшення серцевого індексу і ударного 

індексу у 1,3 рази в порівнянні із здоровими особами та пацієнтами із 

артеріальною гіпертензією, але без ожиріння. 

При проведенні даного дослідження також було визначено з урахуванням 

рівнів систолічного, діастолічного та пульсового артеріального тиску (табл. 5.1) 

такі важливі для розуміння питань розвитку гемодинамічних порушень 

параметри, як сережній артеріальний тиск (інтегральним показником ураження 

серця при гіпертонічній хворобі) та загальний периферичний судинний опір 

(маркер «жорсткості артерій») (рис. 5.3, 5.4). 

Отримані дані вказують на наявність вірогідного зростання у пацієнтів із 

ОЖ не залежно від наявності у них АГ рівнів СЕР АТ та ЗПСО у порівнянні із 

здоровими особами, а ЗПСО – навіть із обстеженими з АГ без ОЖ.  
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Таблиця 5.1 

Особливості пульсового та середнього артеріального тиску міських 

мешканців середнього віку, які були обстежені в ході дослідження, 

Mean(SD),Median 
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Рис. 5.3. Значення СЕР АТ –  у обстежених в залежності від наявності ОЖ 

та АГ (відмінності між групами за критерієм Краскела-Уолліса на 

рівні р < 0,001). 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

Без ОЖ та АГ, 

(n=46) 

Без ОЖ з АГ, 

(n=34) 

ОЖ без АГ, 

(n=110) 

ОЖ з АГ, 

(n=83) 

САТ, 

мм.рт.ст. 

119,07 (0,93) 148,76 (1,2) 121,03 (0,93) 151,36 (1,27) 

120,00 150,00 120,00 150,00 

ДАТ, 

мм.рт.ст. 

71,80 (0,80) 82,67 (1,3) 74,50 (1,04) 85,63 (1,15) 

70,00 80,00 70,00 85,00 

Пульсовий 

АТ, мм.рт.ст. 

47,27 (0,82) 66,09 (1,3) 46,53 (0,95) 65,73 (1,32) 

50,00 65,00 45,00 65,00 
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Рис. 5.4. Значення ЗПСО –  у обстежених в залежності від наявності ОЖ 

та АГ (відмінності між групами за критерієм Краскела-Уолліса 

на рівні р < 0,001). 

 

А саме: СЕР  АТ в групі здорових осіб дорівнює (87,55±0,75) мм рт. ст. у 

той час, як у обстежених із ОЖ без АГ – (90,01±0,90) мм рт. ст., а із ОЖ з АГ – 

(107,54±0,20) мм рт. ст. (вірогідність відмінностей відповідно р < 0,05 та 

р < 0,001).  

Щодо ЗПСО, то у той час, як у здорових мешканців середнього віку він 

реєструвався в діапазоні (15,02±0,39) мм рт. ст./хв/л), то у пацієнтів із 

ОЖ без АГ (16,49±0,12) мм рт. ст./хв/л) (вірогідність різниці р < 0,001), а у 

обстежених із ОЖ з АГ (18,40±0,16) мм рт. ст./хв/л) (вірогідність різниці із 

значенням аналогічного показника по групі здорових осіб р < 0,001).  

Слід відмітити, що загального периферичного судинного опору у 

обстежених із АГ без ОЖ (17,71±0,16) мм рт. ст./хв/л є більшим, ніж у осіб із 

ОЖ без АГ, але вірогідно (р < 0,05) нижчим, ніж при сполученій патології 

ОЖ та АГ. 
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З метою уточнення інформативності загальноприйнятих 

антропометричних параметрів щодо розвитку гемодинамічних змін у осіб 

середнього віку, а також для визначення характеру впливу останніх на жирову 

тканину із різних депо, в процесі роботи проведено аналіз кореляційних 

взаємозв'язків між рівнями систолічного, діастолічного, пульсового та 

середнього АТ із ІМТ, ОТ, ОС, співвідношенням ОТ до ОС (табл. 5.2).  

 

 Таблиця 5.2 

Характеристика кореляційних взаємозв’язків між гемодинамічними 

показниками та антропометричними параметрами 

Показник 
ОТ, м ОС, м ІМТ, кг/м2 ОТ/ОБ 

R р R р R р R р 

САТ,  

мм рт.ст 
0,3604 0,001 0,2901 0,005 0,2606 0,020 0,2611 0,020 

ДАТ,  

мм рт.ст. 
0,3124 0,001 0,3159 0,001 0,2750 0,010 Не виявлено 

Пульсовий 

АТ, 

мм рт.ст. 

0,2644 0,017 Не виявлено Не виявлено 0,2607 0,020 

СЕР АТ, 

мм рт.ст. 
0,3577 0,001 0,3259 p=0,001 0,2858 0,006 Не виявлено 

 

Як видно з наведених даних, найбільш пов’язаним із змінами 

артеріального тиску антропометричним параметром є обвід талії. Але цікавим є 

і факт того, що діастолічний артеріальний тиск та середній артеріальний тиск 

вірогідно прямо пов’язані також і з обвідом стегон.  

Отримані дані – є додатковим доказом провідної ролі саме вісцерального 

ожиріння у розвитку АГ при накопиченні жирової тканини в організмі 

представників української популяції [9], але можуть також свідчити і про 
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можливість глютеофеморального жирового депо впливати на розвиток 

діастолічної гіпертензії та ураження серця при АГ. 

Таким чином, при проведенні даного дослідження деталізовано 

особливості гемодинаміки у міських мешканців середнього віку із різною маою 

тіла та артеріальним тиском. 

Показано, що при розвитку ОЖ у цієї категорії населення розвиваються 

достеменно значущі зміни таких параметрів, як ударний об’єм, ударний індекс, 

серцевий викид, серцевий індекс, які прогресують при приєднанні артеріальної 

гіпертензії і свідчать про переднавантаження на серце із одночасним 

зниженням скоротливої його функції відносно площі тіла у осіб із ОЖ.  

Суттєвою відмінністю пацієнтів із артеріальною гіпертензією з 

ожирінням та без нього є зростання загального периферичного опору судин. 

В даному дослідженні підтверджено провідну роль вісцерального 

ожиріння у розвитку артеріальної гіпертензії у міського населення України 

середнього віку, але і виявлено можливість глютеофеморального жирового 

депо впливати на розвиток гемодинамічних порушень у осіб із ожирінням. 

Отримані результати є пріоритетними, вони базуються на вірогідних 

даних і обумовлюють напрямки подальших досліджень, в першу чергу, щодо 

ролі та шляхів впливу глютеофеморального жирового депо на гемодинамічні 

особливості осіб із ожирінням. 

Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора 

[178, 179]. 
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РОЗДІЛ 6 

ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА РІВЕНЬ КЛАСТЕРИНЕМІЇ У ОСІБ 

СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ІЗ ОЖИРІННЯМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕМОДИНАМІКИ 

 

 

Для деталізації ґенезу усіх вищезазначених у попередніх розділах зрушень 

гемодинаміки, рідинних секторів та складу тіла у осіб із ОЖ і залежності від їх 

АТ на наступному етапі роботи було оцінено їх взаємозв’язок із гормональними 

особливостями організму, які характерні для осіб середнього віку із різною МТ 

та АТ.  

Було досліджено рівні інсуліну, лептину, реніну та альдостерону у 

представників усіх чотирьох груп. Зареєстровано, що рівні інсуліну крові у осіб 

із ОЖ як з АГ, так і без неї є достеменно на рівні р < 0,0001 вищими, ніж у осіб 

без ОЖ з нормальним артеріальним тиском та навіть із АГ: 

(27,17 ± 2,51) мкОД/мл та (19,39 ± 1,90) мкОД/мл проти (12,29 ± 2,74) мкОД/мл 

та (12,02 ± 3,00) мкОД/мл, відповідно (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Рівень інсуліну крові осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ.  
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Зміни рівнів інсулінемії супроводжувалися і вірогідним (р < 0,0001) 

зростанням значень маркеру інсулінорезистентності НОМА-IR у осіб із 

ожирінням з артеріальною гіпертензією до (6,75 ± 1,65) ум. од. у порівнянні з 

обстеженими з відсутністю ожиріння, але наявністю артеріальної гіпертензії, 

що мали в середньому по групі цей показник на рівні (2,45 ± 0,57) ум. од. та у 

порівнянні із здоровими особами, у яких він дорівнював(2,54 ± 0,58) ум. од. 

(рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Значення НОМА-IR у осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ.  

 

Зареєстровано, що середні в групі рівні інсуліну крові та значення 

НОМА - IR у нормотензивних осіб із ожирінням та пацієнтів із ожирінням з 

артеріальною гіпертензією не відрізняються.  

Рівень лептину крові обстежених пацієнтів із ОЖ та АГ та без неї був 

статистично значуще більшим, ніж у осіб без ожиріння з нормальним 

артеріальним тиском та навіть із артеріальною гіпертензією (р < 0,001). В групі 
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осіб із ОЖ без АГ та в групі пацієнтів із ОЖ та АГ рівень лептину вірогідно не 

відрізнявся (рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Рівень лептину крові осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ.  

 

Щодо таких пов’язаних із балансом інсуліну та лептину гормонів як ренін і 

альдостерон, то в даному дослідженні було виявлено вірогідне зростання їх 

значень у осіб із ОЖ та АГ у порівнянні із результатами обстеження інших 

трьох груп.  

Так, наприклад рівень реніну крові у пацієнтів із ОЖ та АГ 

(37,64 ± 1,27) пг/мл реєструвався на рівні статистично значуще (р < 0,0001) 

вищому, ніж у обстежених із ОЖ без АГ (33,09 ± 0,15) пг/мл, у осіб із 

АГ без ОЖ – (21,27 ± 0,83) пг/мл та в групі котролю (16,00 ± 0,49) пг/мл 

(рис. 6.4).  
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Рис. 6.4. Рівень реніну крові осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ.  

 

Щодо альдостерону крові, то в групі пацієнтів із ОЖ та АГ він дорівнював 

(161,97 ± 4,25) пг/мл. У осіб із ОЖ без АГ був вже у вірогідно (р < 0,001) 

нижчому діапазоні – (145,47 ± 3,50) пг/мл) (рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Рівень альдостерону крові осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ. 
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Але важливим результатом дослідження стала реєстрація зменшення 

значення цього показника у групі АГ без ОЖ у порівнянні не тільки із групою 

ОЖ з АГ (р < 0,001), а навіть із особами з ОЖ без АГ (р < 0,001). 

В процесі роботи було визначено і значення співвідношення альдостерону 

до реніну у осіб середнього віку із різною МТ та АТ (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Cпіввідношення альдостерону до реніну (Альд/Ренін) у осіб 

середньогу віку в залежності від наявності ОЖ та АГ.  

 

Доведено, що його значення достеменно знижується у осіб із ОЖ не 

залежно від відсутності чи наявності АГ у порівнянні із здоровими особами 

(р < 0,001) та пацієнтами з АГ але без ОЖ (р < 0,001). Так, в групі пацієнтів із 

ОЖ з АГ відношення альдостерону крові та реніну крові дорівнює (5,32 ± 0,42); 

в осіб із ОЖ без АГ – (5,22 ± 0,30) (р > 0,05); у той час як у обстежених із 

АГ без ОЖ – (6,89 ± 0,38), в групі контролю – (7,24 ± 0,30). 

Щодо вмісту у циркуляції маркеру хронічного запалення низької 

інтенсивності кластерину, то зареєстровано таку його динаміку: в групі 
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пацієнтів із АГ без ОЖ рівень кластерину крові визначено на вірогідно 

(р < 0,001) вищому рівні, ніж у здорових осіб, але достеменно (р < 0,001) 

нижчому, ніж у пацієнтів із ОЖ з АГ (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Рівень кластерину крові осіб середньогу віку в залежності від 

наявності ОЖ та АГ. 

