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АНОТАЦІЯ

Манська К. Г. Гормональні, метаболічні таповедінкові особливості
первинного ожиріння у жінок молодого віку. – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (222 – Медицина). – Державна
установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
НАМН України», Харків, 2020.
Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню ендокринології,
а саме, поглибленню сучасного наукового уявлення щодо ролі мелатоніну та
серотоніну у розвитку поведінкових та метаболічних аспектів первинного
ожиріння (ОЖ) у жінок молодого віку та встановленню прогностично
значимих критеріїв раннього розвитку кластеру метаболічних порушень,
оптимізації існуючої стратегії профілактики коморбідних ОЖ патологій у
даної категорії населення.
Для міських мешканок – представниць української популяції визначені
порогові значення рівнів нічної та денної екскреції із сечею метаболіту
мелатоніну 6-СОМТ, серотоніну та лептину, які асоціюються із розвитком
первинного ОЖ, у тому числі абдомінального типу.
Показано можливу опосередковану протективну роль підвищення
добової секреції мелатоніну щодо розвитку інсулінорезистентності (ІР) у
молодих жінок за умов інвертованого циркадного ритму секреції гормону,
що підтверджується наявністю зворотної вірогідної залежності між даним
показником та НОМА-IR (r = -0,3778, p = 0,001).
Встановлено

характер

регресійного

зв’язку

між:

1)

рівнями

серотонінемії, нічної, денної та добової екскреції метаболіту мелатоніну
6-СОМТ та параметрами складу тіла, значенням індексу ІР – НОМА-IR;
2) ступенем виразності різних типів харчової поведінки (ХП) та рівнями
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нічної, денної та добової екскреції метаболіту мелатоніну 6-СОМТ,
параметрами складу тіла, які характерні для молодих жінок – міських
мешканок.
Визначено, що для жінок молодого віку – представниць української
популяції існує вірогідний зв'язок між розвитком у них у молодому віці ОЖ
та наявністю ОЖ, артеріальної гіпертензії (АГ) у обох їх батьків, цукрового
діабету (ЦД) 2 типу у їх матерів.
Зареєстровано, що жінки із первинним

ОЖ у порівнянні із

обстеженими з надлишковою масою тіла (надлМТ) мають більш виразні
порушення ХП по обмежувальному та екстернальному типам. Молоді жінки
із абдомінальним ожирінням (абОЖ) на відміну від осіб із нормальним
обводом талії (ОТ) мають значущі порушення ХП за емоціогенним та
екстернальним типами; із виразним абОЖ – за емоціогенним, екстернальним
та обмежувальним типами.
Доведено, що додатковим критерієм ризику ІР у жінок – мешканок
міста молодого віку можна вважати наявність розладів ХП, в першу чергу по
обмежувальному типу.
З’ясовано, що для оцінки у молодої жінки – представниці української
популяції із первинним ОЖ ризику розвитку метаболічних ускладнень
найбільш інформативним є комплексне визначення у неї таких параметрів, як
ОТ, відносна жирова маса (ВЖМ), коефіцієнт атерогенності (КА), індекс
НОМА, рівень денної фракції екскреції з сечею метаболіту мелатоніну 6сульфатоксімелатоніну.
Побудовані

математичні

моделі,

які

дозволяють

за

рівнями

вищезазначених показників оцінити ризик розвитку метаболічного синдрому
(МС) у жінок даної категорії.
Ключові

слова:

надлишкова

маса

тіла,

ожиріння,

мелатонін,

серотонін, лептин, харчова поведінка, склад тіла, інсулінорезистентність,
дисліпідемія.
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ANNOTATION

Manska K.G. Hormonal, metabolic and behavioral features of the primary
obesity in young women. – 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 «V. Danilevsky
Institute for Endocrine Pathology Problems National Academy of Medical
Sciences of Ukraine», Kharkiv, 2020.
The dissertation work is devoted to the topical issue of endocrinology,
namely, the deepening of the modern scientific understanding of the role of
melatonin and serotonin in the development of behavioral and metabolic aspects of
primary OB in young women and the verification of prognostically significant
criteria for early development of a cluster of metabolic disorders, optimization of
the existing strategy for the prevention of comorbid OB pathologies in this
category of the population.
For urban residents – representatives of the Ukrainian population, the
threshold values of the levels of night and day urinary excretion of the metabolite
melatonin 6-SOMT, serotonin and leptin, which are associated with the
development of primary OB, including abdominal type, were determined.
The possible indirect protective role of increasing the daily melatonin
secretion for the development of insulin resistance in young women conditions of
inverted circadian rhythm of hormone secretion, which is confirmed the presence
of an inverse probable relationship between this indicator and HOMA-IR
(r = -0.3778, p = 0.001).
The nature of the regression relationship between: 1) levels of serotonin,
night, day and daily excretion of the melatonin 6-somt metabolite and body
composition parameters, the value of HOMA-IR; 2) the degree of severity of
various types of EB and the levels of night, day and daily excretion of the
melatonin 6-SOMT metabolite, body composition parameters that are typical for
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young urban women.
It was determined that for young women – representatives of the Ukrainian
population, there is a significant strong relationship between the development of
obesity at a young age and the presence of obesity, hypertension in both parents
and type 2 diabetes mellitus in their mothers.
It was registered that women with primary obesity in comparison with those
surveyed with overweight have more distinct eating disorders of restrictive and
external types. Young women with abdominal obesity, in contrast to those with a
normal waist circumference, have significant eating disorders according to
emociogenic and external types; with severe abdominal obesity – according to
emociogenic, external and restrictive types.
It is proved that an additional criterion for the risk of insulin resistance in the
female urban population of young age can be considered the presence of eating
disorders, primarily of a restrictive type.
It was found that for the assessment of a young female representative of the
Ukrainian

population

with

primary

OB

risk

of developing

metabolic

complications, the most informative is a comprehensive determination of such
parameters as waist circumference, relative fat mass, atherogenicity coefficient,
HOMA-IR, and the level of the daily fraction of urinary excretion of the metabolite
melatonin 6-SOMT.
Mathematical models are constructed that allow estimating the risk of
developing metabolic syndrome (MS) in women of this category based on the
levels of the above indicators.
Keywords: overweight, obesity, melatonin, serotonin, leptin, eating
behavior, body composition, insulin resistance, dyslipidemia.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ

6-СОМТ

– сульфатоксімелатонін

абОЖ

– абдомінальне ожиріння

АГ

– артеріальна гіпертензія

АКМ

– активна клітинна маса

АТ

– артеріальний тиск

БЖМ

– безжирова маса

БІА

– біоімпедансний аналіз

ВЖК

– вільні жирні кислоти

ВЖМ

– відносна жирова маса

ВООЗ

– Всесвітня організація охорони здоров’я

ГСПП

– гіпоталамічний синдром пубертатного періоду

ЖМ

– жирова маса

ЗХС

– загальний холестерин

ІВЖ

– індекс вісцерального жиру

ІМТ

– індекс маси тіла

ІР

– інсулінорезистентність

ІХС

– ішемічна хвороба серця

КА

– коефіцієнт атерогенності

МО

– морбідне ожиріння

МС

– метаболічний синдром

МТ

– маса тіла

надлМТ

– надлишкова маса тіла

недМТ

– недостатня маса тіла

нМТ

– нормальна маса тіла

ОЖ

– ожиріння

ОС

– обвід стегон
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ОТ

– обвід талії

ОТТГ

– оральний тест толерантності до глюкози

САТ

– систолічний артеріальний тиск

СПКЯ

– синдром полікістозних яєчників

ТГ

– тригліцериди

ум. од.

– умовні одиниці

ХП

– харчова поведінка

ХС-ЛПВЩ

– холестерин ліпопротеїнів високої щільності

ХС-ЛПНЩ

– холестерин ліпопротеїнів низької щільності

ЦД

– цукровий діабет

HbA1c

– глікозильований гемоглобін

HOMA-ІR

– індекс інсулінорезистентності

IDF

– Міжнародна федерація діабету

SD

– стандартне відхилення
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ВСТУП

Актуальність теми. За останні роки реєструється значне зростання
кількості наукових публікацій, присвячених проблемі ожиріння (ОЖ). І це
зрозуміло: ця патологія і пов’язані із нею захворювання, в першу чергу з боку
серцево-судинної та ендокринної систем, – важлива медична, економічна та
соціальна проблема сучасного людства [1]. Натепер третина населення
планети страждають на це захворювання; і число осіб з надмірною масою
тіла (МТ) невпинно зростає [2]. В Україні останніми роками кількість
зареєстрованих пацієнтів із ожирінням (ОЖ) складає понад 500 тис. осіб [3].
Але дійсна кількість населення, яка має надлишок ваги різного ступеня, в
Україні значно більша. Так, згідно з результатами скринінгу надлишкової
маси тіла (надлМТ) та ОЖ серед дорослих мешканців м. Харкова –
представників української популяції (2014-2015 рр.), визначено, що понад
70 % з них мають зайву вагу. Значну кількість таких пацієнтів складають
жінки репродуктивного віку [4]. Це підтверджується і іншими дослідниками,
за даними яких ОЖ реєструється у третини жіночого населення України [5,
6]. Виходячи з того, що, жінки репродуктивного віку – категорія, для якої
притаманна значна частота надлМТ різного ступеня, то зрозуміло, що вона
потребує особливої уваги при проведенні профілактичних заходів.
Згідно із рекомендаціями експертів, розробка комплексної програми
таких заходів повинна включати: 1) визначення популяційних особливостей
факторів ризику патології, яка профілактується, та 2) створення алгоритмів
виділення із усього загалу груп ризику розвитку ОЖ та ускладнень, які
виникають внаслідок надлишкового накопичення жирової тканини в
організмі [7].
Щодо першого пункту, то на сьогодні не викликає сумніву, що для
появи ОЖ необхідне поєднання генетично детермінованих факторів із
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зовнішніми (провокуючими), які доволі часто пов'язані з поведінкою людини
[7-10]. До останніх, в першу чергу, відносять аліментарний фактор, що
виражається в порушенні режиму і структури харчування, а саме, в розладах
харчової поведінки (ХП) [11-13]. За даними літератури, аліментарний
(первинний) тип ОЖ складає майже 95 % від усіх його випадків [14, 15].
Однією з категорій населення, серед якої досить часто діагностуються
розлади ХП, саме і є жінки молодого віку [5]. Сьогодні у повсякденній
клінічній роботі лікарів первинної ланки, ендокринологів оцінка ХП
проводиться за допомогою інформативного, легкого та дешевого у виконанні
методу