 

Відмінностей у значеннях цього показника в групах осіб із АГ без ОЖ та 

ОЖ без АГ зафіксовано не було.  

З метою уточнення взаємозв’язків між рівнями реніну, альдостерону, 

інсуліну, лептину крові, ступенем ІР та виразності хронічного запалення 

низької інтенсивності, які характерні саме для представників української 

популяції середнього віку, в процесі роботи проведено комплексний аналіз 

кореляцій між параметрами, що характеризують ці процеси (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2 

Характеристика кореляційних взаємозв’язків між визначеними 

параметрами у дослідженого загалу (n =273) 

Показник 
Ренін крові, пг/мл Альдостерон крові, пг/мл 

r р r р 

Інсулін крові, мкОД/мл 0,368 0,001 0,381 0,001 

НОМА-IR, ум.од. 0,418 0,001 0,427 0,001 

Кластерин крові, нг/мл 0,315 0,001 0,339 0,001 

Лептин крові, нг/мл 0,435 0,001 0,447 0,001 

 

Як видно з наведених даних, такі важливі складові РААС як рівні реніну і 

альдостерону крові вірогідно прямо взаємопов’язані із рівнями інсулін-, 

лептинемії, ступенем виразності хронічного запалення низької інтенсивності та 

ІР. За значеннями коефіцієнту кореляції r усі ці зв’язки характеризуються 

помірною силою.  

В даному дослідженні також було досліджено і інформативність 

визначення ІРГТ різних параметрів відносно можливості приблизної оцінки 

рівнів реніну та альдостерону крові шляхом аналізу кореляційних 

взаємовідносин між ними та параметрами УО, УІ, СВ та СІ. Найбільш 

інформативним щодо оцінки реніну крові виявився такий параметр як УІ, щодо 

альдостерону – УО.  

Відповідні рівняння регресії: 

 

Ренін крові (пг/мл) = 44,7706 - 0,3505*УІ (мл/м2
); p = 0,000001 

Альдостерон крові (пг/мл) = 88,27 + 0,6129*УО (мл); p = 0,000001. 

 

Визначені рівняння регресії можливо використовувати у подальшому в 

дослідницькій діяльності та практичні медицині для вірогідної оцінки рівнів 

цих важливих складових РААС у міських мешканців України середнього віку. 
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Таким чином, при проведенні етапу дослідження, яке було присвячено 

деталізації гормональних особливостей представників української популяції 

середнього віку із різною масою тіла та артеріальним тиском, було визначено, 

що розвиток ожиріння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

супроводжується збільшенням у них виразності інсулінорезистентності та 

хронічного запалення низької інтенсивності, зростанням рівнів інсулін-, 

лептин-, ренін- та альдостеронемії.  

Показано, що рівні реніну і альдостерону у крові осіб середнього віку 

вірогідно прямо пов’язані із ступенем інсулін-, лептин-, кластеринемії та 

НОМА-IR. 

Вперше доведено, що приблизну оцінку рівнів ренінемії та 

альдостеронемії у міських мешканців України середнього віку при масових 

обстеженнях можна проводити шляхом вимірювання ударного об’єму та 

ударного індексу методом інтегральної реографії тіла.  

Відповідні рівняння регресії щодо їх оцінки визначені в даному 

дослідженні. 

Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора 

[183, 184]. 



82 

РОЗДIЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЛУЧЕНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ ОЖИРІННЯ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ОСІБ 

СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 

 

 

Отримані при комплексному обстеженні мешканців м. Харкова дані було 

використано для деталізації особливостей розвитку артеріальної гіпертензії та 

ожиріння, а також їх сполучення у даної категорії населення. Для цього було 

застосовано метод дискримінантного аналізу. 

При побудові математичної моделі дискримінантного аналізу першим 

етапом було визначення незалежних змінних (параметрів, які мають найбільш 

значущі характеристики по відношенню до дискримінантних функції).  

При формуванні математичної моделі дискримінантного аналізу 

використовувався метод покроковий з поступовим включенням змінних, що 

мають найбільше значення статистики F > 1,0 і рівня толерантності 0,01. 

Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції оцінювався за 

критеріями «Лямбда Уілкса», Частна «Лямбда», тестом F-включення, рівнем 

значущості р. Значення толерантності незалежної змінної обчислювалося як 

«1 – R2», де R – значення множинної кореляції з усіма іншими змінними, які 

були включені в модель (табл. 7.1). 

Усі незалежні змінні, які були відібрані для подальшої побудови 

дискримінантних функцій, високо значимі: загальна статистика лямбда Уілкса 

дорівнює 0,079; F(33,84) = 30,84; p < 0,00001. 

В процесі подальшого аналізу було побудовано три незалежні 

(ортогональні) дискримінантні функції, які мали достатню розділову здатність 

щодо сформованих чотирьох груп (значення статистики Уілкса, статистики Хі –

 квадрат значимі з рівнем p < 0,00001). 
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Таблиця 7.1 

Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції 

Показник 
«Лямбда 

Уілкса» 

Частна 

«Лямбда

» 

F-

виклю-

чення 

Стат. 

показни

к, 

р 

Толеран

т-ність 
R2 

САТ, мм рт.ст. 0,188 0,422 115,410 0,000 0,880 0,120 

ВЖМ, % 0,096 0,822 18,207 0,000 0,660 0,340 

НОМА-IR, ум.од. 0,088 0,901 9,283 0,000 0,109 0,891 

Ренін крові, пг/мл 0,092 0,858 13,985 0,000 0,973 0,027 

Альдостерон 

крові, пг/мл 
0,085 0,937 5,699 0,001 0,952 0,048 

Лептин крові, 

нг/мл 
0,082 0,967 2,900 0,036 0,886 0,114 

Інсулін крові, 

мкОД/мл 
0,083 0,954 4,044 0,008 0,108 0,892 

ОЦК, л 0,087 0,912 8,102 0,000 0,615 0,385 

УІ, мл/м2 
0,085 0,929 6,484 0,000 0,464 0,536 

ЗПСО, 

мм рт.ст/хв/л 
0,084 0,946 4,820 0,003 0,518 0,482 

Кластерин крові, 

нг/мл 
0,081 0,982 2,562 0,042 0,893 0,107 

 

В таблиці 7.2 наведені середні значення канонічних змінних, які 

дозволяють визначити групи, що найкраще ідентифікуються конкретною 

дискримінантною функцією. 

Вони свідчать, що перша дискримінантна функція найкращим чином 

відокремлює групу осіб без ожиріння та артеріальної гіпертензії від трьох 

інших (рис. 7.1).  
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Таблиця 7.2 

Середні канонічних змінних 

Група обстежених 
Показник 

Корень 1 Корень 2 Корень 3 

ОЖ з АГ 2,07 -0,97 0,09 

ОЖ без АГ 0,23 1,39 -0,07 

Без ОЖ з АГ -1,65 -2,41 -0,29 

Без ОЖ та АГ -3,28 -0,13 0,18 
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Рис. 7.1.  Діаграма розсіювання чотирьох груп пацієнтів в канонічному 

просторі першої і другої дискримінантних функцій. 

 

Канонічне середнє групи пацієнтів із ожирінням та артеріальною 

гіпертензією відрізняється від канонічних середніх інших груп.  
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Друга дискримінантна функція виділяє, головним чином, групу осіб без 

ожиріння з артеріальною гіпертензією, проте якість поділу по цій осі, як і 

можливо було очікувати, була меншою.  

Третя дискримінанта функція має значно меншу дискримінантну 

потужність, ніж перша і друга.  

Діаграма розсіювання для канонічних значень в координатному просторі 

першої \ другий дискримінантних функцій підтверджує інтерпретацію 

отриманих вище результатів (див. рис. 7.1). 

Дискримінантні функції було представлено через стандартизовані 

коефіцієнти β, які дозволяють ранжувати фактори за силою їх впливу. 

Вважалося, що значніший вплив мав той фактор, якому відповідає більший по 

модулю коефіцієнт β.  

Задачею наступного етапу статистичної обробки отриманих даних було 

визначення стандартизованих коефіцієнтів β по кожному з відібраних 

параметрів відносно дискримінантної функції, яка характеризує дискримінацію 

(розділення) пацієнтів за фактом наявності чи відсутності ожиріння та/або 

артеріальної гіпертензії, а також сполучної патології ожиріння і артеріальна 

гіпертензія.  

Проведення цього етапу – основа оцінки впливу кожного з відібраних 

клініко-діагностичних параметрів на їх формування.  

Для цього було визначено модулі стандартизованих коефіцієнтів β 

незалежних змінних: рівню кластерину крові, НОМА-IR, відносної жирової 

маси, рівня реніну крові, рівня альдостерону крові, рівеня лептину крові, рівня 

інсуліну крові, систолічного артераільного тиску, об’єму циркулюючої крові, 

ударного індексу, загального периферичного судинного опору дискримінантної 

функції, яка розділяє пацієнтів із ожирінням без артеріальної гіпертензії та осіб 

групи без ожиріння та без артеріальної гіпертензії(рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Модулі стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних 

дискримінантної функції при аналізі групи пацієнтів з 

ОЖ без АГ та групи здорових осіб. 

 

Проведений аналіз чітко довів, що саме зниження чутливості 

периферичних тканин до інсуліну при зростанні відносного вмісту жирової 

тканини в організмі хворих на ожиріння, яке супроводжується підвищенням 

рівнів лептин- та інсулінемії, змінами ударного індексу відрізняють здорових 

осіб від пацієнтів із ожирінням.  

Це дає додаткове підтвердження загальноприйнятим поглядам в сучасній 

медичній науці [117, 185]. 

Щодо дискримінантної функції, яка розділяє пацієнтів із артеріальною 

гіпертензією без ожиріння та осіб без ожиріння і без артеріальної гіпертензії, то 

за результатами даної роботи зрозуміло, що вплив на її значення мали п’ять 

незалежних змінних – систолічний артеріальний тиск, ударний індекс, рівень 

альдостерону крові, рівень реніну крові, загальний периферичний судинни опір 

(рис. 7.3).  
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Рис. 7.3. Модулі стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних 

дискримінантної функції при аналізі групи пацієнтів з 

АГ без ОЖ та групи здорових осіб. 

 

Тобто отримані результати підтвердили важливу роль одночасного 

сполученого внеску у розвиток цієї патології змін функціонування серця, 

зрушень у гормональній системі ренін-альдостерон та зростання 

периферичного судинного опору.   

Відносно дискримінантної функції, яка розділяє пацієнтів із сполученою 

патологією артеріальна гіпертензія та ожиріння і здорових осіб (без ожиріння і 

без артеріальної гіперьтензії, то зареєстровано вплив на її значення одинадцяти 

незалежних змінних (рис. 7.4).  

Їх аналіз свідчить, що розвиток сполучної патології артеріальна 

гіпертензія та ожиріння у осіб середнього віку обумовлюється цілим кластером 

змін, серед яких знов є розвиток інсулінорезистентності на тлі накопичення 

жирової тканини. Але на відміну від пацієнтів із ОЖ без АГ, група обстежених 

із ОЖ з АГ відрізняється від здорових осіб додатково і рівнем загального 

периферичного судинного опору, рівнем кластерину крові – маркеру 

хронічного запалення низької інтенсивності. 
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Рис. 7.4. Модулі стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних 

дискримінантної функції при аналізі групи пацієнтів з 

ОЖ та АГ та групи здорових осіб. 

 

Важливим результатом проведеного статистичного аналізу стало і 

визначення незалежних змінних, які мають вплив на «розділення» пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією відносно наявності чи відсутності ОЖ (рис. 7.5).  

 

 

 

Рис. 7.5. Модулі стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних 

дискримінантної функції при аналізі групи пацієнтів з 

АГ без ОЖ та групи осіб з ОЖ та АГ. 
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Показано, що пацієнти із АГ з ОЖ відрізняються від осіб із АГ без ОЖ за 

рівнем волемії, виразністю змін гемодинаміки, обумовленими 

функціонуванням серця; ступенем ЗПСО та зрушень у РАС, виразністю 

хронічного запалення низької інтенсивності.  