анкетування

із

доволі

частим

використанням

так

званого

Голландського опитувальника [16, 17]. Разом з тим, інформація, яка
отримується при оцінці ХП, стає основою виключно для визначення
алгоритму психологічної допомоги пацієнтам. Але, з огляду на те, що на
сучасному етапі ХП оцінюють не тільки як компонент способу життя, а й як
вагому

незалежну

складову

чинників

ризику

розвитку

хронічних

неінфекційних захворювань [18, 19], вона може служити й для оцінки
особливостей гормонально-метаболічних порушень у осіб із первинним ОЖ.
Однак на сьогодні відсутній діагностичний алгоритм такої оцінки, який би
враховував особливості різних категорій населення України, у тому числі і у
жінок молодого віку. Для його створення необхідно мати детальну
інформацію щодо: 1) спектру порушень ХП, який характерний саме для
обстеженої

категорії

населення,

2) особливостей

взаємозв’язку між

характером ХП, гормональними особливостями її регуляції та метаболічними
характеристиками організму, антропометричними параметрами.
За даними літератури,гормонами, які можуть мати суттєвий вплив на
метаболічні характеристики організму та ХП, крім інших, є серотонін,
лептин, інсулін [20-24]. Вони є системними координаторами ліпідного та
вуглеводного обмінів. До того ж, що вкрай важливо для пацієнтів із
надлишком маси тіла різного ступеня, їх секреція і ефективність дії залежать
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від ступеня, особливостей жировідкладання і стану ендокринної функції
жирової тканини [25]. Останнім часом доведено взаємовплив між цими
гормонами та мелатоніном – регулятором метаболізму, секреція якого
залежить від режиму дня, сну та неспання людини [13, 26, 27]. На сьогодні
багато людей, у тому числі і жінок молодого віку із надлишком МТ різного
ступеня, не виконують фізіологічного режиму цих процесів. А отже можуть
мати порушення дії цього гормону і пов’язаних із цим гормональнометаболічних розладів, в першу чергу інсуліно- та лептинорезистентності, які
будуть додатково обумовлювати розвиток коморбідних первинному ОЖ
патологій. На сьогодні невизначеним залишається питання зв’язку між
секрецією гормонів серотоніну та мелатоніну у молодих жінок –
представниць української популяції – не тільки із їх індексами маси тіла
(ІМТ), але й з параметрами складу тіла, зміни яких, за даними літератури
[28], є більш інформативними щодо розвитку гормонально-метаболічних
порушень, в першу чергу інсулінорезистентності (ІР), що вказує на
актуальність дослідження в цьому напрямку. Не має чіткого уявлення і щодо
взаємозв’язку особливостей секреції мелатоніну і характеру ХП у жінок
молодого віку. Не було деталізовано попередніми дослідниками і родинні
аспекті розвитку первинного ОЖ у молодих жінок – представниць
української популяції, а саме родинна обтяженість щодо його розвитку, що
також обумовило необхідність роботи в цьому напрямку. Дослідження
вищенаведених аспектів і було заплановано в процесі даної роботи. Отримані
при його проведенні результати дозволили поглибити сучасне наукове
уявлення

щодо

патогенезу

гормонально-метаболічних

ускладнень

первинного ОЖ у жінок молодого віку.
Щодо створення алгоритмів виділення із усього загалу груп ризику
розвитку ОЖ та ускладнень, які виникають внаслідок надлишкового
накопичення жирової тканини в організмі [7], то загальновідомо, що серед
пацієнтів з хронічною неінфекційною патологією з боку серцево-судинної та
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ендокринної систем більшість мають надлМТ або ОЖ [29]. У той же час,
далеко не у всіх людей з надлишковою масою тіла розвивається цукровий
діабет (ЦД) 2 типу, артеріальна гіпертензія (АГ) та ішемічна хвороба серця
(ІХС). Як правило, у групу їх ризику входять особи з так званим
«метаболічним синдромом» (МС), що поєднує різні обмінні порушення і/або
захворювання: абдомінальне ОЖ, порушену толерантність до глюкози,
підвищений рівень тригліцеридів
дисліпідемію,

АГ,

наявність

(ТГ) у плазмі, ІР, гіперглікемію,

хронічного

субклінічного

запалення

і

передтромботичний стан [30, 31].
Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених МС, в
Україні не існує методології виділення із усього загалу молодих жінок із
надлМТ та ОЖ, тих, які мають ризик раннього розвитку цього патологічного
кластеру із урахуванням популяційних особливостей. Одна з причин цього –
відсутність методу його прогнозування. Його створення в процесі даної
роботи повинно сприяти оптимізації існуючої системи профілактики
первинного ОЖ в країні при одночасному зниженні фінансових витрат. 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:«Біогенні аміни в
регуляції гормонально-метаболічних порушень у хворих на аденоми
гіпофіза» (№ державної реєстрації 0115U001034) та «Визначення ролі
ендотеліальної дисфункції в розвитку порушень системи репродукції та
обґрунтування підходів до їх терапії» (№ державної реєстрації 0114U001201).
Мета і завдання дослідження. Мета – визначити особливості зв’язку
між поведінковими та гормонально-метаболічними аспектами розвитку
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первинного ожиріння у жінок молодого віку для підвищення ефективності
профілактики його метаболічних ускладнень у даної категорії населення.
Для реалізації поставленої мети в ході роботі вирішувалися такі
завдання:
1.

Вивчити вплив родинної обтяженості на розвиток надлишкової

маси тіла та ожиріння аліментарного ґенезу серед молодого жіночого
міського населення України.
2.

Визначити особливості складу тіла (жирової, відносної жирової,

безжирової, активної клітинної маси та їх співвідношення) жінок молодого
віку – міських мешканок із різною його масою.
3.

Охарактеризувати особливості серотонін- та лептинемії, нічної,

денної та добової екскреції 6-сульфатоксімелатоніну з сечею в залежності від
маси та складу тіла молодих міських мешканок, наявності та ступеня
розвитку у них абдомінального ожиріння; а також лептинемії, нічної, денної
та добової екскреції 6-сульфатоксімелатоніну з сечею в залежності від
наявності та виразності інсулінорезистентності.
4.

Дослідити характер взаємозв’язків між показниками вуглеводного

та ліпідного обмінів, антропометричними характеристиками та параметрами
складу тіла у жінок досліджуваного віку із різною масою тіла.
5.

Провести комплексний аналіз особливостей харчової поведінки

молодих жінок в залежності від маси тіла, його складу, топографії
відкладання жирової тканини, рівнів нічної, денної та добової екскреції
6-сульфатоксімелатоніну з сечею, серотоніну та лептину у сироватці крові,
наявності та ступеня інсулінорезистентності.
6.

Розробити на підставі виявлених клінічних, гормональних та

метаболічних особливостей перебігу первинного ожиріння у жінок молодого
віку метод прогнозування розвитку у них метаболічного синдрому.
Об’єкт дослідження – первинне ожиріння та надлишкова маса тіла у
молодих жінок.
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Предмет дослідження – антропометричні показники, параметри складу
тіла, гормони мелатонін, серотонін, лептин, інсулін, показники вуглеводного
та ліпідного обмінів, харчова поведінка, вплив родинної обтяженості на
розвиток надлМТ та ОЖ аліментарного ґенезу серед молодого жіночого
міського населення.
Методи дослідження: 1) загальноклінічні – для визначення стану
пацієнтів: збір скарг та анамнезу, у тому числі методом анкетування
визначення родинних особливостей розвитку первинного ОЖ та характеру
ХП (за допомогою Голландського опитувальника харчової поведінки), сну (із
використанням бальної оцінки суб’єктивних характеристик сну); фізикальне
обстеження із вимірюванням антропометричних показників (росту, маси,
обвіду талії (ОТ), обвіду стегон (ОС)), визначення ІМТ; 2) біохімічні – для
оцінки

ліпідного

обміну:

показники

загального

холестерину (ЗХС),

холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ), холестерину
ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ), ТГ, визначення коефіцієнту
атерогенності (КА), вільних жирних кислот (ВЖК); для оцінки секреції
мелатоніну – вміст у сечі рівню його метаболіту 6-сульфатоксімелатоніну
(6-СОМТ) за методом Друекса в модифікації Г. В. Зубкова; для оцінки
вуглеводного обміну – визначення концентрації глюкози плазми капілярної
крові натще, інсуліну крові, індексу інсулінорезистентності (НОМА-IR);
3) імуноферментні – визначення рівнів гормонів лептину, серотоніну;
інструментальні – для оцінки складу тіла (жирової маси (ЖМ), відносної
жирової маси (ВЖМ), безжирової (БЖМ) та активної клітинної маси (АКМ)
тіла) – метод біаімпедансного аналізу (БІА); 4) статистичні – для визначення
кількісних значень та їх відмінностей досліджуваних параметрів проведено
оцінку вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних групах за
допомогою критерію Стьюдента та Краскела-Уолліса, для з’ясування
взаємозв’язку досліджуваних параметрів проведено кореляційний аналіз, для
оцінки розвитку та прогресування метаболічних ускладнень застосовано
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методи множинної та логістичної регресії, дискримінантний аналіз із
подальшою оцінкою інформативності кожного з них.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі
досягнуто вирішення актуального питання ендокринології щодо ролі
мелатоніну та серотоніну в розвитку поведінкових та метаболічних аспектів
первинного ОЖ, патогенетично асоційованого з порушеннями сну, у жінок
молодого віку.
Визначені для міських мешканок – представниць української популяції
порогові значення рівнів нічної та денної екскреції із сечею метаболіту
мелатоніну 6-СОМТ, серотоніну та лептину, які асоціюються із розвитком
первинного ОЖ, у т.ч. абдомінального типу.
Доведено (завдяки виявленню зворотних взаємозв’язків помірної та
середньої сили між рівнем добової екскреції із сечею метаболіту
мелатоніну – 6-СОМТ і вмістом серотоніну у циркуляції з одного боку та ОТ,
ЖМ, НОМА-IR з іншого) доцільність включення параметрів «рівень добової
секреції мелатоніну» та «рівень серотонінемії» (за умов їх зниження) до
блоку маркерів метаболічних розладів у молодих жінок із надлишком маси
тіла різного ступеня, які мають порушення сну.
Для категорії населення «міські мешканки молодого віку» деталізовано
характер регресійного зв’язку між: 1) рівнями серотонінемії, нічної, денної,
добової екскреції метаболіту мелатоніну 6-СОМТ та параметрами складу
тіла, значенням НОМА-IR; 2) ступенем виразності різних типів ХП та
рівнями нічної, денної та добової екскреції метаболіту мелатоніну 6-СОМТ,
параметрами складу тіла.
Завдяки визначенню комплексних функціональних зв’язків між
досліджуваними параметрами показано, що на розвиток атерогенної
дисліпідемії у молодих жінок – представниць української популяції – впливає
не тільки ступінь відкладання жирової тканини на передній брюшній стінці,
але й в глютеофеморальному депо та в цілому організмі.
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Встановлено, що інформативними маркерами оцінки ризику розвитку
проатерогенної дисліпідемії у молодих представниць української популяції є
не тільки такі параметри як ОТ, ІМТ, але й ЖМ, ВЖМ та АКМ.
На

підґрунті

співставлення

характеру

ХП,

антропометричних

параметрів та НОМА-IR доповнено наукові дані щодо ролі розладів ХП у
розвитку абдомінального ОЖ у осіб із наявністю ІР, а саме: доведено, що у
міських мешканок молодого віку найбільший патологічний вплив щодо
цього аспекту метаболічних порушень має наявність розладів ХП по
обмежувальному типу.
Порівняно

комплекс

поведінково-гормонально-метаболічних

особливостей молодих жінок із надлМТ аліментарного ґенезу та пацієнток із
первинним ОЖ: у останніх доведено зниження рівня серотонінемії та нічної
фракції екскреції мелатоніну при одночасному зростанні денної; збільшений
ризик розвитку інсулінорезистентності, атерогенної дисліпідемії, порушень
ХП за обмежувальним та екстернальним типами.
Встановлено доцільність комплексної оцінки таких параметрів, як
обвід талії, відносна жирова маса, коефіцієнт атерогенності, НОМА-IR,
рівень денної фракції екскреції з сечею метаболіту мелатоніну 6-СОМТ як
репрезентативного прогностичного підходу для формування груп ризику
розвитку метаболічного (інсулінорезистентного) синдрому у молодих жінок
за наявності у них надлМТ та ОЖ аліментарного ґенезу та порушень сну.
Практичне значення одержаних результатів. Вперше на підставі
обстеження мешканок м. Харкова молодого віку у них визначено частоту та
спектр розладів ХП у жінок із різною масою тіла.
Конкретизовано вплив родинної обтяженості на розвиток надлМТ та
ОЖ аліментарного ґенезу серед молодого жіночого міського населення
України. Встановлено вірогідний сильний зв'язок між розвитком у них
первинного ОЖ та наявністю ОЖ, АГ у обох їх батьків, а також ЦД 2 типу у
їх матерів.
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Продемонстровано інформативність рутинного визначення характеру
ХП та рівнів добової екскреції 6-СОМТ із сечею у молодих жінок (у разі
діагностування у них порушень сну) для виявлення осіб, які мають ризик
розвитку ОЖ та його метаболічних ускладнень.
Визначені рівняння регресії щодо вмісту серотоніну в крові в
залежності від значення НОМА-IR; добового рівня екскреції 6-СОМТ із
сечею – від кількості балів щодо обмежувального, емоціогенного або
екстернального типів ХП, отриманих при заповненні відповідних блоків
«Голландського
використовувати

опитувальника
за

харчової

неможливості

поведінки»,

визначення

які

даних

можна

показників

лабораторним методом.
Доведено, що додатковим критерієм ризику ІР у жіночого міського
населення молодого віку можна вважати наявність розладів ХП, в першу
чергу по обмежувальному типу.
За допомогою методів логістичної регресії і дискримінантного аналізу
створено методи прогнозування розвитку МС у даної категорії мешканок, які
характеризуються достатньою чутливістю, специфічністю і точністю.
Із застосуванням методу логістичної регресії розроблено методологію
виділення із усього загалу жіночого міського населення осіб із збільшеним
ІМТ тих пацієнток, які мають ризик виникнення кластеру гормональнометаболічних порушень (основи розвитку коморбідних патологій).
Результати дослідження впроваджені в практику і використовуються в
клініці та консультативній поліклініці ДУ «Інституту проблем ендокринної
патології

ім. В. Я. Данилевського

НАМН

України»;

ДУ

«Інституту

неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків; КНП
«Міська багатопрофільнна лікарня № 18 Харківської міської ради»,
м. Харків; КЗОЗ «Валківська центральна района лікарня», м. Валки;
КЗ «Дніпропетровська

обласна

клінічна

лікарня

ім. І. І. Мечникова»,

м. Дніпро; КМУ «Міська лікарня № 2», м. Краматорськ; КУ «Рубіжанська
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центральна

міська

лікарня»,

м. Рубіжне,

одержано

відповідні

акти

впровадження.
Теоретичні положення і практичні рекомендації використовуються в
лекційному курсі, на семінарських та практичних заняттях зі студентами
медичних

факультетів,

ендокринології

лікарями-інтернами,

«Дніпропетровська

курсантами

медична

на

академія»;

кафедрах

внутрішньої

медицини Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна;
нормальної та патологічної фізіології, а також на кафедрі клінічної
лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету.
Особистий внесок здобувача. Дисертантом разом із науковим
керівником обрано напрямок та розроблено дизайн дослідження. Здобувачем
вивчено стан проблеми на сучасному рівні шляхом аналізу вітчизняної та
зарубіжної літератури. Автором самостійно виконано увесь клінічний етап
роботи, який включає відбір контингенту хворих та проведення їх детального
клінічного

та

інструментального

обстеження.

Дисертантом

особисто

проаналізовано отримані результати, здійснено їх статистичну обробку.
Здобувач

самостійно

сформулював

висновки

роботи

та

практичні

рекомендації, впроваджував результати дослідження в роботу лікувальнопрофілактичних закладів України. У наукових працях, опублікованих у
співавторстві, дисертанту належить більша частина виконаної роботи. Автор
не запозичувала ідеї та розробки співавторів публікацій. Матеріали,
положення

та

висновки

кандидатської

дисертації

здобувача

не

використовувалися при виконанні даної роботи.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної
роботи

доповідалися

конференціях,

з’їздах,

та

обговорювалися

конгресах:

Актуальні

нанауково-практичних
питання

клінічної

ендокринології та ендокринної хірургії (Київ, 2012); Ендокринна патологія у
віковому аспекті (Харків, 2013; 2014; 2017; 2018); Досягнення та перспективи
експериментальної і клінічної ендокринології (Тринадцяті, П’ятнадцяті,
Шістнадцяті, Сімнадцяті, Вісімнадцяті, Дев’ятнадцяті Данилевські читання
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(Харків, 2014; 2016-2020); International Scientific Interdisciplinary Conference
(ISIC) (Харків, 2018); IX з’їзді ендокринологів України (Харків, 2019).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано
22 наукові праці, у тому числі 7 статей (2 – самостійних та 5 у співавторстві)
у фахових виданнях (рекомендованих ДАК МОН України) та включених до
міжнародних наукометричних баз, 15 робіт у матеріалах з’їздів і тезах
конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 222 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 269 посилань та складає
30 сторінок та 2 додатків. Дисертацію проілюстровано 39 таблицями і
33 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ПЕРВИННОГО ОЖИРІННЯ ТА
РОЗВИТОК МЕТАБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ – ОСНОВИ КОМОРБІДНИХ
ПАТОЛОГІЙ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1.

Первинне ожиріння:
класифікація,

сучасні

стан

проблеми

підходи

до

в

Україні

профілактики

та

світі,

розвитку

ускладнень
Ожиріння супроводжує людство всю його історію. У процесі еволюції
відношення до надлишку ваги істотно змінювалося. Ще декілька сторіч тому
при загальній нестачі їжі ця патологія зустрічалась у поодиноких випадках, а
її наявність вважалась показником «життєвого успіху» та значного
соціального статусу [32]. В останні десятиріччя людство зіткнулося з
проблемою стрімкого збільшення кількості населення, яке має надлМТ
різного ступеня [33-35]. А в сучасній медичній літературі під ОЖ розуміють
хронічне захворювання обміну речовин, яке проявляється комплексом
прогресуючих метаболічних змін внаслідок надлишкового накопичення
жирової тканини, що призводять до тяжких ускладнень, і вимагає
довготривалого довічного лікування та постійного спостереження [1].
Прийнято виділяти і донозологічну форму ОЖ – надлМТ – стан, який
передує ОЖ та вважається своєрідною формою адаптації до факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища організму. Його перехід в
нозологію «ОЖ» буде залежати від співвідношення ступеня проявів факторів
ризику до ефективності механізмів захисту в організмі [36].
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), натепер
близько 30 % жителів планети мають надлМТ та ОЖ [37, 38]. Лідерами за їх
поширеністю є США, Канада, держави Західної Європи, у яких ці
патологічні стани реєструється у 40-60 % дорослого населення [18, 39].
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Ця глобальна пандемія не обмежується країнами із стабільною
економікою: уразливі для неї і ті, які розвиваються, знаходяться на етапі
соціальних перебудов [40, 41].
Стрімке зростання захворюваності на ОЖ має місце навіть в таких
країнах