Також отримані дані вказують на значні відмінності щодо рівня ІР та 

інсулінемії на тлі зростання ВЖМ у пацієнтів із ОЖ та АГ. 

В процесі проведеного аналізу також визначено, що найбільший вплив на 

значення дискримінантної функції, яка розділяє групи ОЖ з АГ та ОЖ без АГ  

окрім САТ (що є передбаченим) має ступінь розвитку хронічного запалення 

низької інтенсивності (рис. 7.6).  

 

 

 

Рис. 7.6. Модулі стандартизованих коефіцієнтів незалежних змінних 

дискримінантної функції при аналізі груп осіб з ОЖ з АГ та 

пацієнтів із ОЖ без АГ. 

 

Саме воно є тим фактором, яке суттєво відрізняє пацієнтів із ОЖ, які 

мають АГ від осіб із ОЖ з нормальним АТ. Важливо, що цей фактор є таким ж 

значущим щодо розділення осіб із ОЖ в залежності від наявності чи відсутністі 
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АГ, як і особливості загального периферичного судинного опору та балансу у 

реніа-альдостероновій системі. 

Завданням наступного етапу дослідження стала розробка підходів до 

прогнозування розвитку ОЖ, АГ та супутньої патології АГ та ОЖ у міських 

мешканців середнього віку – представників української популяції за допомогою 

дискримінантного аналізу, одним із завдань якого, як вже зазначалось, є 

процедура, пов'язана з методами класифікації спостережень за групами. В 

даному випадку це групи пацієнтів: без ОЖ з АГ; ОЖ без АГ; ОЖ з АГ та 

здорових осіб.  

Як відомо, основною метою дискримінантного аналізу є побудова 

функцій класифікації: 

 

y= b0  + b1 x1 + b2 x2+ b3 x3+…  , 

де:  x1, x2, x3,… – незалежні змінні, які досліджуються; 

      b0 , b1, b2, b3,…– коефіцієнти функцій класифікації. 

 

Незалежні змінні (x1, x2, x3,… ) були визначені на першому етапі:  

1) рівень кластерину крові,  

2) НОМА-IR,  

3) іфдносна жирова маса,  

4) рівень реніну крові,  

5) рівень альдостерону крові,  

6) рівень лептину крові,  

7) рівень інсуліну крові,  

8) систолічний артеріальний тиск,  

9) об’єм циркулюючої крові,  

10) ударний індекс,  

11) загальний периферичний судинний опір.  
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На наступному етапі аналізу були побудовані чотири (для кожної з груп) 

функції класифікації. Коефіцієнти для функцій класифікацій (b0 , b1, b2, b3,…) 

наведені в таблиці 7.3. 

 

Таблиця 7.3 

Характеристика коефіцієнтів функцій класифікацій 

Показник 

Група спостереження 

ОЖ з АГ ОЖ без АГ АГ без ОЖ Без ОЖ та АГ 

САТ, мм рт.ст. 0,911 0,643 0,917 0,668 

ВЖМ, % -0,244 -0,070 0,423 0,420 

НОМА-IR, ум.од. 2,110 1,391 -1,750 -1,656 

Ренін крові, пг/мл 0,361 0,337 0,309 0,316 

Альдостерон крові, 

пг/мл 
0,096 0,063 0,030 -0,006 

Лептин крові, нг/мл 0,309 0,285 0,156 0,127 

Інсулін крові, 

мкОД/мл 
0,103 0,092 0,068 0,060 

ОЦК, л 2,458 2,454 2,070 2,027 

УІ, мл/м2 
14,801 14,786 13,157 13,087 

ЗПСО, мм рт.ст/хв/л 3,119 3,161 2,887 2,818 

Кластерин крові, 

нг/мл 
1,841 1,824 1,696 1,642 

Константа -269,100 -224,645 -217,314 -177,009 
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На основі визначених незалежних змінних та коефіцієнтів функцій 

класифікацій були побудовані функції класифікації: 

 

Z1 = -269,100+0,911×х1 -0,244×х2+2,110× х3+0,361×х4+0,096×х5 

+0,309×х6+0,103× х7+2,458×х8+14,801×х9+3,119×х10+1,841× х11 7.1 

Z2 = -224,645+0,643×х1 -0,070×х2+1,391× х3+0,337×х4+0,063×х5 

+0,285×х6+0,092× х7+2,454×х8+14,786×х9+3,161×х10+1,824× х11; 7.2 

 

Z3 = -217,314+0,917×х1 +0,423×х2-1,750× х3+0,309×х4-0,006×х5 

+0,156×х6+0,068× х7+2,070×х8+13,157×х9+2,887×х10+1,696× х11 7.3 

 

Z4 = -177,009+0,668×х1 +0,420×х2-1,656× х3+0,316×х4+0,096×х5 

+0,127×х6+0,060× х7+2,027×х8+13,087×х9+2,818×х10+1,642× х11 7.4 

 

де: Z1 – функція класифікації  для групи пацієнтів із ОЖ з АГ; 
Z2– функція класифікації  для групи пацієнтів із ОЖ без АГ; 

Z3 – функція класифікації  для групи пацієнтів із АГ без ОЖ; 

Z4– функція класифікації  для групи осіб без Ож та АГ; 

х1 – САТ, мм рт.ст.; 

х2 – інсулін крові, мкОД/мл; 

х3 – HOMA-ІR, ум.од. 

х4 –кластерин крові, нг/мл; 

х5 – лептин крові, нг/мл; 

х6 – ренін крові, пг/мл; 

х7 – альдостерон крові, пг/мл; 

х8 – ВЖМ, %; 

х9 – ОЦК, л; 

х10 – ЗПСО, мм рт.ст/хв/л; 

х11– УІ, мл/м2
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Функції класифікації обчислюють за чотирьма формулами (7.1 – 7.4).  

Отримані значення класифікаційних функцій Z1, Z2, Z3, Z4 порівнюють. 

Функція з максимальним значенням буде визначати приналежність пацієнта до 

групи.  

Для кращого розуміння запропонованого методу наводимо приклади.  

 

Клінічний приклад № 1.  

Пацієнт (№023), звернувся зі скаргами на головний біль, дискомфорт у 

ділянці серця, швидке зростання маси тіла, підвищений апетит, неможливість 

самостійно нормалізувати вагу. 

Результати комплексного обстеження: систолічний артеріальний тиск – 

150 мм рт.ст.; рівень інсуліну крові – 22,93 мкОД/мл; HOMA-ІR – 5,73 ум.од.; 

рівень кластерину крові – 138,5 нг/мл; рівень лептину крові – 27,23 нг/мл; 

рівень реніну крові – 20,45 пг/мл; рівень альдостерону крові– 121,06 пг/мл; 

відносна жирова маса – 39 %; об’єм циркулюючої крові – 5,27 л; загальний 

периферичний судинний опір – 17,21 мм рт.ст/хв/л; ударний індекс – 

44,2 мл/м2
. 

Підставивши дані у формулу (7.1-7.4), розраховуємо значення Z1, Z2, Z3, 

Z4. 

Отримуємо, що Z1 =254,374; Z2 =252,189; Z3 =249,671; Z4 =245,904. 

Значення Z1 > Z2>Z3 > Z4– тобто пацієнт відноситься (класифікується) до 

групи ОЖ з АГ. 

Це вказує на ризик розвитку у нього і ожиріння, і артеріальної гіпертензії. 

В даному конкретному випадку при стандартній терапії варто очікувати 

розвиток сполученої патології ОЖ та АГ.  

Подальше спостереження показало, що впродовж 36 місяців у даного 

хворого з'явились ознаки ОЖ і АГ, що підтвердило прогноз. 

 

Клінічний приклад № 2.  
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Пацієнт (№095), звернувся зі скаргами на збільшення маси тіла за останні 

два роки на 7 кг.  

Скарги пов’язує із перенесеною стресовою ситуацією у родині. 

Самостійно знизити масу тіла пацієнт не зміг.  

Результати комплексного обстеження: систолічний артеріальний тиск – 

130 мм рт.ст.; рівень інсуліну крові – 15,73 мкОД/мл; HOMA-ІR – 3,8 ум.од.; 

рівень кластерину крові – 107,49 нг/мл; рівень лептину крові – 37,42 нг/мл; 

рівень реніну крові – 19,67 пг/мл; рівень альдостерону крові – 118,64 пг/мл; 

відносна жирова маса – 32 %; об’єм циркулюючої крові – 5,25 л; загальний 

периферичний судинний опір – 16,57 мм рт.ст/хв/л; ударний індекс – 

38,76  мл/ м2
. 

Підставивши дані у формулу (7.1-7.4), розраховуємо значення Z1, Z2, Z3, 

Z4. 

Отримуємо, що Z1 =193,602; Z2 =197,061; Z3 =196,261; Z4 =197,412. 

Значення Z4 > Z2>Z3 > Z1.  

Таким чином, пацієнт відноситься (класифікується) до групи здорових 

осіб, що вказує на відсутність розвитку у нього і ОЖ, і АГ. 

В даному конкретному випадку при стандартній терапії варто очікувати 

сприятливого результату.  

Подальше спостереження показало, що впродовж 36 місяців у даного 

хворого не з'явилось ознак ні ОЖ, ні АГ, що підтвердило прогноз. 

 

Клінічний приклад № 3.  

Пацієнтка (№008), звернулася зі скаргами на посилення апетиту у 

вечірній час, підвищену емоційну лабільність, напади головного болю у нічний 

час. 

Результати комплексного обстеження: систолічний артеріальний тиск – 

160 мм рт.ст.; рівень інсуліну крові – 9,78 мкОД/мл;  HOMA-ІR – 2,07 ум.од.; 

рівень кластерину крові – 122,78 нг/мл; рівень лептину крові – 16,29 нг/мл; 

рівень реніну крові – 17,5 пг/мл; рівень альдостерону крові – 131,82 пг/мл; 
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відносна жирова маса – 33 %; об’єм циркулюючої крові – 5,27 л; загальний 

периферичний судинний опір – 15,61 мм рт.ст/хв/л; ударний індекс – 

55,35 мл/ м2
. 

Підставивши дані у формулу (7.1-7.4), розраховуємо значенняZ1, Z2, Z3, 

Z4. 

Отримуємо, що Z1 =253,216; Z2 =249,153; Z3 =256,628; Z4 =250,116. 

Значення Z3 > Z1> Z4 > Z2 – пацієнт відноситься (класифікується) до групи 

осіб без ожиріння, але з артеріальною гіпертензією, що вказує у нього на 

наявність ризику розвитку останньої. 

В даному конкретному випадку при стандартній терапії не варто 

очікувати несприятливого результату.  

Подальше спостереження показало, що впродовж 36 місяців у даного 

хворого з'явилися ознаки артеріальної гіпертензії, але ожиріння не було 

діагностовано, що підтвердило прогноз. 

В процесі роботи проведено і загальну оцінку інформативності та 

статистичної значущості побудованих моделей щодо приналежності пацієнтів 

до визначених груп.  

Її результати представлено в таблиці 7.4.  

 

Таблиця 7.4 

Показники статистичної значущості моделі класифікації 

«Лямбда» 

Уілкса 
Ксі-квадрат 

Число 

ступенів 

свободи 

Статистичний, 

р 

Канонічна 

кореляція 

0,0792 655,291 33 0,00001 0,89 

 

Як видно, побудована модель дискримінантного аналізу є значущою. 

З метою порівняльного аналізу чутливості, специфічності та точності 

побудованої математичної моделі були проаналізовані дані всіх учасників 

дослідження. Результати класифікації приведені в таблиці 7.5.  
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Таблиця 7.5 

Матриця класифікації 

Група, яка 

передбачається 

Група обстежених Відсоток 

вірних 

передба-

чень, % 

ОЖ  

з АГ 

ОЖ  

без АГ 

АГ без  

ОЖ 

Без ОЖ 

та АГ 

ОЖ з АГ 80 2 1 0 96,4 

ОЖ без АГ 0 108 0 2 98,2 

АГ без ОЖ 0 0 27 1 96,4 

Без ОЖ та АГ 0 3 1 42 91,30 

Загальна 

кількість осіб, n 
80 113 29 45 96,3 

 

З таблиці видно, що побудована модель має достатньо високу чутливість, 

специфічність і точність при класифікації для всіх чотирьох груп.  

Підсумовуючи дані, наведені в цьому розділі, можна стверджувати, що в 

процесі проведеної роботи верифіковано асоціативний патерн гормональних, 

гемодинамічних та запальних порушень в ґенезі артеріальної гіпертензії на тлі 

ожиріння у представників української популяції середнього віку для 

підвищення ефективності профілактики цієї сполученої патології.  

Визначено, що детермінуючим патогенетичним фактором розвитку 

артеріальної гіпертензії у представників української популяції середнього віку 

із ожирінням є розвиток хронічного запалення низької інтенсивності на тлі 

подібної за виразністю інсулінорезистентністю, рівнів гіперлептин- та 

гіперінсулінемії. 

Отриманий результат є пріоритетним. Натепер в системі практичної 

охорони здоров’я не оцінюється при виборі лікувально-діагностичної тактики 

такий важливий аспект патогенезу і артеріальної гіпертензії, і ожиріння як 

розвиток хронічного запалення низької інтенсивності. Визначення 
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детермінуючої ролі цього фактору – основа оптимізації існуючих на сьогодні 

клінічних протоколів та настанов щодо ведення пацієнтів із ожирінням. 

Ще одним важливим результатом даного етапу роботу – це створення на 

основі отриманих даних за допомогою методу дискримінантного аналізу 

підходів до прогностичної класифікації такої сполученої патології, як ожиріння 

та артеріальна гіпертензія у представників української популяції середнього 

віку, повинно оптимізувати підходи до формування серед цієї категорії 

населення груп ризику розвитку коморбідної ожирінню серцево-судинної 

патології. 

Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [174-

179, 183-184]. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Дисертаційна робота, результати якої будуть обговорюватися в даному 

розділі, присвячена актуальній задачі медицини – підвищенню ефективності 

ранньої діагностики коморбідної ожирінню артеріальної гіпертензії у населення 

України середнього віку шляхом визначення детермінуючих гормонально-

гемодинамічних факторів її розвитку. 

Проблема ожиріння сьогодні є однією з найактуальніших в медичній 

науці. Її значущість обумовлена завеликою поширеністю цієї патології та 

значним ризиком розвитку коморбідних ожирінню патологічних станів. Саме 

вони обумовлюють інвалідизацію та смертність пацієнтів із надлишком ваги.  

Одним із захворювань, для якого провідним фактором ризику є 

надлишкове накопичення жирової тканини, вважається артеріальна гіпертензія: 

за даними літератури у пацієнтів із ожирінням ризик її розвитку є втричі 

більшим, ніж у осіб, які мають нормальну масу тіла [62, 63, 185].  

Аналіз літератури щодо проблеми розвитку артеріальної гіпертензії у осіб 

із ожирінням вказує на наявність так званого патогенетичного «хибного кола», 

ланками якого є зміни гідратації організму, дисбаланс у ренін-ангіотензин-

альдостероновій системі, розвиток інсулінорезистентності та хронічного 

запалення низької інтенсивності, зростання рівня лептинемії та інсулінемії, 

активація симпатичної нервової системи, гемодинамічні порушення. Але, не 

зважаючи на досить активне вивчення проблеми коморбідності ОЖ та АГ, не 

повністю визначеними натепер залишаються декілька питань, а саме: 

1. Потребує деталізації характеристика рідинних секторів організму; 

взаємовплив їх змін із показниками компонентного складу тіла та 

гемодинамічними параметрами у представників української популяції в 

залежності від маси тіла та артеріального тиску. 
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2. Вимагають уточнення особливості балансу у системі ренін-

альдостерон-лептин-інсулін у представників української популяції із різною 

масою тіла та артеріальним тиском, у тому числі в залежності від виразності 

хронічного запалення низької інтенсивності. 

3. Необхідним є визначення детермінуючої ланки у патогенезі 

коморбідної ожирінню артеріальної гіпертензії. 

Зрозуміло, що отримання вірогідних даних відносно вищезазначених 

питань може стати базою для можливості розробки методу прогнозування 

артеріальної гіпертензії у представників української популяції із ОЖ. Це, в 

свою чергу, дозволить оптимізувати алгоритм виділення серед усього загалу 

населення України середнього віку груп ризику щодо розвитку сполученої 

патології ожиріння та артеріальна гіпертензія, а значить і оптимізувати 

профілактичні підходи при одночасному зниженні витрат на проведення 

програм профілактики ожиріння та його ускладнень. Саме цим було зумовлено 

медичне та соціальне значення даної роботи, в процесі якої досліджено 

вищенаведені аспекти проблеми цієї сполученої патології. 

Завданнями дослідження стали:  

а) оцінка частоти артеріальної гіпертензії у осіб середнього віку в 

залежності від їх віку, статі та маси тіла;  

б) вивчення особливостей розподілу рідинних секторів організму, їх 

взаємозв’язок з показниками компонентного складу тіла у осіб середнього віку із 

ожирінням, як з артеріальною гіпертензією, так і без неї; 

в) оцінка гемодинамічних особливостей представників української 

популяції середнього віку в залежності від їх маси тіла та артеріального тиску; 

г) деталізація особливостей функціонування ренін-альдостеронової 

системи, секреції лептину, інсуліну у осіб середнього віку із ожирінням з 

урахуванням виразності хронічного запалення низької інтенсивності, оціненої за 

рівнем кластерину крові;  
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ґ) розробка методу прогнозування коморбідної артеріальної гіпертензії у 

осіб середнього віку з ОЖ на основі визначення особливостей взаємозв'язку 

параметрів, що характеризують основні ланки патогенезу обох патологій.  

Важливим питанням при плануванні даного дослідження стало 

визначення об’єму та спектру методів обстеження пацієнтів, які до нього 

залучались, для отримання вичерпної інформації відносно завдань роботи. 

Аналіз повідомлень літератури довів, що для виконання поставлених 

завдань необхідним є використання таких методів обстеження, як: 

загальноклінічні – для визначення стану пацієнтів: фізикальне обстеження з 

вимірюванням антропометричних показників; оцінка систолічного та 

діастолічного, середнього та пульсового артеріальних тисків; біохімічні – у 

тому числі визначення НОМА-IR.  

При проведенні роботи було використано і імуноферментний 

лабораторний метод. За його допомогою було оцінено гормональні особливості 

учасників дослідження – рівні в їх крові інсуліну, лептину, альдостерону, 

реніну; нявність у них запального процесу шляхом визначення маркеру 

хронічного запалення низької інтенсивності кластерину. 

При проведенні обстеження використовували і такі інструментальні 

методи, як метод біоімпедансного аналізу для оцінки складу та рідинних 

секторів тіла (загальної та відносної загальної, позаклітинної, 

внутрішньоклітинної та інтерстиціальної рідини, загальної та відносної 

загальної води, об’єму циркулюючої крові); для визначення гемодинамічних 

характеристик – реографічний спосіб реєстрації змін артеріальної системи – 

інтегральної реографії тіла. 

Для оцінки вірогідності отриманих даних було застосовано 

загальноприйняті для цього методи статистики – для визначення кількісних 

значень та їх відмінностей досліджуваних параметрів проведено оцінку 

вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних групах за 

допомогою критеріїв Стьюдента та Краскела-Уолліса, для з’ясування 

взаємозв’язку досліджуваних параметрів – кореляційний аналіз, для оцінки 
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розвитку та прогресування ожиріння та артеріальної гіпертензії – метод 

дискримінантного аналізу. 

На вимоги загальноприйнятих сучасних підходів до проведення 

статистичного аналізу він включав перевірку характеру розподілу показників з 

використанням критерію Колмогорова-Смірнова.  

При нормальному розподілу показників виявлення зв'язків і перевірки 

гіпотез проводилося із використанням параметричних методів (відмінності між 

групами оцінювалися за критерієм Фішера).  

Факт виявлення розподілу, відмінного від нормального, обумовив 

застосування непараметричних методів виявлення зв'язків і перевірки гіпотез 

(відмінності між групами оцінювалися за критерієм Краскела-Уолліса). 

Відповідно до мети і завдань роботи до першого етапу дослідження, 

задачею якого було визначення частоти артеріальної гіпертензії в залежності 

від маси тіла та віку обстежених, було залучено 1094 осіб віком 18-69 років – 

мешканців м. Харкова.  

При його проведенні було визначено, що найбільша частота артеріальної 

гіпертензії на рівні від 21 до 37 % у обстежених із різною масою тіла (не 

залежно від статі) реєструвалася у віковому періоді 40-59 років. 

Слід зазначити, що отримані дані співставні із результати обстеження 

стран – лідерів за розповсюдженістю артеріальної гіпертензії (National Center 

for Biotechnology Information, 2015) та аналізу National Health and Nutrition 

Examination Survey [186]. Тобто, представники української популяції мають 

такий же ризик розвитку АГ, як і населення інших європейських країн, які є 

одними з лідерів за розповсюдженістю ОЖ та АГ. 

При обстеженні мешканців м. Харкова було виявлено, що суттєвою 

відмінністю частоти артеріальної гіпертензії серед жіночого населення у 

порівнянні із чоловіками була наявність вірогідного (p < 0,001) зростання цього 

показника у віковому періоді 50-59 років відносно вікового періоду 40-49 років. 

При цьому у жінок у віці 40-49 років частота артеріальної гіпертензії була 
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нижчою(p<0,001), ніж у чоловіків. Але у віці 60-69 років цей показник 

вірогідно не відрізнявся в групі жінок у порівнянні із чоловіками.  

Отримані дані ще раз підтверджують повідомлення попередніх 

дослідників, які вказують, що у віці до 50 років чоловіки схильні до серцево-

судинних захворювань в три рази частіше, ніж жінки. Але поступове згасання 

функції яєчників з настанням менопаузи, яке супроводжується зменшенням 

вироблення естрогену у жінок – причина того, що частота серцево-судинних 

захворювань у жінок і чоловіків у віці 45-55 років стає однаковою, а через 

п’ять – сім років після настання менопаузи жінки страждають від серцево-

судинних захворювань в п’ять разів частіше, ніж до неї [187]. Це є причиною 

того, що у багатьох країнах Європи і в США щорічна смертність від серцево-

судинних захворювань серед жінок вище, ніж серед чоловіків [188]. Нажаль, 

цей факт часто не враховується лікарями-практиками, так як прийнято вважати, 

що судинними захворюваннями частіше хворіють чоловіки. Хоча смертність 

від серцево-судинних причин у жінок посідає третє місце серед усіх випадків 

смертей (а в США – перша). Так, наприклад, за даними дослідження, 

проведеного в Австралії, лікарі загальної практики найчастіше відносили жінок 

з встановленим серцево-судинним захворюванням до групи пацієнтів з меншим 

асоційованим ризиком судинних ускладнень, ніж чоловіків з подібним 

діагнозом, і рідше призначали їм комбіновану терапію (антигіпертензивні 

препарати, статини, антиагреганти) [189].  