як

Китай

та

Японія,

які

ще

декілька

десятирічь

тому

характеризувалися низькою частотою надлишку маси тіла. Темп зростання
цього захворювання, за образним висловом японських вчених, «набув
характер цунамі» [42].
Експерти прогнозують: до 2030 року вже 2,16 мільярда мешканців
планети будуть мати надлМТ, а 1,12 мільярда – ОЖ. Враховуючи це, ВООЗ
визнала ОЖ глобальною проблемою 21 століття [20, 43, 44].
За даними епідеміологічних досліджень, які проводилися на території
України ще за часів СРСР, надлМТ визначалася у 23 % населення, ОЖ – у
22 %. Про сучасний стан проблеми в Україні існують поодинокі
повідомлення. Деякі автори вказують, що надлМТ різного ступеня має місце
у 70 % населення, у тому числі у 20 % – ОЖ [45].
Згідно з результатами скринінгу надлМТ та ОЖ серед дорослого
населення м. Харкова – представників української популяції (2014, 2015 рр.),
визначено, що надлишок маси тіла різного ступеня мають 66 % з них, у тому
числі 33 % – ОЖ. Важливим результатом цього дослідження стало
визначення того факту, що значна частина пацієнтів із надлишком ваги –
жінки репродуктивного віку [4], що підтверджується і іншими дослідниками,
за даними яких ОЖ реєструється у третини жіночого населення України [5, 6,
36].
Існують повідомлення про те, що на ОЖ страждає кожна друга з жінок
віком від 35 до 55 років [45]. Вагітність, післяпологовий період, аборт,
порушення менструального циклу – важливі фактори ризику ОЖ у цієї
категорії населення: вони призводять до появи ОЖ відповідно у 11, 7, 5 та 6 %
випадків [36]. Зрозуміло, що ці фактори ризику характерні для жінок
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репродуктивного, молодого віку. Тобто, ця категорія населення має значний
ризик розвитку і прогресування надлМТ різного ступеня і потребує
особливої уваги при проведенні профілактичних заходів.
Основним завданням профілактичних заходів щодо ОЖ у світі
вважається

попередження

розвитку

гормонально-метаболічних

та

гемодинамічних ускладнень надлишкового накопичення жирової тканини –
основи розвитку важких інвалідизуючих патологій. Як відомо, разом із
зростанням частоти ОЖ в популяції реєструється збільшення поширеності і
коморбідних йому хронічних неінфекційних патологій з боку серцевосудинної, ендокринної, нервової, дихальної систем. Їх наявність не тільки
погіршує якість життя хворого, але і веде до його ранньої інвалідизації і
передчасної смерті [46-49]. Смертність серед хворих з виразним ОЖ у віці
25-30 років у 12 разів (!) вище, ніж у однолітків із нормальною масою тіла
(нМТ), а у віці від 35 до 44 років – у шість разів [50]. У жінок наявність
надлМТ та ОЖ супроводжується цілим комплексом порушень з боку
репродуктивної системи, які доволі часто призводять до безпліддя та
розвитку онкопатології, що надає проблемі ОЖ не тільки медичну, але й
соціальну значущість [51-53].
Проблема ОЖ має також важливий економічний аспект: у розвинутих
країнах прямі витрати на його лікування складають до 10 % бюджетів, що
виділяються на охорону здоров’я. Витрати ж, пов'язані з лікуванням супутніх
ОЖ патологій, є набагато більшими, але врахувати всі їх складові вкрай
складно [36].
Вирішити проблему ОЖ і коморбідних йому патологій можливо тільки
при створенні комплексної персоніфікованої системи ранньої профілактики
цього захворювання. Основні положеннящодо дій в цьому напрямку
представлена у «Стратегії вирішення проблеми ОЖ в Європейському
регіоні», яку розроблено ВООЗ вже декілька років тому [54]. Однак, в
Україні до сьогодні не створено ні національної, ні регіональних програм
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комплексної профілактики надлМТ та ОЖ, попередження розвитку їх
ускладнень [36, 55-57].
Згідно із рекомендаціями експертів, починати їх розробку потрібно з:
1) визначення факторів ризику патології, яка профілактується, з урахуванням
популяційних особливостей кожного з регіонів та 2) створення алгоритмів
виділення із усього загалу населення цих регіонів груп ризику її розвитку [58,
59].
Щодо факторів ризику, то ОЖ відноситься до групи мультифакторних
захворювань. Натепер фактори ризику ОЖ об'єднують у декілька груп, які
можуть впливати як спільно, так і відокремлено, а саме:
а)

генетичні;

б)

демографічні (вік, стать, етнічна приналежність);

в)

соціально-економічні (рівень освіти, професія, сімейний стан);

г)

психологічні та поведінкові (особливості харчування, фізична
активність, характер вживання алкоголю, паління, стреси) [60].

До основних генетично обумовлених етіопатогенетичних факторів
ризику ОЖ (які визначають масу тіла до 40 %) відносять низку метаболічних
характеристик та особливості регуляції апетиту [36, 60].
На сучасному етапі розвитку медичної науки дослідження щодо
пошуку генів, відповідних за розвиток ОЖ, проводяться досить активно. Але,
на думку науковців, обґрунтувати розвиток ОЖ наявністю тільки спадкової
схильності не завжди є правомірним [4, 60]. Вважається, що для появи цього
захворювання необхідне поєднання генетично детермінованих факторів із
зовнішніми (провокуючими) факторами, що доволі часто безпосередньо
пов'язані з поведінкою людини [7, 9, 61, 62]. До них, в першу чергу, відносять
аліментарний фактор, який виражається в порушенні режиму харчування
(рідкісний, але багатий прийом їжі) і його структури (зловживання
вуглеводами та жирами) [60].
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Однак, у свою чергу слід пам'ятати, що ці фактори мають місце і у
значної кількості населення, у яких не розвивається ОЖ [36]. Як це пояснити?
Можливо тим, що існують додаткові фактори (демографічні; соціальноекономічні; гормонально-метаболічні;психологічні та поведінкові), що здатні
викликати розвиток ОЖ у генетично схильних людей, для яких характерні
порушення харчування і патологічні зміни рівня фізичної активності.
Один

із

таких

факторів

–

приналежність

до

жіночої

статі:

співвідношення чоловіків і жінок, що страждають на ОЖ, становить 1:2-1:3
[36].
Різниця в частоті ОЖ у представників різної статі обумовлена
суттєвими

психічними

та

гормонально-метаболічними

відмінностями

чоловіків і жінок. Останні в жіночому організмі (особливо в період вагітності,
клімаксу, після пологів та абортів) сприяють депонуванню жиру, в той час як
у чоловіків більша частка енергії утилізується на синтез білка [63].
Зрозуміло, що гормонально-метаболічний статус жінок молодого віку
суттєво відрізняється від такого у жінок, які знаходяться у інших вікових
періодах. Можливо, і патогенез метаболічних ускладнень має свої
особливості, що вказує на актуальність проведення досліджень щодо їх
визначення. Одним із їх напрямків повинно бути виявлення аспектів
розвитку цих ускладнень, визначення яких дало би змогу комплексно
оцінити у представниць української популяції молодого віку ступінь ризику
коморбідної патології.
Слід зазначити, що етіологія та патогенез ОЖ, у тому числі і у жінок
молодого віку, досить поліфакторні. У зв'язку з цим, не існує єдиної
загальноприйнятої класифікації ОЖ. Натепер найбільш повною, прийнятною
для практики вважається класифікація, запропонована ВООЗ (1997). Згідно із
нею виділяються екзогенно-конституційне ОЖ (первинне, аліментарноконституціональне) та симптоматичне (вторинне) ОЖ. У 2003 році ця
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класифікація була доповнена і модифікована для практичного застосування
Н. А.Беляковим та В. І. Мазуровим [64].
Первинний тип ОЖ складає майже 95 % від усіх випадків реєстрації
цієї патології [14, 15]. Саме для нього, в першу чергу, повинні бути
розроблені профілактичні підходи. Такий тип ОЖ залежить від порушень у
взаємодії системи адипоцити-гіпоталамус, при якій рівень ліпостата
збільшується. Безпосередньою причиною первинного ОЖ найчастіше
служить надмірне вживання багатої вуглеводами і жирами їжі в поєднанні з
малорухливим способом життя на тлі генетичної детермінованості [65].
В протилежність первинній формі, вторинне ОЖ – патологія, що
виникає

в

результаті

нейроендокринних

порушень,

які

підсилюють

накопичення жирової тканини на фоні переважно нормальних сигнальних
взаємодій

адипотоцитов

і

гіпоталамічних

центрів.