Дані, отримані при обстеженні мешканців м. Харкова, співпадають із 

результатами досліджень, на які вказує, посилаючись на дані літератури, і 

український науковець Яринкіна Е. А. [189]. За її повідомленням, серед 

пацієнтів 30-45 років АГ зустрічається частіше у чоловіків, однак після 45 років 

поширеність артеріальної гіпертензії серед жінок істотно збільшується і досягає 

такої у чоловіків. А після 60 років у жінок рівень АТ в середньому вище, і 

захворюваність на артеріальну гіпертензію перевищує таку у чоловіків-

ровесників. У той же час частота розвитку таких ускладнень, як інсульт, 

гіпертрофія лівого шлуночка і порушення функції нирок у жінок (незалежно від 
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віку) не відрізняється від частоти їх розвитку у чоловіків [190, 191]. Це треба 

також враховувати при проведенні профілактичних заходів. 

Ще одним результатом обстеження мешканців м. Харкова стало 

визначення того факту, що частота виникнення артеріальної гіпертензії у всього 

загалу досліджених міських мешканців із ожирінням складає понад 70 % і є 

високо значуще (p < 0,001) вищою у порівнянні як з особами з надлишкової, так 

і з нормальною масою тіла. Отримані дані свідчать, що міські мешканці 

середнього віку із ожирінням – представники української популяції – категорія 

пацієнтів, яка потребує інтенсифікації профілактичної роботи щодо розвитку 

артеріальної гіпертензії.  

Таке твердження співпадає із поглядами на проблему сполучення 

артеріальної гіпертензії та ожиріння, що існують натепер у світовій медицині. 

Так у своєму повідомленні, який аналізує стан даної проблеми у світі, 

Драпкіна О. М. та Попова І. Р. вказують, що приєднання артеріальної 

гіпертензії має місце у 60 % хворих на ожиріння. У осіб з надлишковою масою 

тіла артеріальна гіпертензія діагностується в 2,9 разів частіше, ніж у людей з 

нормальною масою тіла. У 80 % чоловіків і 61 % жінок, включених у 

Фремінгемского дослідження, причиною розвитку артеріальної гіпертензії 

стало збільшення маси тіла. Дане дослідження ще раз підтвердило той факт, що 

кожні зайві 4,5 кг маси тіла обумовлюють підвищення систолічного 

артеріального тиску на 4,4 мм рт. ст. у чоловіків і на 4,2 мм рт. ст. – у жінок. У 

тому ж дослідженні відзначено, що зменшення маси тіла призводить до 

зниження ступеня ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а в 

середньому у третини пацієнтів розвиток артеріальної гіпертензії обумовлений 

саме наявністю надмірної маси тіла [191]. 

З огляду на це у всьому світі є загальноприйнятим такий факт, що 

своєчасна профілактика ожиріння – один із найважливіших напрямків 

профілактичної роботи щодо розвитку артеріальної гіпертензії. Інтенсифікація 

та оптимізація такої роботи неможлива без визначення детермінуючих ланок 

розвитку ожиріння та його ускладнень, які характерні для кожної із категорій 
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населення. Тому завданням наступного етапу роботи даного дисертаційного 

дослідження стало визначення таких ланок патогенезу артеріальної гіпертензії 

у представників української популяції середнього віку із ожирінням. 

До його проведення залучали 273 особи середнього віку, які не 

лікувалися в минулому з приводу ожиріння та артеріальної гіпертензії, не мали 

відповідних скарг.  

З огляду не те, що розвиток артеріальної гіпертензії залежить від віку, 

статі пацієнта, стану його репродуктивної системи, балансу у системі статевих 

гормонів до проведення даного етапу обстеження залучали тільки тих жінок, 

які знаходились у періоді постменопаузи. При чому її тривалість вірогідно не 

відрізнялась у всіх обстежених. Це дозволило оцінювати отримані дані по 

групам дослідження без урахуванням статевих особливостей. 

З урахуванням того факту, що за даними літератури розвиток 

артеріальної гіпертензії залежить не тільки від об’єму, але й від топографії 

відкладення жирової тканини, усі особи, які сформували загал обстежених, 

мали абдомінальне ожиріння, яке діагностувалось за загальноприйнятими 

критеріями. 

Із усіх залучених до обстеження мешканців міста Харкова за величиною 

індексу маси тіла, рівнів систолічного та діастолічного артеріального тиску 

було сформовано чотири групи:  

1. Нормотензивні пацієнти з відсутністю ОЖ (46 осіб).  

2. Пацієнти без ОЖ, але з наявністю артеріальної гіпертензії 1-2 ст.  

(34 особи).  

3. Нормотензивні пацієнти з ОЖ 1-2 ст. (110 осіб).  

4. Пацієнти з ОЖ 1-2 ст. та з артеріальною гіпертензією 1-2 ст. (83 особи).  

Із урахуванням завдань роботи, при обстежені осіб усіх груп, по-перше, 

було оцінено особливості їх рідинних секторів тіла за допомогою 

біоімпедансного аналізу, який заснований на вимірюванні електричного опору 

тканин організму з урахуванням різного вмісту рідини та електролітів 

[193, 194]. При проведенні роботи приймалось до уваги, що натепер до 
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рідинних секторів тіла прийнято включати загалну воду та загальну, 

внутрішньоклітинну та позаклітинну рідини. Позаклітинна рідина, у свою чергу 

розділяється на: інтерстиціальну, внутрішньосудинну та трансцелюлярну 

[80, 167, 194,196].  

Визначення рідинних секторів в даному дослідженні проводилося разом 

із оцінкою компонентного складу тіла, а саме таких його параметрів як жирова 

та активна клітинна маси.  

Подібних досліджень до цього в Україні не проводилось. Існують тільки 

результати визначення розподілу води в організмі при різних ступенях 

ожиріння у мешканців України. Але у цьому дослідженні не приймали участь 

пацієнти із артеріальною гіпертензією [80]. Особливістю роботи, результатам 

якої присвячено дисертаційну роботу, вперше стало визначення відмінностей у 

розподілі рідинних секторів у представників української популяції із різною 

масою тіла та артеріальним тиском. Аналізуючи отримані при його проведені 

дані, можна стверджувати, що у осіб із ожирінням абсолютна гідратація 

організму вірогідно зростає навіть у порівнянні із пацієнтами з артеріальною 

гіпертензією без ожиріння. Це збігається із результатами попереднього 

обстеження мешканців міста Харкова із різною масою тіла без наявності 

артеріальної гіпертензії [107]. За даними літератури, це пояснюється 

рідинозатримуючою дією інсуліну та антидіуретичного гормону, зростання 

яких характерно для більшості осіб із ожирінням [119, 195].  

Крім того в даному дослідженні визначено, що гідратація організму у 

пацієнтів із ожиірнням залежить від зростанням маси жирової та м’язової 

тканин організму, які оцінюються за параметрами «жирова маса» та «активна 

клітинна маса». Але з огляду на те, що при ожирінні має місце переважне 

накопичення жирової тканини, співвідношення активної клітинної маси до 

жирової маси зменшується. Тобто зменшується відсоток м’язової тканини 

(накопичення якої характеризується параметром активна клітинна маса). Вона в 

більшій мірі ніж жирова є гідратованою, що і обумовлює у пацієнтів із 
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ожирінням вірогідне зменшення вмісту загальної води та загальної рідини 

відносно загальної маси тіла – розвивається дезгідрія організму. 

У зв’язку із тим, що, за даними літератури, гідратація організму є 

фактором, який обумовлює особливості гемодинаміки, ще одним із напрямків 

даного дослідження стала деталізація особливостей цього впливу [196, 197]. 

Оцінка гемодинаміки у осіб середнього віку в залежності від їх маси тіла 

та артеріального тиску в даному дослідженні була проведена за допомогою 

методу інтегральної реографії тіла. Даний метод було застосовано у зв’язку із 

його інформативністю та простотою використання [49, 101-108], підтверджених 

в процесі проведення попередніх досліджень ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» [117]. Але 

наявність АГ була критерієм виключення із цих досліджень, що не давало 

можливості оцінити інформативність застосування методу інтегральної 

реографії тіла щодо виявлення гемодинамічних зрушень у осіб із ожирінням 

саме при наявності артеріальної гіпертензії. Тому це стало одним із напрямків 

даної роботи.  

При її проведенні було показано, що при розвитку ожиріння у населення 

середнього віку розвиваються достеменно значущі зміни таких параметрів, як 

ударний об’єм та ударний індекс, серцевий викид та серцевий індекс, які 

прогресують при приєднанні артеріальної гіпертензії і свідчать про 

переднавантаження на серце із одночасним зниженням скоротливої його 

функції відносно площі тіла у осіб із ожирінням. Ці зміни можуть бути 

пов’язані із порушеннями у складі та рідинних секторах тіла, розвитком 

інсулінорезистентності [109-112, 117, 118]. Вважається, що збільшення 

ударного об’єму та серцевого викиду у осіб із ОЖ обумовлено зростанням у 

даної категорії пацієнтів об’єму циркулюючої крові (що підтверджено в даному 

дослідженні) при розширенні судинного русла. Збільшення серцевого викиду 

вважають фізіологічним процесом, що обумовлений необхідністю забезпечення 

метаболічних потреб організму при надлишковій масі тіла і залежить від 
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активації симпатичної нервової системи у осіб із ОЖ з наявністю 

гіперінсулінемії [191, 199-206].  

Важливим, на нашу думку, результатом дослідження стала реєстрація 

зростання загального периферичного судинного опору у осіб із поєднаною 

патологією у порівнянні із обстеженими або тільки з ожирінням, або тільки з 

артеріальною гіпертензією. Як вже зазначалось, існують повідомлення, що 

судинний опір при ожирінні може бути «неадекватно нормальним» [125-127]. 

Результати же даної роботи вказують, що можливо це і має місце у значної 

кількості осіб із ожирінням, але у осіб, які схильні до артеріальної гіпертензії 

має місце інша ситуація. 

Збільшення переднавантаження на серце у осіб із ОЖ підтверджує і 

вірогідне зростання у них середнього артеріального тиску, яке прямо залежить 

від ступеня відкладення жирової тканини на передній брюшній стінці та в 

глютеофеморальному жировому депо. Але, на нашу думку, важливим є той 

факт, що середній артеріальний тиск не зростає у осіб із ОЖ при приєднанні 

АГ. З огляду на це, припускаємо, що зміни гемодинаміки, які призводять до АГ 

у осіб із ОЖ, пов’язані не тільки із збільшенням об’єму циркулюючої крові 

внаслідок накопичення маси різних тканин в організмі, але і із гормонально-

метаболічними зрушеннями у балансі ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи, розвитком інсуліно- та лептинорезистентності, хронічного 

неспецифічного запалення у осіб, схильних до АГ, яке призводить до 

збільшення загального периферичного судинного опору, що було зафіксовано в 

даному дослідженні у пацієнтів із ОЖ та АГ у порівнянні із обстеженими з АГ 

без ОЖ. Ці зміни є важливою складовою патогенезу АГ у осіб із ОЖ, бо, за 

даними літератури, у осіб із ОЖ без АГ у відповідь на збільшення об’єму 

циркулюючої крові і серцевого викиду відмічається навіть зниження загального 

периферичного судинного опору [199, 201]. 

Доказом цьому твердженню є і той факт, що при проведенні роботи 

встановлено статистично значущий прямий, але досить слабий зв’язок між 

усіма параметрами, характеризуючими гідратацію організму із систолічним та 
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діастолічним артеріальним тиском. Тільки зв’язок між активною клітинною 

масою та діастолічним артеріальним тиском; між загальною водою і 

діастолічним артеріальним тиском був середньої сили. Це вказує з одного боку 

на важливість підтримання фізіологічного співвідношення жирової маси та 

активної клітинної маси в організмі пацієнтів за будь-якого ступеню 

накопичення жирової тканини в організмі, з іншого боку отримані дані свідчать 

про те, що регуляція артеріального тиску – досить складний багатофакторний 

процес, який тільки у деякій мірі залежить від ступеня накопичення рідини в 

організмі пацієнтів як із ОЖ, так і без нього. За даними літератури на нього 

також впливають багато факторів, у тому числі і баланс у гормональній системі 

підтримання нормального тонусу судин [200, 202-204]. 

Саме визначення особливостей балансу у гормональній системі ренін-

альдостерон-лептин-інсулін у осіб було присвячено ще один напрямок даної 

роботи.  

Загальновідомо, що в здоровому організмі має місце така регуляція 

артеріального тиску з боку ренін-ангіотензин-альдостеронової системи: у 

відповідь на зниження артеріального тиску нирки починають продукувати 

ренін. При надходженні в циркуляцію, фермент впливає на білок крові – 

ангіотензиноген, перетворюючи його в ангіотензин I, який сам по собі є 

інертним. Останній під впливом ангіотензинперетворюючого ферменту, що 

знаходиться переважно на ендотелії судин, перетворюється в ангіотензин II – 

головний ефектор ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, потужний 

вазопрессор, який безпосередньо впливає на системні артеріоли і різко 

збільшує периферичний опір. Опосередковано через коркову речовина 

надниркових залоз ангіотензин II призводить до підвищення рівня 

альдостерону, затримці натрію в організмі і збільшення обсягу позаклітинної 

рідини. В результаті відбувається підвищення артеріального тиску. При 

зростанні артеріального тиску мають місце протилежні процеси [205].  

Відомо, що у осіб із ОЖ існують порушення регуляції ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи, яке проявляється у відсутності зниження рівнів 
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системних циркулюючих її компонентів у відповідь на підйом артеріального 

тиску. За даними дослідників, які вивчали цей парадокс, однією з причин 

такого процесу можуть бути зміни у тканинній ренін-ангіотензин-

альдостероновій системі, яка локалізується в різних органах, у тому числі і у 

жировій тканині. Існують навіть повідомлення, що у пацієнтів із виразним 

абдомінальним ожирінням реєструється підвищення концентрації компонентів 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у циркуляції [121, 122].  

На сьогодні не викликає сумніву, що активність тканинної ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи пов’язана з адипокіном лептином [30]. 

Крім того на сьогодні доведено, що ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

не тільки приймає участь у регуляції артеріального тиску, але є значущим 

чинником формування інсулінорезистентності – важливого аспекту ґенезу ОЖ 

та його ускладнень, у тому числі і гемодинамічних [29, 31, 32]. Але повністю 

невизначеним залишається питання щодо гормонально-метаболічно-

гемодинамічних відмінностей у представників української популяції з ОЖ та 

АГ та з ОЖ без АГ. Визначення таких відмінностей дало б змогу оптимізувати 

алгоритм заходів, направлених на профілактику розвитку артеріальної 

гіпертензії серед населення України. 

Відносно реніну і альдостерону, то в даному дослідженні було виявлено 

вірогідне зростання їх значень у осіб із ОЖ та АГ у порівнянні із результатами 

обстеження інших трьох груп. Рівень циркулюючого альдостерону у осіб із 

ОЖ без АГ реєструвався у вірогідно нижчому діапазоні ніж в групі пацієнтів із 

ОЖ та АГ. Важливим результатом дослідження стала реєстрація зменшення 

значення цього показника у групі АГ без ОЖ у порівнянні не тільки із групою 

ОЖ з АГ, але навіть із особами з ОЖ без АГ. 

В процесі роботи було також доведено, що значення співвідношення 

альдостерону крові до реніну крові достеменно знижується у осіб із ОЖ не 

залежно від відсутності чи наявності АГ у порівнянні із здоровими особами та 

пацієнтами з АГ але без ОЖ. 
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Отримані дані є досить важливими з урахуванням того факту, що як 

свідчать повідомлення попередніх дослідників порушення нейрогуморального 

профілю у вигляді зростання рівня реніну і альдостерону характерні при 

стійкому перебігу артеріальної гіпертензії, при якій вони достовірно 

перевищують показники у пацієнтів з контрольованою артеріальної 

гіпертензією. Це вказує на роль активації ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи у якості фактору, який зумовлює втрату контролю над артеріальною 

гіпертензією. Крім того, повідомляється, що збільшення рівня реніну і 

альдостерону при резистентній артеріальній гіпертензії сприяє посиленню 

ураження органів-мішеней. У пацієнтів з резистентною артеріальною 

гіпертензією частіше, ніж у пацієнтів з контрольованою артеріальною 

гіпертензією реєстрували «гіперренінову» форми артеріальної гіпертензії, що 

потрібно враховувати при виборі тактики лікування [206]. 

Про важливість урахування змін ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи при виборі терапевтичних підходів для пацієнтів із ОЖ свідчить і той 

факт, що на тлі тривалого лікування блокаторами ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи реєструється навіть зниження ризику розвитку 

цукрового діабету 2 типу. Це ще раз свідчить: ренін-ангіотензин-

альдостеронова система – одна з ключових в організмі людини. Вона має 

першорядне значення відносно регуляції більшості фізіологічних і 

патофізіологічних станів: тонусу судин і артеріального тиску, ремоделювання 

судинної стінки і серцевого м'яза, механізмів розвитку та прогресування 

атеросклерозу, гломерулосклероза та інших патологій, вісцерального ОЖ, 

предіабету і цукрового діабету 2 типу [134], які додатково мають змогу 

погрішувати стан серцево-судинної системи у пацієнтів із надлишком маси тіла 

різного ступеня.  

Слід зазначити, що натепер у світі перспективним вважається проведення 

досліджень щодо визначення впливу генетичних особливостей змін у ренін-

ангіотензин-альдостероновій системі у осіб із ОЖ, у тому числі і з урахуванням 

особливостей рецепторів вітаміну Д щодо розвитку АГ [207]. Цілком можливо, 
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що їх проведення дозволить визначити маркери раннього розвитку 

патологічних змін у ренін-ангіотензин-альдостероновій системі, які було 

зареєстровано і при обстеженні мешканців м. Харкова із сполученою 

патологією ОЖ та АГ. 

Одним із пріоритетних результатів комплексного обстеження населення 

м. Харкова середнього віку стало дослідження інформативності різних 

параметрів гемодинаміки відносно можливості приблизної оцінки рівнів реніну 

та альдостерону крові. Це було проведено шляхом аналізу кореляційних 

взаємовідносин між рівнями реніну та альдостерону крові і такими 

параметрами, як ударний об’єм, ударний індекс, серцевий викид та серцевий 

індекс, які визначалися методом інтегральної реографії тіла.  

Найбільш інформативним щодо оцінки реніну крові виявився такий 

параметр як ударний індекс, щодо альдостерону – ударний об’єм. У розділі 6 

надано відповідні рівняння регресії, які доцільно використовувати для 

вірогідної оцінки рівнів цих важливих складових ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи у осіб середнього віку. 

Натепер також вважається, що одним із важливих складових патогенезу 

ОЖ та АГ є розвиток хронічного запалення низької інтенсивності в організмі. 

Слід зазначити, що в останні десятиріччя у науковців збільшився інтерес до 

ролі імунного запалення в розвитку серцево-судинних патологій, основою яких 

є атерогенез, та медіаторів клітинного імунітету – цитокінів в цих процесах. 

Сьогодні цитокіни розглядають як сигнальні поліпептидні молекули імунної 

системи, що синтезуються клітинами тільки за наявності чужого агенту в 

організмі. Це сприяє розвитку імунної реакції, яка охороняє сталість і 

стабільність внутрішнього середовища від усього генетично чужого. Слід 

зауважити, що цитокіни – найбільш вивчений клас біологічно активних речовин, 

які беруть участь у регуляції імунних і запальних реакцій. Відомо, що 

цитокіни – ц е гормоноподібні імуномодулятори, синтез і секреція яких 

відбувається активованими лімфоцитами, моноцитами/макрофагами та іншими 

клітинами імунної системи. Одні групи цитокінів погіршують перебіг хвороби і 
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вважаються прозапальними, інші зменшують запалення. Відомо понад 

100 цитокінів, проте, за даними літератури, в патогенезі серцево-судинних 

захворювань і цукрового діабету  найбільше значення відіграють  

інтерлейкіни-1, -6, -8, -12, -17, фактор некрозу пухлин α, що мають прозапальну 

і атерогенну дію, та інтерлейкіни 4, 9, 10, 11 із протизапальними 

антиатерогенними властивостями. Активація системи цитокінів відіграє 

важливу роль у патогенезі синдрому інсулінорезистентності, починаючи з 

ранніх етапів його формування. Більше того, вона вважається маркером 

інсулінорезистентності та її важкості. Доведено, що хронічне субклінічне 

запалення є частиною синдрому інсулінорезистентності, а згадані цитокіни – 

предикторами судинних ускладнень. Результати сучасних досліджень свідчать 

про підвищене утворення синтезу білків гострої фази й цитокінінів у пацієнтів 

на гострий коронарний синдром [208]. 

Доведено, що хронічне запалення низької інтенсивності, яке 

спостерігається при гіпертонічній хворобі, асоційоване з ураженням органів-

мішеней – гіпертрофією лівого шлуночка [37], атеросклерозом аорти і великих 

артерій [38], дисфункцією нирок [39]. Рівні маркерів такого типу запалення, 

корелюють з ризиком розвитку нефатальних і фатальних серцево-судинних 

ускладнень [40, 41]. Висловлюється думка, що підвищений рівень 

артеріального тиску – елемент запального процесу [24]. Так, напруга судинної 

стінки, дисфункція ендотелію ініціюють продукцію широкого спектра 

цитокінів, міграцію і накопичення клітин запалення, що є одним з ланок 

патогенезу АГ і атеросклерозу [25, 26]. Запалення ініціює проліферацію клітин 

гладких м'язів медії і є пусковим фактором ремоделювання стінки судини, що у 

свою чергу призводить до підвищення артеріального тиску [27]. Таким чином 

виникає «хибне коло», а процес прогресування ураження органів-мішеней АГ 

прискорюється [28]. 

За даними дослідників, розвиток хронічного запалення низької 

інтенсивності при ОЖ, у тому числі і у осіб із АГ, значною мірою 

обумовлюється виникненням запалення в жировій тканині при надмірному її 
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накопиченні і супроводжується істотними змінами секреторної її функції. 

Останнє відіграє провідну роль у розвитку коморбідної ОЖ патології. 

Запалення в жировій тканині проявляється інфільтрацією її імунокомпе-

тентними клітинами [209-213], його виразність корелює зі ступенем, типом 

ожиріння, та швидкістю його прогресування [214-216], а зміни ендокринної 

функції жирової тканини – у розвитку лептинорезистентності, гіперлептинемії, 

асоційованих з інсулінорезистентністю та гіперінсулінемією [217, 218]. 

Важливим аспектом сучасних досліджень є визначення інформативного 

маркеру хронічного запалення низької інтенсивності, який би міг 

використовуватися в клінічній практиці.  

Багато років таким маркером вважався високочутливий С-реактивний 

протеїн [219]. Але натепер у наукових дослідженнях щодо визначення рівня 

хронічного неспецифічного запалення все частіше використовується 

глікопротеїн кластерин [44, 220]. Саме він має тісний корелятивний 

взаємозв’язок із більшістю цитокінів, які, як було згадано вище, є маркерами 

патологічного впливу хронічного запалення низької інтенсивності на розвиток 

серцево-судинних захворювань [221]. 

У зв’язку із цим, одним із завдань даної роботи сталадеталізація 

особливостей секреції інсуліну, лептину, функціонування ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи у осіб середнього віку із різною масою тіла та 

артеріальним тиском з урахуванням виразності хронічного неспецифічного 

запалення, оціненого шляхом визначення кластерину крові, та їх зв’язок із 

параметрами гемодинаміки, рідинних секторів тіла.  

По-перше, в цьому напрямку дослідження було зареєстровано, що рівень 

інсуліну та лептину крові у осіб із ОЖ як з АГ, так і без неї є достеменно 

вищими, ніж у осіб без ОЖ з нормальним артеріальним тиском та навіть із 

артеріальною гіпертензією (див. розділ 5). 