Більшість

форм

вторинного ОЖ мають симптоматичний характер, і обумовлені різними
ендокринними і генетичними захворюваннями [66, 67].
За ступенем накопичення жирової тканини в організмі розрізняють три
ступені ОЖ: 1, 2 та 3. Основним критерієм ступеня ОЖ в повсякденній
медичній практиці натепер є ІМТ (індекс Кетле), що визначається за
формулою (ВООЗ : Global Database on Body Mass Index). За критеріями ВООЗ
(1997 р.) розрізняють ОЖ 1 ступеня (ІМТ – 30,0-34,9 кг/м2); ОЖ 2 ступеня
(ІМТ – 35,0-39,9 кг/м2); ОЖ 3 ступеня (ІМТ ≥ 40,0 кг/м2), а також виділяють
недостатню

масу

тіла

(недМТ)

(ІМТ ≤ 18,5 кг/м2)

та

надлМТ

(ІМТ – 25,0-29,9 кг/м2). Найбільш важкі, клінічно виражені форми ОЖ (ОЖ 3
ступеня) прийнято також називати «морбідним» ОЖ [68].
Іноді при наявності у пацієнта ІМТ > 50 кг/м2 вказується на наявність у
нього "суперожиріння" або "сверхожиріння" [69].
Але існують повідомлення, що параметр ІМТ в діагностиці ОЖ має
діагностичну

чутливість

близько

50 %,

а

використання

його

на

індивідуальному рівні для оцінки жировідкладання та ризику розвитку
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супутніх ОЖ патологій має серйозні недоліки [70, 71]. З метаболічними
характеристиками організму, в більшій мірі, ніж ІМТ, пов'язані показники
складу маси тіла (складу тіла, як вони називаються у медичній літературі). Це
пояснюється тим, що «маса тіла» – негомогенний, багатокомпонентний
параметр. Він обумовлюється багатьма факторами: генетично обумовленою
різницею в будові тіла, залежить від статі та віку кожної людини [72]. Для
визначення нормальних величин різних параметрів складу тіла, їх
фізіологічного

співвідношення

було

проведено

велику

кількість

експериментальних і епідеміологічних досліджень, які довели, що структура
тіла це співвідношення води, жиру і не жирових речовин (худа маса, «lean
body mass») [73-75].
Натепер в клінічній практиці прийнято виділяти такі параметри складу
тіла як: ЖМ, ВЖМ, БЖМ, АКМ [75, 77]. Під поняттям «жирова маса»
розуміють загальну масу адипоцитів. Для середньостатистичної жінки
сумарна маса жирових клітин в організмі дорівнює 12-17 кг і становить
20-25 % від загальної МТ [75, 78]. Згідно з експериментальними
дослідженнями 95 % жиру знаходиться в жировій тканині, решта 5 % – у
внутрішніх органах і кістках [73].
Термін «безжирова маса» характеризує загальну масу м'язів, всіх
органів і систем, рідини, кісток за винятком ЖМ. В нормі БЖМ становить дві
третіх загальної маси тіла [79]. Частиною БЖМ є АКМ – загальна маса клітин
м'язів, внутрішніх органів, нервової тканини і так далі, тобто всіх клітин, в
яких відбуваються метаболічні процеси [72].
Вважається, що значення АКМ тіла – основного параметру маси
метаболічно активних тканин в організмі – має значний вплив на ХП людини:
її зниження викликає почуття постійного голоду і сигналізує про те, що
клітини організму отримують недостатнє харчування, незважаючи на велику
кількість енергетичних запасів в організмі [78, 80, 81]. Це може бути однією
із причини порушень ХП. Але на сьогодні практично не має повідомлень про
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дослідження у жінок молодого віку взаємозв’язку між особливостями складу
тіла та особливостями їх ХП.
На сьогодні в світі найбільш розповсюдженим методом визначення
складу тіла людини є БІА – апаратний метод, який заснований на
вимірюванні електричного опору тканин людського тіла з огляду на різний
вміст у них рідини та електролітів. Аналіз динамічних спостережень за
параметрами,

визначеними

при

проведенні

БІА,

дозволяє

оцінити

призначення терапії, виявити помилки пацієнта в дотриманні рекомендацій і
скорегувати лікування [28, 81]. Проте у вітчизняній медичній літературі
повідомлень про результати дослідження змін параметрів складу тіла, їх
співвідношення у розвитку розладів харчової поведінки, метаболічних та
гормональних порушень у жінок молодого віку із надлМТ та ОЖ – основи
коморбідної патології не знайдено. Це вказує на актуальність роботи в цьому
напрямку. Отримані результати дають змогу оптимізувати існуючі на
сьогодні підходи до прогнозування метаболічних ускладнень у осіб даної
категорії.
На сьогодні вже визначено єдиний інтегральний критерій наявності
ризику метаболічних ускладнень у осіб із ОЖ незалежно від статі, віку та
причини ОЖ. Це наявність абдомінального його типу. Вона оцінюється за
параметрами ОТ або співвідношення ОТ до ОС [60, 82].
Саме цей тип ОЖ в сучасній літературі частіше за інші типи
пов’язується з такими станами, як АГ, ЦД 2 типу, дисліпідемія,
тромбогеморрагична готовність – основою розвитку серцево-судинної
патології, а в більшості випадків і смертності від неї [83-87], навіть при
нормальних значеннях ІМТ [88, 89]. Вказується на те, що для попередження
хронічних захворювань і передчасної смерті серед населення необхідно
проводити профілактику не ОЖ взагалі, а саме абдомінального його типу, у
тому числі і серед населення з нормальною масою тіла (нМТ) та надлМТ [90].
Основою для цього постулату стали результати дослідження Iowa Women’s
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Healthy Study [91], обстеження данської і шведської когорт осіб обох статей
середнього і немолодого віку [92, 93], Європейського проспективного
дослідження рака (EPIC) [83], тощо.
Але останнім часом в літературі з'явились повідомлення, що
накопичення

жирової

тканини

не

тільки

абдомінальної,

але

й

глютеофоморальної – фактор ризику порушення її ендокринної функції [94].
Крім того, доведено, що не тільки розвиток абдомінального ожиріння
(абдОЖ), але й гіноїдного та змішаного мають тісний зв'язок із розладами
ХП,

гормонально-метаболічними

порушеннями,

які

можуть

сприяти

розвитку коморбідної патології [95]. Тому, на теперішній час існує
необхідність уточнення прогностичної цінності визначення типу ОЖ, щодо
формування груп ризику серед молодих жінок із первинним ОЖ.
Таким чином, дані сучасної наукової літератури свідчать про
важливість проблеми ОЖ, в першу чергу, первинного, як для української, так
і

для

світової

медицини.

Актуальність

її

пояснюється

значною

розповсюдженістю надлМТ та ОЖ, їх зв'язком з важкою патологією з боку
серцево-судинної та ендокринної систем.
Характерною особливістю сучасного соціуму є ранній розвиток ОЖ та
коморбідних йому патологій у населення молодого віку, особливо у жінок,
що ще більш загострює економічну і соціальну значущість проблеми.
Єдиний спосіб її вирішення – проведення ефективних своєчасних
персоніфікованих профілактичних заходів серед різних категорій населення з
надлМТ різного ступеня. Вони обов'язково повинні враховувати популяційні
особливості населення різних країн.
Важлива складова таких заходів – виділення факторів ризику та
формування груп ризику метаболічних ускладнень. В Україні натепер
відсутні методологічні підходи до цього, що обумовлює важливість їх
створення.
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1.2.

Гормонально-метаболічні аспекти порушень харчової поведінки
у осіб з надлишковою масою тіла різного ступеня – основи
розвитку метаболічних ускладнень

Первинне ОЖ сьогодні – типове психосоматичне захворювання: в його
формуванні істотну роль відіграють порушення мотиваційної системи,
гострий і хронічний емоційний стрес.
Одним із наслідків таких порушень у генетично детермінованих осіб,
що мають знижену стійкість до стресів, схильність до тривожно-депресивних
реакцій і підвищену емоційну лабільність, є розвиток порушень ХП, які у
подальшому ще поглиблюють психічні розлади [96, 97]. На сучасному етапі
ХП оцінюють не тільки як компонент способу життя, спрямований на
задоволення фізіологічних та психологічних потреб, до складу якого входять:
вибір, способи готування та прийому їжі, умови та наслідки харчування для
організму в цілому, а й як вагому незалежну складову чинників ризику
хронічних неінфекційних захворювань [98].
За даними [99] провідними факторами формування розладів ХП у 73 %
пацієнтів є психогенії мікросоціального рівня: у 25 % – незадоволеність
сімейними відносинами, у 17 % – невлаштованість особистого життя, у 6% –
розлучення, у 4% – ревнощі, у 11% – конфлікти в професійній сфері, у 10%
відчуття невдоволення собою і занижена самооцінка.
У

нормі

регуляція

споживання

їжі

забезпечується

складною

нейрогуморальною системою, яка функціонує за принципом зворотного
зв'язку.
Баланс у системі «голод – насичення» залежить від багатьох факторів,
у тому числі від особливостей виду, запаху, смаку їжі, ступеня наповнення
шлунку, секреції гормонів, теплопродукції в організмі на даний момент.
Сигнали, які генеруються організмом при оцінці цих факторів, інтегруються
в центральній нервовій системі на рівні гіпоталамуса, в якому розташовані
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центр голоду (у латеральних ядрах) і центр насичення (у вентромедіальних
ядрах). Розлади ХП спостерігається при дискоординації роботи цих центрів
[97].
Робота вищезазначених центрів регулюється двома групами гормонів.
Перша група обумовлює орексіогенний ефект (збільшує споживання їжі). До
неї входять норадреналін (активатор α2-рецепторів), нейропептид Y,
β-ендорфін, соматоліберин, галанін, грелін, соматостатин. Друга володіє
анорексіогенною дією (сприяє зменшенню споживання їжі). Її складають
норадреналін(активатор α2-, β2-рецепторів), серотонін, холецистокінін,
меланоцитстимулюючий гормон, кортиколіберин, лептин, ентеростатин,
тиреоліберин, глюкагон, вазопресин, бомбезин [2, 100].
Безпосередню роль в регуляції апетиту відіграють і такі важливі
медіатори енергетичного обміну, як інсулін та лептин.
На сьогодні доведено, що інсулін, при його значному збільшенні в
циркуляції, впливаючи на гіпоталамус, призводить до розвитку гіперфагічної
реакції і формування патологічних стереотипів харчування, які в подальшому
сприяють прогресуванню ОЖ і метаболічних порушень, пов'язаних із ним
[96].
Поліпептид лептин секретується адипоцитами, плацентою, слизової
дна шлунка, скелетними м'язами, епітелієм молочних залоз. Перебуваючи в
системі зворотного зв'язку з нейропептидами гіпоталамуса і, насамперед, з
нейропептидом-γ, лептин через лімбічну частку і стовбур мозку знижує
потребу в їжі і секрецію інсуліну, викликає ІР скелетних м'язів і жирової
тканини, підсилює термогенез [2, 24, 101-104].
Важливим аспектом розвитку розладів ХП є і дисбаланс гормональної
ендоканнабіноїдної системи (ЕКБС). Натепер виявлено тісний зв'язок
рецепторів ЕКБС з біологічно активними речовинами вісцеральної жирової
тканини та регулююча роль у формуванні апетиту і типів ХП [2].
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В залежності від характеру дисбалансу у співвідношенні гормональних
регуляторів ХП виникають різні типи розладів щодо споживання їжі.
Виділяють наступні типи порушень ХП: емоціогений, екстернальний і
обмежувальний.
Емоціогенний тип ХП (гіперфагічна реакція на стрес, емоційне
переїдання, «харчове пияцтво») характеризується прийомом їжі на тлі
емоційного дискомфорту, особливо у жінок, і класифікується на:
а) перманентну емоціогенну ХП,
б) компульсивну ХП,
в) синдром нічної їжі;
г) сезонно-афективні розлади [105].
Компульсивний

тип

ХП

характеризується

наявністю

епізодів

переїдання, які виникають з частотою не менше ніж два рази на тиждень
протягом півроку і тривають до 2 годин. Такі епізоди супроводжуються
почуттям неможливості контролю прийому їжі.
При синдромі нічної їжі мають місце порушення сну, ранкова анорексія,
вечірня і нічна булімія.
Сезонно-афективні розлади ХП проявляються виникненням клінічних
симптомів у темну пору року (пізня осінь – рання весна); у світлі сезони вони
майже не реєструються.
При

екстернальній

ХП

прийом

їжі

провокується

зовнішніми

подразниками – «накритий» стіл, зовнішній вигляд, запах їжі, реклама
продуктів, вид людей, які приймають їжу. Пацієнти з екстернальним типом
порушень ХП приймають їжу незалежно від часу останнього її прийому.
Визначальне значення має доступність продуктів (переїдання «за компанію»,
«перекус» на вулиці, надлишковий прийом їжі в гостях, покупка зайвої
кількості продуктів). Прийом їжі носить несвідомий характер. Даний тип
порушень ХП зустрічається практично у всіх пацієнтів з ОЖ [2, 99].
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Для обмежувального типу ХП характерні насамперед хаотичні,
непослідовні епізоди надмірного харчового самообмеження, безсистемні
суворі дієти, які постійно порушуються пацієнтом, що веде до декомпенсації
в психічній і вегетативній сферах. Емоційна нестабільність, що виникає під
час виснажливих дієт, називається «дієтичної депресією» і призводить до
відмови від подальшого дотримання дієти, новому інтенсивному набору ваги
і рецидиву захворювання. У пацієнта формується почуття провини зі
зниженням самооцінки. Періоди харчової винагороди змінюються періодами
харчового покарання – виникає порочне коло [2, 96, 99].
Сучасні методи оцінки стану пацієнтів із порушеннями ХП включають:
а) клінічне інтерв'ю;
б) опитувальники самооцінки;
в) процедуру самомоніторінга;
г) лабораторні та інструментальні методи досліджень [106].
Застосування опитувальників самооцінки – дешевий, легкий, але в той
же час досить інформативний спосіб. В клінічній практиці лікарів терапевтів
та

ендокринологів

екстернального

для

типів

виявлення
ХП

часто

обмежувального, емоціогенного
використовується

і

Голландський

опитувальник харчової поведінки (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire,
скор. DEBQ). Він був створений у 1986 році голландськими психологами на
базі факультету харчування людини і факультету соціальної психології
Сільськогосподарського

університету

(Нідерланди)

для

виявлення

обмежувальної, емоціогенної та екстернальної ХП [16]. Опитувальник
передбачає оцінку типу ХП в залежності від кількості балів, які
вираховуються відносно відповідей пацієнта.
Особливості ХП, що оцінюються за опитувальником – є одним із
визначальних факторів характеру лікувальної та реабілітаційної тактики у
осіб із надлМТ різного ступеня [107].

38
І це зрозуміло, бо, як зазначалось вище, розлади ХП – одні з важливих
чинників та одночасно

причини розвитку гормонально-метаболічних

порушень при ОЖ – основи розвитку важких коморбідних хронічних
неінфекційних патологій [98, 108-111]. В останні десятиріччя спостерігається
постійне

зростання

хронічних

неінфекційних

хвороб,

зумовлених

різноманітними порушеннями ХП [110-114]. Розвиток таких порушень
зумовлений, в першу чергу, дисбалансом гормонів, які обумовлюють ХП, в
тому числі, лептину та інсуліну.
У більшості хворих на ОЖ має місце лептинорезистентність: рівень
лептинемії є збільшеним пропорційно обсягу жирової тканини, але лептин не
виконує своїх функцій [102-104]. Порушення дії лептину при ОЖ вважають
провідним фактором у розвитку ІР та порушень метаболізму жиру та
глюкози [115]. Лептин є регулятором метаболізму в організмі ВЖК. При
порушенні дії лептину неконтрольоване вивільнення жирних кислот із
жирової тканини є чинником розвитку дисліпідемії: збільшення синтезу
ЛПДНЩ, пригнічення ліполізу хіломікронів, розвитку гипертригліцеридемії
[116-118].
На розвиток та прогресування дисліпідемії підвищені рівні ВЖК
впливають і шляхом зниження чутливості тканин організму до інсуліну–
розвитку ІР – одного із найважливіших аспектів патогенезу метаболічних
ускладнень і коморбідної патології у осіб із ОЖ [119-125].
Існує декілька механізмів розвитку ІР при підвищенні концентрації
ВЖК у плазмі крові. По-перше, останні запобігають зв’язуванню інсуліну з
гепатоцитами, пригнічують його гальмівну дію на глюконеогенез, що
призводить до розвитку феномену ліпотоксичності. По-друге, ВЖК
порушують секрецію інсуліну, інгібуючі активність піруватдегідрогенази із
зниженням утворення аденозинтрифосфату (АТФ) – найважливішого
стимулятора секреції інсуліну [123].
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Ще з середини 20 сторіччя в світовій медичній науці існує теорія про
об'єднання метаболізму глюкози і ліпідів. Згідно з нею, цикл «глюкоза-жирні
кислоти» ґрунтується на взаємозв'язку патофізіологічних процесів, в
результаті яких під впливом ВЖК розвивається ІР [126]. У свою чергу,
активність вивільнення ВЖК із жирового депо залежить від ступеня
активації липоліза в вісцеральних адипоцитах, а значить від чутливості
тканин організму до інсуліну [127-130]. Тому у більшості пацієнтів, які
страждають на ОЖ, реєструються і підвищені рівні ВЖК у крові, і наявність
ІР [131-133].
У медичній літературі підвищення у циркуляції ВЖК називають
«червоною лампочкою на приладовій дошці міокарда». Підвищення
плазмових рівнів ВЖК сигналізує про зростаючу небезпеку: спочатку про
ризик розвитку метаболічних порушень, потім – ІР, ЦД, діабетичної
кардіопатії, а далі – ІХС [102-104].
Як

відомо,

ІР

супроводжується

зростанням

рівня

інсуліну

в

циркуляції – ще одного важливого аспекту патогенезу метаболічних
ускладнень та розладів ХП у осіб із ОЖ. Розвиток гіперінсулінемії сприяє
поглибленню останніх, впливаючи на дисфункцію церебральних систем,
обумовлених серотонінергічною недостатністю [134, 135].
Серотонін – біогенний амін, який міститься в ентерохромафінних
клітинах

кишківника,

центральній

нервовій

системі,

переважно

в

гіпоталамусі і середньому мозку, тромбоцитах, менша кількість – в
лаброцитах, огрядних клітинах, надниркових залозах [2, 100, 101] і відіграє
важливу роль у формуванні нормального енергетичного гомеостазу шляхом
регуляції периферичного термогенезу [197].
Ця сполука є нейромедіатором мозку, яка формує відчуття насичення і
емоційного комфорту. Один із чинників – «активізаторів» серотонінергічних
систем мозку – вживання легкозасвоюваних вуглеводів. Біологічним
прекурсором серотоніну є триптофан [136]. При збільшенні рівня інсуліну в
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сироватці крові, що є наслідком вживання легкозасвоюваних вуглеводів,
гематоенцефалічний бар'єр стає більш проникливим для триптофану, що
сприяє збільшенню його концентрації в центральній нервовій системі. Це
активізує синтез серотоніну. Останній зменшує прояви стресового стану,
напруженості. Зазнавши це кілька разів, пацієнти, які мають схильність до
депресивних,