Зміни рівнів інсулінемії та лептинемії супроводжувалися зростанням 

НОМА-IR у осіб із ОЖ з АГ у порівнянні із здоровими особами та обстеженими 

з відсутністю ОЖ та АГ.  
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Отримані результати – додатковий доказ загальноприйнятих поглядів, які 

існують натепер відносно патогенезу АГ при надлишковому накопиченні 

жирової тканини. Так, за даними літератури, артеріальна гіпертензія – одна з 

найпоширеніших складових метаболічного синдрому, основою якого і є 

розвиток інсулінорезистентності. Частота артеріальної гіпертензії у осіб із 

метаболічним синдромом складає до 80 %. Розвиток артеріальної гіпертензії 

при метаболічному синдромі пов’язується у більшості повідомлень саме із 

гіперінсулинемією та інсулінорезистентністю. Слід зазначити, що сам по собі 

інсулін надає пряму судинорозширювальну дію, повністю NO-залежну. У 

здорових осіб введення фізіологічних доз інсуліну при відсутності гіпоглікемії 

викликає вазодилатацію, а не підвищення артеріального тиску, тому і серед 

хворих з інсуліномами АГ зустрічається не частіше, ніж у пацієнтів без 

інсуліну. З огляду на те, що інсулін є прямим вазодилататором, науковці 

вважають, що формування АГ за його участю, очевидно, відбувається у 

взаємодії з іншими фізіологічними механізмами. Перш за все це відноситься до 

взаємодії інсуліну і симпатичної нервової системи [222]. 

Але важливим результатом обстеження міських мешканців м. Харкова, 

який заслуговував на увагу, стало визначення відсутності вірогідного зростання 

рівня інсулінемії, лептинемії та значення НОМА-IR у осіб з ОЖ та АГ у 

порівнянні із обстеженими з ОЖ без АГ.  

З урахуванням цього було зроблено припущення, що наявність 

гіперінсулінемії, гіперлептинемії та інсулінорезистентності – не є 

детермінуючими факторами розвитку АГ у пацієнтів із ожирінням. Додатковим 

доказом цьому стало повідомлення про те, що при симптоматичних 

артеріальних гіпертензіях взаємозв'язку між гіперінсулінемією і артеріальною 

гіпертензією не виявляється [223]. 

У зв’язку із тим, що вищезазначені відмінності рівнів інсуліну, лептину, 

реніну, альдостерону у міських мешканців середнього віку із різною масою тіла 

та артеріальним тиском супроводжувалися вірогідними змінами вмісту у 

циркуляції кластерину, було зроблено припущення, що можливо 
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детермінуючим фактором розвитку артеріальної гіпертензії у осіб із 

гіперлептинемією, гіперінсулінемією на тлі інсулінорезистентності є розвиток 

хронічного запалення низької інтенсивності.  

Доказом того, що це припущення є цілком справедливим, стали 

результати, отримані в процесі роботи. Так, було зареєстровано, що в групі 

пацієнтів із АГ без ОЖ рівень кластерину у крові визначено на вірогідно 

вищому рівні ніж у здорових осіб, але достеменно нижчому, ніж у пацієнтів із 

ОЖ з АГ. Відмінностей у значеннях цього показника в групах осіб із 

артеріальною гіпертензією без ожиріння та пацієнтів із ожирінням без 

артеріальної гіпертензії зафіксовано не було. Але середній рівень 

циркуляторного кластерину по групі ОЖ з АГ був із високим ступенем 

вірогідності більшим, ніж по групі ОЖ без АГ, що вказує на наявність більш 

виразного системного запалення низької інтенсивності у таких пацієнтів.  

З метою уточнення взаємозв’язків між виразністю хронічного запалення 

низької інтенсивності та рівнями реніну, альдостерону, інсуліну, лептину, 

ступенем інсулінорезистентності, які характерні саме для представників 

української популяції середнього віку, в процесі роботи проведено 

комплексний аналіз кореляцій між ними. Показано, що вмістом реніну і 

альдостерону у крові вірогідно прямо взаємопов’язані із рівнями інсулін-, 

лептинемії, ступенем виразності системного запалення низької інтенсивності та 

інсулінорезистентності. За значеннями коефіцієнту кореляції усі ці зв’язки 

характеризувалися помірною силою. 

Отримані результати не протирічать дослідженням, проведеним серед 

представників інших популяцій щодо взаємозв’язку між масою тіла при ОЖ, 

резистентністю до інсуліну та ознаками метаболічного синдрому, які пов’язані 

із хронічним запаленням низької інтенсивності. Так, в доступній літературі 

повідомляється про дослідження антропометричних та клінічних факторів, що 

впливають на плазмовий рівень кластерину у здорових корейських суб'єктів. 

Проведений корейськими науковцями кореляційний аналіз показав, що рівні 

кластерину в плазмі крові позитивно пов'язані з такими показниками ОЖ, як 
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індексом маси тіла, обвід талії та співвідношення обвіду талії до обвіду стегон, 

та вмістом у крові маркеру системного запалення високочутливого С-

реактивного білку, сечової кислоти, білку-4, що зв’язує феритин та ретинол. 

Багаторазовий лінійний регресійний аналіз, проведений корейськими 

науковцями, показав, що стать, індекс маси тіла та високочутливий С-

реактивний білок були незалежними детермінантами рівня кластерину в плазмі 

крові. Крім того, рівень кластерину в плазмі крові демонстрував тенденцію до 

зростання із збільшенням кількості компонентів метаболічного синдрому. Все 

це дозволило припустити, що рівень циркулюючого кластерину може бути 

інформативним маркером системного запалення, пов’язаного з ОЖ [224]. 

Пріоритетними результатами нашого дослідження у порівнянні із 

роботами, проведеними серед представників корейської популяції стало 

визначення важливої ролі хронічного запалення низької інтенсивності у 

розвитку АГ у осіб із ОЖ на тлі гіперінсулін- та гіперлептинемії.  

На наступному етапі роботи із застосуванням методів математичної 

статистики це було підтверджено.  

Слід зазначити, що натепер використання методів математичної 

статистики, які дозволяють деталізувати різноманітні «приховані» зв'язки 

клініко-лабораторних параметрів між собою, є широко застосованим. Одним з 

таких методів є дискримінантний аналіз (Discriminant Analysis) – розділ 

обчислювальної математики, який представляє собою набір методів 

статистичного аналізу для вирішення задач розпізнавання образів, що 

використовується для прийняття рішення відносно того, які змінні поділяють 

(тобто «дискримінують») набори даних (так звані «групи»). Даний метод 

дозволяє оцінювати відмінності між двома і більше групами об'єктів по 

декількох змінним одночасно.  

Він реалізує дві тісно пов'язані між собою статистичні процедури:  

1. Інтерпретацію міжгрупових відмінностей (коли потрібно відповісти на 

питання: наскільки добре той чи інший набір змінних, який використовується, в 
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змозі сформувати розділову поверхню для об'єктів навчальної вибірки? і які з 

цих змінних найбільш інформативні?  

2. Класифікацію, тобто передбачення значення групирувального фактору 

для екзаменованих груп спостережень.  

Наприклад, в медицині його використовують для реєстрації різних 

змінних, пов'язаних із станом хворого, щоб з'ясувати, які змінні краще 

показують, що пацієнт ймовірно, має ту, чи іншу, патологію, або ймовірно, 

видужав повністю, частково, або зовсім не видужав, тощо [172]. 

В даній роботі, згідно із загальноприйнятими підходами, при побудові 

математичної моделі дискримінантного аналізу першим етапом було 

визначення незалежних змінних (параметрів, які мають найбільш значущі 

характеристики по відношенню до дискримінантних функції).  

При формуванні математичної моделі дискримінантного аналізу 

використовувався метод покроковий з поступовим включенням змінних. 

Для подальшої побудови дискримінантних функцій були відібрані такі 

незалежні змінні:  

а) систолічний артеріальний тиск;  

б) відносна жирова маса;  

в) НОМА-IR;  

г) кластерин крові; 

д) ренін крові;  

ж) альдостерон крові;  

з) лептин крові;  

і) інсулін крові;  

к) об’єм циркулюючої крові; 

л) ударний індекс; 

м) загальний периферичний судинний опір.  

Усі незалежні змінні, характеризувались як високо значимі (p < 0,00001). 

В процесі подальшого аналізу було побудовано три незалежні 

(ортогональні) дискримінантні функції, які мали достатню розділову здатність 
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щодо сформованих чотирьох груп (група пацієнтів без ОЖ, але з АГ; група 

нормотензивних пацієнтів з ОЖ; група пацієнтів з ОЖ та АГ; здорові пацієнти). 

Дискримінантні функції було представлено через стандартизовані 

коефіцієнти β , які дозволяють ранжувати фактори за силою їх впливу. 

Вважалося, що значніший вплив мав той фактор, якому відповідає більший по 

модулю коефіцієнт β. 

Задачею наступного етапу статистичної обробки отриманих даних було 

визначення стандартизованих коефіцієнтів β по кожному з відібраних 

параметрів відносно дискримінантної функції, яка характеризує дискримінацію 

(розділення) пацієнтів за фактом наявності чи відсутності ОЖ та/або АГ, а 

також сполучної патології АГ та ОЖ. Проведення цього етапу – основа оцінки 

впливу кожного з відібраних клініко-діагностичних параметрів на їх 

формування. 

Важливим результатом проведеного статистичного аналізу стало 

визначення незалежних змінних, які мають вплив на «розділення» пацієнтів з 

АГ відносно наявності чи відсутності ОЖ. Було показано, що найбільший 

вплив на значення дискримінантної функції вносять НОМА-IR, рівень інсуліну 

крові, менший – об’єм циркулюючої крові, ударний індекс, відносної жирової 

маси, вміст реніну, альдостерону та кластерину у крові. Тобто, можливо 

стверджувати, що пацієнти із АГ з ОЖ відрізняються від осіб із АГ без ОЖ за 

рівнем волемії, виразністю змін гемодинаміки, обумовленими 

функціонуванням серця; ступенем загального периферичного судинного опору 

та зрушень у ренін-альдостероновій системі, виразністю системного 

низькоінтенсивного запалення. Також отримані дані вказують на значні 

відмінності щодо рівня інсулінорезистентності та інсулінемії на тлі зростання 

відносної жирової маси у пацієнтів із ОЖ та АГ, що повністю узгоджується із 

загальноприйнятими науковими поглядами на патогенез такої сполученої 

патології як АГ та ОЖ [226].  

Таким чином, в процесі проведеного аналізу також визначено, що 

детермінуючим фактором щодо розвитку АГ у представників української 
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популяції середнього віку із ОЖ є виразність хронічного запалення низької 

інтенсивності на тлі однакового збільшення інсулінорезистентності, лептин- та 

ренінемії, загального периферичного судинного опору – що відрізняє (згідно з 

проведеним дискримінантним аналізом) гормонально-гемодинамічний патерн 

пацієнтів із сполученою патологією ОЖ та АГ від нормотензивних осіб з ОЖ. 

Отримані при проведенні даної роботи дані можуть стати основою для 

оптимізації існуючих натепер в Україні терапевтичних підходів до лікування 

АГ у хворих з супутнім ОЖ.  

Сьогодні вони засновані на декількох принципах. Перш за все – на 

нормалізації маси тіла, на зменшенні споживання солі і алкоголю. Наступним 

напрямком терапевтичного впливу є призначення антигіпертензивних 

препаратів. Препаратами вибору при лікуванні АГ з супутнім ОЖ є інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, 

блокатори α1-адренорецепторів. Найбільш часто призначають інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту. І це є цілком виправданим, що ще раз 

підтвердили і дані обстеження мешканців міста Харкова і результати 

досліджень інших авторів, які показали, що інгібітори ангіотензин-

перетворюючого ферменту достеменно зменшують частоту розвитку 

ускладнень АГ, тому, з огляду на доведену їх метаболічну нейтральність і 

значні органопротекторні ефекти інгібітори ангіотензинперетворюючого 

ферменту визначають як препарати першого ряду при лікуванні АГ з супутнім 

ОЖ [225]. 