тривожних

і

стресових

станів,

за

допомогою

неконтрольованого прийому їжі намагаються усунути емоційний дискомфорт,
досягти заспокоєння, відчути радість, ситість, спокій, а разом із тим
позбутися стану пригніченості, роздратування, тривоги і поганого настрою.
Це в подальшому і визначає їх смакові переваги і особливості ХП [99, 135,
137, 138].
Дослідженню особливостей гормональної регуляції різних типів
порушень ХП присвячено чимало робіт. Так, проводилось вивчення ролі
гормонів і типів ХП у розвитку морбідного ожиріння (МО), в якому брали
участь особи обох статей. Його результати показали, що при всіх трьох типах
ХП відзначається збільшення лептину та зниження серотоніну. Найбільш
високий вміст лептину та найнижчий вміст серотоніну має місце при
екстернальному типі ХП. Даний факт автори дослідження пов'язують з
порушенням реципрокних відносин досліджених гормонів у хворих із
вираженим ОЖ [2].
Ще в одному закордонному дослідженні визначено зниження секреції
мелатоніну і серотоніну з розвитком гіперлептинемії у всіх осіб із
порушенням ХП. Більш виражене при емоціогеному типі – в 1,4 рази, у
порівнянні з раціональним типом. Найбільш високий вміст лептину при
відповідно низькому вмісті серотонінуі метаболітів мелатоніну спостерігали
при емоціогенному типі ХП. Авторами даного дослідження вказується, що
своєчасна корекція порушень ХП – один з основних напрямків профілактики
комплексу метаболічних порушень – основи важкої хронічної патології [139].
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Вивченню рівня гормонів, що регулюють ХП у пацієнток з ОЖ було
присвячено і дослідження Н. В. Анікіної і О. М. Смірнової (2015) [97]. Воно
продемонструвало, що виразність депресії у жінок залежить від ступеня ОЖ і
корелює з рівнем лептину і серотоніну. Однак, воно не підтвердило
традиційного уявлення про низький рівень серотоніну у пацієнток з ОЖ та
порушеннями ХП [97].
Ще одне дослідження показало збільшення рівня серотоніну плазми у
жінок з ОЖ в 30 разів в порівнянні зі здоровими. При цьому жінки з дуже
високим рівнем серотоніну відрізнялися наявністю високих рівнів лептину
[24].
Можливо, такі розбіжності у отриманих результатах пояснюються
різницею обстежених осіб та тим фактом, що рівень серотоніну крові не
абсолютно ідентичний його рівню в синапсах мозку. Крім того, серотонін
міститься в депо (тромбоцитах, центральній нервовій системі (ЦНС)), що,
ймовірно, має значення при його визначенні. Також можливо, що при ОЖ
існує серотонінрезистентність за аналогією з інсулін- і лептинрезистентністю.
Але експериментальні дані з цього питання відсутні, потрібні подальші
серйозні розробки [97].
Все вищенаведене вказує на неоднозначність сьогоднішніх поглядів на
особливості гормональної дизрегуляції при різних розладах ХП, у тому числі
і у молодих жінок. Про дослідження з урахуванням складу тіла, які, як вже
зазначалось, також мають вплив на регуляцію режиму і характеру
харчування, не повідомляється.
Тобто, незважаючи на достатню кількість вже проведених робіт,
присвячених регуляції ХП і патофізіологичним основам його порушень, існує
багато невирішених питань, які унеможливлюють використання дешевого
методу діагностування типу розладів ХП в якості маркеру виявлення
гормональних порушень. Це підтверджується і закордонними науковцями
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[97]. А як відомо, гормональні розлади на тлі порушень споживання їжі –
основа розвитку метаболічно-гормональних ускладнень у осіб із ОЖ.
Так, постійна стимуляція секреції серотоніну – основа патологічних
наслідків, які в значній мірі визначатимуть розвиток метаболічних порушень
при первинному ОЖ. По-перше, це прогресуюче накопичення жирової
тканини. А при наявності ІР – вісцеральної.
По-друге, постійна стимуляція синтезу серотоніну за допомогою
прийому легкозасвоюваних вуглеводів виснажує запаси триптофану. А як
відомо, дана амінокислота – основа синтезу мелатоніну – гормону, який має
системний регулюючий вплив на організм [99]. Його важлива роль –
підтримання фізіологічних ритмів і їх адаптація до зміни умов зовнішнього
середовища. Рецептори до мелатоніну виявлені в ядрах гіпоталамуса, сітківці
ока і інших тканинах нейрогенної та іншої природи [26]. Порушення його
секреції може спричинити за собою дестабілізацію емоційної сфери,
відносин епіфіза з гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальною системою
[99], стати основою виникнення та поглиблення порушень ХП.
Мелатонін – одна з найдавніших біохімічних речовин. Вона присутня
вже у одноклітинних організмах. У хребетних тварин головний синтезатор
мелатоніну – епіфіз (шишковидна, або нобелівська) – залоза нейрогліального
походження, що представляє собою структуру епіталямуса і розташована по
серединній площині глибоко між півкулями. Епіфіз – перший орган,
визнаний в медичній науці як ендокринний. Він пов'язаний з багатошаровою
ділянкою епендими задньої стінки третього шлуночка – субкомісуральним
органом і складається з нейрогліальних клітин і пінеалоцитів, які домінують і
продукують індоламін, головним чином мелатонін і пептиди – такі як
аргінінвазотоцин [27].
Сьогодні в літературі достатньо детальної інформації про біосинтез
мелатоніну. Доведено, що дія ферментів, які беруть участь у перетворенні
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серотоніну в мелатонін, пригнічується освітленням. Тому синтез цього
гормону відбувається в темний час доби [140].
На жаль, в сучасному соціумі, велика кількість населення не
додержується правильного режиму сну, а тому має порушення в синтезі
мелатоніну. Цим, поряд із різкою зміною характеру харчування і фізичного
навантаження, також пояснюється сучасний стрибок захворюваності на ОЖ і
його метаболічні ускладнення [97].
Взаємозв'язок розладів ХП, порушень секреції мелатоніну і розвитку
метаболічних та гемодинамічних порушень – дискусійна тема сучасної
медичної науки. Їй присвячено велику кількість робіт [97, 141-143], у тому
числі й українських дослідників [144]. Їх результати переконливо свідчать
про наявність такого зв’язку,але характер його залишаєтьсяневизначеним.
Важливою властивістю мелатоніну є також здатність зменшувати
прояви

запалення

[27].

низькоінтенсивного

А

запалення

як
–

відомо,
фактор,

наявність

додатково

системного

поглиблюючий

порушення ліпідного обміну та розвиток ІР:при моделюванні у тварин
системного

запалення

ліпополісахаридів

шляхом

грамнегативних

внутрішньовенного

бактерій

протягом

восьми

введення
тижнів

спостерігається підвищення вмісту глюкози, глікозильованого гемоглобіну
(НbA1c), показників ліпідного обміну. При цьому ІР чітко корелює з трьома
маркерами запалення – С-реактивним протеїном, фібриногеном і рівнем
лейкоцитів крові [123, 145]. Зв’язок між вмістом ВЖК та фактором некрозу
пухлин-α, інтерлейкіном-6 у циркуляції також переконливо свідчить про
розвиток

запальних

процесів

в

організмі

при

наявності

проявів

ліпотоксичності та ІР [145]. Доведено і взаємозв’язок між наявністю
хронічного запалення в організмі і розвитком серцево-судинних порушень
[146-148]. Тому, можливо припустити, що мелатонін і шляхом модулювання
запальних процесів буде впливати на розвиток коморбідної патології у осіб із
ОЖ.
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Все вищенаведене однозначно вказує на важливу роль гормонального
дисбалансу в системі мелатонін-серотонін-лептин в розвитку порушень ХП.
Однак, в літературі відсутній системний підхід до оцінки змін в цій системі,
їх зв'язок із різними типами ХП та метаболічними змінами у жінок
репродуктивного

віку.

Уточнення

даного

питання

з

урахуванням

особливостей української популяції дасть можливість деталізувати існуючі
підходи до профілактики коморбідних патологій у жінок репродуктивного
віку.
Проведений аналіз літератури показав, що порушення ХП – важливий
фактор, що сприяє розвитку надлМТ і ОЖ, особливо в молодому віці. Його
діагностика досить проста, безпечна і не вимагає спеціального устаткування і
фінансових витрат. Це дозволяє широко використовувати її в медичній
практиці. Щодо дослідження особливостей ХП, їх гормональної регуляції, в
тому числі і у жінок молодого віку, є досить велика кількість робіт. Однак,
незважаючи на це, сьогодні в світовій і вітчизняній медичній науці
залишаються нез'ясованими такі питання:
1)

Не встановлена частота різних типів порушення ХП у молодих

жінок – представниць української популяції.
2)

Залишаються

суперечливими

результати

дослідження

рівня

гормонів, що відіграють важливу роль в генезі порушень ХП – циркулюючих
мелатоніна і серотоніна, їх взаємозв'язку з рівнями лептину, інсуліну,
параметрами вуглеводного, ліпідного обміну у жінок молодого віку з різною
МТ.
3)

Практично не вивчено питання зв'язку концентрації в сироватці

крові мелатоніну і серотоніну і змін параметрів, що характеризують склад
тіла (ЖМ, відсоток ЖМ, БЖМ, АКМ).
4)

Вимагає деталізації характеристика гормонально-метаболічного

патерну екстернального, емоціогенного і обмежувального типів ХП у
молодих жінок із різною МТ – представниць української популяції.
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Проведення

досліджень

в

даних

напрямках

дасть

можливість

деталізувати роль гормональних аспектів в патогенезі порушень ХП, їх ролі в
розвитку у жінок молодого віку комплексу метаболічних порушень – основи
коморбідних ОЖ патологій. Це стане основою для створення методу
прогнозування їх розвитку, а значить буде сприяти вирішенню актуальної
проблеми сучасної медичної науки – підвищенню ефективності профілактики
ускладнень надлишкового накопичення жирової тканини у жінок молодого
віку.

1.3.

Первинне ожиріння та коморбідна патологія: сучасний погляд на
проблему та можливі шляхи її вирішення

Як вже зазначалось, натепер у світовій медичній науці під терміном
ОЖ розуміють складний комплекс метаболічних порушень, що включає
надлишковий обсяг жирової тканини, з тенденцією до прогресування при
відсутності специфічної терапії [149-151].
Більшість

епідеміологічних

досліджень

переконливо

доводять:

комплекс метаболічних порушень, який формується при ОЖ,тісно корелює з
розвитком важкої інвалідизуючої хронічної неінфекційної патології [6, 47, 48,
152-157]. ОЖ 1 ступеня збільшує ризик розвитку ЦД 2 типу в три рази,
2 ступеня – у п’ять разів і 3 ступеня – в десять разів [61, 158] і є причиною
80 % випадків ЦД 2 типу; 35 % – АГ та 55 % – ІХС; 14 % – остеопорозу і
остеоартрозу; 30 % – жовчнокам'яної хвороби; 11 % – онкопатології [7, 61,
159].
Слід зазначити, що результати метааналізу ряду когортних досліджень,
піддають сумніву наявність зв’язку ОЖ та важкої кардіальної патології.
Вказується навіть, що серед осіб із надлМТ і помірним ОЖ реєструється
більш низька загальна смертність від серцево-судинних захворювань у
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порівнянні з особами, що мають нМТ [160]. Даний феномен був названий
«парадоксом ОЖ» [161].
Тому на сучасному етапі розвитку медицини необхідним є визначення
персоніфікованих

підходів

до

діагностики

та

терапії

метаболічних

порушень – основи коморбідної патології у осіб із надлМТ різного ступеня.
Доцільним вважається проведення профілактичних і лікувальних заходів не у
всієї кількості осіб із надлишком ваги, а у тих, хто дійсно має ризик розвитку
коморбідної патології [162-164]. Такі підходи в обов’язковому порядку
повинні ґрунтуватися на розумінні того, що ОЖ – пусковий чинник розвитку
МС – кластеру метаболічних, гормональних і функціональних порушень –
основного