Приймаючи до уваги отримані дані можна стверджувати, що 

профілактично-лікувальна антигіпертензивна тактика у пацієнтів середнього 

віку – представників української популяції із ОЖ в обов’язковому порядку 

повинна бути спрямована не тільки на зниження маси тіла, інсулін- та 

лептинемії, покращення чутливості периферичних тканин до інсуліну, 

нормалізацію балансу в системі ренін-альдостерон, але й на профілактику 

хронічного запалення низької інтенсивності в організмі. 
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Натепер у світовій науковій літературі йде жваве обговорення можливих 

шляхів терапевтичного та профілактичного впливу на хронічне запалення 

низької інтенсивності в організмі. Так, повідомляється, що особливості 

дієтичного режиму пацієнта – один із основних факторів, який обумовлює 

запальний стан організму, у тому числі і шляхом впливу на генетичні фактори. 

Вказується, що запалення тісно пов'язане з виробленням прозапальних 

ейкозаноїдів, отриманих з арахідонової кислоти, рівень якої в організмі 

пов'язаний зі споживанням з їжею жирної кислоти омега-6. У свою чергу 

кількість споживання омега-3 жирних кислот визначає активність 

протизапальних процесів в організмі [226-229]. 

За останні 30 років в характері харчування населення відбулося 

«нашарування» трьох дієтичних змін, які можна назвати «харчовим штормом». 

Ці дієтичні зміни включають: 

а) підвищене споживання рафінованих вуглеводів; 

б) підвищене споживання рафінованих олій, багатих жирними кислотами 

омега-6; 

в) зниження споживання довголанцюгових жирних кислот омега-3 [229]. 

На думку дослідників саме усунення «харчового шторму» шляхом зміни 

харчування – основний шлях профілактики та лікування хронічного запалення 

низької інтенсивності в організмі [230]. 

Щодо застосування фармакологічних препаратів в напрямку зменшення 

хронічного запалення низької інтенсивності слід повідомити, що недавні дані 

показали, що аспірин, саліцилати і статини також інгібують запалення 

[231, 232]. В даний час передбачається, що багато переваги статинів для 

серцево-судинної системи можуть бути пов'язані з їх протизапальною дією, а не 

з їх дією по зниженню рівня холестерину [233]. 

Існують повідомлення і відносно протизапальних властивостей фібратів 

[234], метформіну [235-238]. 

Однак, на сьогодні, на думку експертів жоден фармакологічний препарат 

нездатен так знизити ризик розвитку хронічного запалення низької 
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інтенсивності при ОЖ як дотримання дієтичних рекомендацій з метою 

усунення «харчового шторму» [239, 240].  

Але існують і дискутабельні питання щодо таких дієтичних 

рекомендацій. Перше питання стосується складу білків, вуглеводів і жирів для 

такої протизапальної дієти. В даний час дієтичні рекомендації по 

рекомендованому вмістом жиру в раціоні складають від 20 до 35 % від 

загальної кількості калорій [241]. Як показали довгострокові дослідження, дієти 

з низьким вмістом жирів просто занадто складно підтримувати на постійній 

основі [242-244]. Отже, довгострокове дотримання дієти, мабуть, більш 

імовірно при вмісті жирів на рівні 30 % від загальної кількості калорій у вигляді 

дієтичних жирів. Проте, жирова композиція також повинна бути з низьким 

вмістом як омега-6, так і насичених жирів через їх здатності підсилювати 

безсимптомний запалення за рахунок взаємодії з різними компонентами 

вродженої імунної системи. Єдині поширені дієтичні жири з низьким вмістом 

омега-6 і насичених жирів – це оливкова олія і горіхи. Таким чином, вони 

повинні складати основну частину дієтичних жирів в будь-який протизапальної 

дієті [245]. 

Запропонована протизапальна дієта у багатьох відношеннях схожа на 

середземноморську дієту. Обидва багаті овочами та фруктами. Обидві 

припускають помірне споживання джерел білка з низьким вмістом жиру, таких 

як курка і риба. Обидві рекомендують використовувати мононенасичених 

жирних кислоти, таких як оливкова олія і горіхи. Відмінності полягають у 

вуглеводному складі. Протизапальна дієта радикально обмежує вживання хліба 

і зерна (особливо продуктів з рафінованого зерна) і компенсує це підвищеним 

споживанням більш яскравих (тобто багатих поліфенолами) овочів і фруктів. 

Дана різниця має величезні гормональні та генетичні наслідки, що ведуть до 

зниження запальної навантаження [245]. Це підтверджують дані, отримані з 

Національного реєстру по контролю маси тіла пацієнтів, які втратили значну 

кількість ваги і зберігали масу тіла на нормальному рівні впродовж понад п'яти 

років [246-248]. Середнє споживання калорій для цих людей становило 
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приблизно 1400 калорій на день, що узгоджується з загальними 

рекомендаціями по споживанню калорій. Хоча в Національному реєстрі 

контролю маси тіла представлена упереджена група населення, це свідчить про 

те, що зниження споживання калорій відповідає довгостроковому напрямку 

підтримці МТ за умови, що рекомендована кількість білка споживаються на 

постійному рівні впродовж дня. Слід також зазначити, що ці особи також 

тренувалися приблизно одну годину на день, що збільшує їх потреби в білках і 

калоріях [245]. 

Застосування таких дієтичних рекомендацій серед населення України 

середнього віку із ОЖ для профілактики розвитку АГ має ще один аспект, а 

саме – визначення категорії пацієнтів, які мають найбільший ризик її розвитку, 

тобто формування групи ризику.  

Для створення підходів до їх формування на наступному етапі 

дослідження було створено за допомогою методу дискримінантного аналізу 

[246] методи класифікації спостережень за групами – прогнозування розвитку 

ОЖ, АГ та супутньої патології АГ та ОЖ у міських мешканців середнього 

віку – представників української популяції. Були побудовані чотири (для 

кожної з груп) функції класифікації: для групи пацієнтів із: 1) ОЖ з АГ; 2) ОЖ 

без АГ; 3) АГ без ОЖ; 4) без ОЖ та без АГ. 

В практичній медицині їх застосування можливо таким чином. Для 

кожного з пацієнтів функції класифікації обчислюють за усіма чотирма 

формулами. Потім отримані значення класифікаційних функцій порівнюють: 

функція з максимальним значенням буде визначати приналежність пацієнта до 

групи.  

Загальна оцінка інформативності та статистичної значущості 

побудованих класифікаційних функції щодо приналежності пацієнтів до 

визначених груп, як довели результати роботи, характеризуються достатньо 

високою чутливістю, специфічністю і точністю. 
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Таким чином, отримані при проведені даної роботи результати дозволили 

поглибити сучасне наукове уявлення щодо патогенезу коморбідної ожирінню 

артеріальної гіпертензії у представників української популяції.  

В практичному плані – визначити оптимальний об’єм обстеження осіб 

середнього віку щодо можливості раннього виявлення та прогнозування 

артеріальної гіпертензії при наявності ожиріння; створити методи 

прогнозування у них розвитку артеріальної гіпертензії, які характеризуються 

достатньою чутливістю, специфічністю і точністю.  

Тобто, дисертаційна робота, яка представлена, завершена досягненням 

мети і виконанням усіх поставлених завдань дослідження із використанням 

сучасних методів діагностики та прогнозування. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі досягнуто нове вирішення актуального питання 

ендокринології, яке полягає у верифікації асоціативного патерну гормональних, 

гемодинамічних та запальних порушень в ґенезі артеріальної гіпертензії на тлі 

ожиріння у представників української популяції середнього віку для 

підвищення ефективності профілактики цієї сполученої патології. 

Оптимізовано підходи до формування серед цієї категорії населення груп 

ризику розвитку коморбідної ожирінню артеріальної гіпертензії. 

1. Визначено, що найбільша частота виникнення артеріальної гіпертензії 

у міських мешканців реєструється у віці 40-59 років у чоловіків і у 40-69 років у 

жінок. У осіб із ожирінням частота артеріальної гіпертензії дорівнює 74 %.  

2. Доведено, що у осіб середнього віку зростання волемії, абсолютне 

накопичення загальної води, загальної, внутрішньоклітинної, інтерстиціальної 

рідини є фактором, асоційованим із збільшенням маси жирових та безжирових 

тканин, розвитком ожиріння. Але у осіб із ожирінням такі зміни гідратації 

організму не є детермінуючими щодо розвитку артеріальної гіпертензії. 

3. Визначено, що розвиток абдомінального ожиріння у осіб середнього 

віку супроводжується вірогідним збільшенням систолічної функції серця за 

визначенням ударного об’єму та серцевого викиду, зростанням середнього 

артеріального тиску та загального периферичного судинного опору при 

одночасному зниженні серцевого та ударного індексів. Виявлено наявність 

негативного впливу накопичення жирової тканини в глютеофеморальному 

жировому депо на розвиток діастолічної артеріальної гіпертензії у даної 

категорії населення. 

5. Доведено, що розвиток хронічного запалення низької інтенсивності 

(маркером якого є зростання рівню кластерину кров) на тлі інсуліно-

резистентності, зростання рівнів інсуліну та лептину крові можна вважати 



125 

факторами, пов’язаними у осіб середнього віку із збільшенням виразності 

ренін- та альдостеронемії. 

6. Детермінуючим патогенетичним фактором розвитку артеріальної 

гіпертензії у представників української популяції середнього віку із ожирінням 

є розвиток хронічного запалення низької інтенсивності на тлі подібної за 

виразністю інсулінорезистентністю та підвищеної лептинемії.   
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. Міські мешканці середнього віку із ожирінням – представники 

української популяції – категорія пацієнтів, яка потребує інтенсифікації 

профілактичної роботи щодо розвитку артеріальної гіпертензії. У чоловіків її 

треба розпочинати у віці до 40 років. 

2. Своєчасне виявлення і лікування хронічного запалення низької 

інтенсивності на тлі інсулінорезистентності та гіперлептинемії (в першу чергу, 

завдяки зміни дієтичного режиму) повинно стати основним завданням 

профілактичних заходів відносно ожиріння та артеріальної гіпертензії. 

3. Оцінка за допомогою методу інтегральної реографії тіла змін ударного 

індексу може бути інформативним маркером розвитку та прогресування 

артеріальної гіпертензії у осіб з ожирінням. 

4. Непряму оцінку рівнів ренінемії та альдостеронемії у міських 

мешканців України середнього віку при масових обстеженнях можна 

проводити шляхом вимірювання ударного індексу та ударного об’єму методом 

інтегральної реографії тіла із подальшим використанням відповідних рівнянь 

регресії щодо їх оцінки:  

Ренін крові (пг/мл) = 44,7706 – 0,3505 х ударний індекс (мл/м2
);  

Альдостерон крові (пг/мл) = 88,27 + 0,6129 х ударний об’єм (мл). 

5. Зростання рівня кластерину крові у осіб середнього віку свідчить про 

збільшення ризику розвитку артеріальної гіпертензії.  

6. З метою оцінки ризику розвитку артеріальної гіпертензії у 

представників української популяції середнього віку з ожирінням в системі 

практичної охорони здоров’я найбільш доцільним є визначення у них рівня 

кластерину крові. Для детального аналізу такого ризику необхідним є 

комплексна оцінка рівнів у крові кластерину, реніну, альдостерону, лептину, 

інсуліну, значень НОМА-IR, відносної жирової маси тіла, систолічного 

артеріального тиску, об’єму циркулюючої крові, ударного індексу, загального 
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периферичного судинного опору із подальшим використанням розроблених за 

допомогою методу дискримінантного аналізу функцій класифікації.  
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