ризик-фактору

хронічної

інвалідизуючої

серцево-судинної

патології. Доведено, що ІХС серед хворих із МС розвивається майже в
чотири рази частіше, ніж у загальній популяції, а летальність від ІХС – в дватри рази вище [165]. Тому саме наявність МС у осіб із надлМТ різного
ступеня можна вважати причиною розвитку у них коморбідної патології, у
тому числі і з летальними наслідками.
Але слід зазначити, що поширеність МС істотно різниться в різних
популяціях і значною мірою залежить від використовуваних критеріїв
діагностики [166]. Наприкінці 90-х років 20 сторіччя основним критерієм МС
експертами ВООЗ вважалась наявність ІР [167, 168], а до складових МС
відносили ЦД, порушення толерантності до глюкози чи гіперглікемію
натщесерце, і, будь-які два з наступних критеріїв:
1. Співвідношення ОТ до ОС понад 0,90 см у чоловіків та понад
0,85 см у жінок.
2. Рівень ТГ у сироватці крові понад 1,7 ммоль/л або вміст ХС-ЛПВЩ
менше 0,9 ммоль/л у чоловіків і 1,0 ммоль/л у жінок.
3. Артеріальний тиск (АТ) понад 140/90 мм рт. ст.
4. Екскреція альбуміну з сечею на рівні понад 20 мкг на хв чи
значення відношення альбумін до креатиніну – понад 30 мг/г [166].
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У той же час Європейською групою з вивчення ІР (ECIR) були
запропоновані свої критерії [169], які також задекларували наявність ІР
(діагностується на підставі гіперінсулінемії) як основи розвитку МС. Дані
критерії виключали з числа осіб із МС хворих із ЦД, а МС діагностували при
наявності крім гіперінсулінемії двох ознак із чотирьох запропонованих, а
саме:
1. ОТ понад 94 см у чоловіків та 80 см у жінок.
2. Рівень тригліцеридемії понад 2 ммоль/л або зниження вмісту
ХС-ЛПВЩ менше за 1,0 ммоль/л.
3. Рівень АТ понад 140/90 мм рт.ст.
4. Рівень глюкоземії понад 6,1 ммоль/л [166].
На початку 21 сторіччя з'явилися критерії NCEP-ATPIII [170].
Вонивиключали ІР в якості критерію МС, а пропонували діагностувати його
за трьома або більше з таких критеріїв, як:
1. ОТ понад 102 см у чоловіків та понад 88 см у жінок.
2. Рівень тригліцеридемії понад 1,7 ммоль / л.
3. Рівень АТ понад 130/85 мм рт.ст.
4. Зниження вмісту ХС-ЛПВЩ менше за 1,0 ммоль/л у чоловіків та
1,3 ммоль/л у жінок.
5. Рівень глюкоземії понад 6,1 ммоль/л (в модифікації – понад
5,6 ммоль/л) [166].
У подальшому Американською асоціацією клінічних ендокринологів
(AACE) [171] критерії NCEP-ATPIII були модифіковані: вони знов виділяли
ІР в якості основного критерію МС. Було навіть запропоновано називати МС
«синдромом інсулінорезистентності».
Міжнародна Федерація ЦД (IDF) розробила у цей період свої критерії
[172]: 1) абОЖ (наявність якого оцінювалося з урахуванням етнічної
приналежності); 2) підвищена концентрація ТГ в сироватці крові; 3) знижена
концентрація ХС-ЛПВЩ або специфічне лікування; 4) підвищений АТ або
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лікування АГ; 5) підвищена концентрація глюкози в сироватці крові або
раніше діагностований ЦД [172, 173].
Згідно останньої концепції діагностики МС, яка запропонована IDF,
абОЖ є основним критерієм МС і діагностується для європейців при ОТ
понад 94 см у чоловіків і понад 80 см у жінок [174].
І на сьогодні продовжується робота з уточнення складових МС. Так,
погоджувальна група IDF виділила наявність прозапального стану в організмі
в якості параметру, який впливає на розвиток МС [175]. Вважається, що
їхнаявність має змогу суттєво впливати на нейрогуморальну регуляцію
організму, а сучасна концепція розвитку компонентів МС базується на факті
наявності єдиного механізму їх формування, основа якого – нейрогуморальна
дизрегуляція.
В даний час існує три основні патогенетичні теорії розвитку МС:
глюкоцентрична, ліпоцентричната, ліпокінова. Вони по-різному трактують
розвиток цього кластеру порушень, але єдині в одному: велике значення
мають вторинні причинно-наслідкові зв'язки і порочні кола із взаємним
впливом його складових. Згідно кожної із теорій, роль ОЖ в якості пускового
фактора є безперечною [72, 79, 176].
МС

є

оборотним

патологічним

станом.

При

своєчасному

терапевтичному впливу можливо домогтися зникнення або зменшення
виразності основних його проявів [177]. Це вказує на необхідність не тільки
своєчасного діагностування вже наявного МС, але й, по можливості,
прогнозування його з метою виділення осіб, які мають ризик розвитку цього
кластеру порушень.
Сьогодні в медичній науці основним методом прогнозування стану,
процесу чи захворювання вважається метод математичного моделювання.
Він полегшує точний кількісний опис певного завдання шляхом побудови
тієї чи іншої адекватної моделі, дає засіб до вирішення поставленого
завдання.

Ступінь

розробленості

математичних

методів

в

науковій
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дисципліні натепер є об'єктивною характеристикою глибини знань про
предмет, який вивчається [178].
В літературі існує ціла низка повідомлень щодо розробки методів
прогнозування МС у різних категоріях осіб: у підлітків, у пацієнтів із
захворюваннями гепато-біліарної системи, тощо [179-185]. Але ці методи
можна застосовувати лише у певного кола осіб і вони не можуть бути
використані з достатньою ефективністю для всіх обстежуваних пацієнтів, у
тому числі у жінок молодого віку з первинним ОЖ.
Існує спосіб, який включає додаткове визначення HbA1c в якості
маркера стійкої постпрандальної гіперглікемії внаслідок ІР [179]. Недоліком
цього способу є недооцінка вкладу в МС надлМТ, яка при наявності
абдомінального типу жировідкладення має настільки ж важливе значення в
діагностиці МС, що і ОЖ (ІМТ 30,0 кг/м2).
Іншими дослідниками у свій час було запропоновано спосіб
прогнозування ризику розвитку МС, що включає розрахунок прогнозного
індексу

на

підставі

аланінамінотрансферази;

комплексної
показник

оцінки

ІМТ;

ліпопероксидації

КА;
–

рівню

відношення

малонового діальдегіду до антиоксидантної активності; систолічного
артеріального тиску (САТ) і серцевого індексу [181].
Щодо прогнозування МС у представників української популяції, то у
2019 році Кравчун Н.О. та Місюрою К.В. було запропоновано таку модель із
урахуванням параметрів складу тіла, антропометричних показників, ступеня
ІР, особливостей ліпідного обміну, гемодинаміки, особливостей ендокринної
функції жирової тканини та наявності системного низькоінтенсивного
запалення в організмі [186]. Але вона була розроблена для осіб віком понад
45 років і не враховувала статеві особливості формування МС у жінок
молодого віку.
Щодо прогнозування МС саме у жіночого населення, то в доступній
літературі знайдено тільки повідомлення про спосіб, який був розроблений
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для жінок, які перенесли артифікований аборт [183]. Зрозуміло, що цей
спосіб не доцільно застосовувати для всієї когорти молодих жінок, у тому
числі з первинним ОЖ.
Не знайдено у літературі і повідомлень щодо створення методу
прогнозування МС у молодих жінок, які мають порушення синтезу гормонів
мелатоніну та серотоніну, які, як вже зазначалось вище, мають суттєвий
вплив і на ХП, і на метаболічні особливості організму.
Тому, натепер існує нагальна необхідність створення алгоритму
прогнозування розвитку МС у осіб із надлМТ різного ступеня цієї категорії –
представниць української популяції при наявності порушень синтезу
мелатоніну та серотоніну.
Таким чином, підсумовуючи все вищенаведене в розділі «Огляд
літератури», можна стверджувати, що ОЖ – одна із найрозповсюджених
натепер хронічних неінфекційних патологій у світі. Категорія населення, яка
характеризується значною її частотою, – жінки молодого віку. У більшості
випадків у них зустрічається первинне ОЖ. Медичне, економічне та
соціальне значення проблеми первинного ОЖ, у тому числі іу молодих
жінок,обумовлено розвитком ранніх коморбідних інвалідизуючих патологій,
в першу чергу з боку серцево-судинної та ендокринної систем. Основа
патогенезу таких патологій – гормонально-метаболічні порушення, пов’язані
із надлишковим накопиченням жирової тканини.
Один із основних факторів ризику надлишкового накопиченням
жирової тканини і гормонально-метаболічних ускладнень цього є розлади
ХП, які, у свою чергу, залежать від особливостей гормонально-метаболічного
балансу в організмі та складу тіла пацієнта. Важливим аспектом розвитку
порушень ХП, надлМТ та метаболічних ускладнень є дисбаланс у системі
гормонів «серотонін-мелатонін-лептин-інсулін». Дана система є досить
чутливою до режиму сну та неспання. При змінах режиму та тривалості
нічного сну порушується секреція мелатоніну – виникає додатковий фактор
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ризику прогресування ОЖ та його метаболічних ускладнень. Зрозуміло, що
при наявності додаткового фактору їх патогенез буде відрізнятися від такого
у осіб із нормальною секрецією цього гормону із системною дією. Але
деталізація таких відмінностей потребує додаткового дослідження, у тому
числі й з урахуванням популяційних особливостей населення України.
Робота в цьому напрямку досить актуальна: натепер велика кількість
жіночого населення молодого віку має порушення режиму нічного сну.
Детальне вивчення особливостей розвитку ОЖ та його метаболічних
ускладнень у молодих жінок із первинним ОЖ, які порушують режим
нічного сну, дасть змогу оптимізувати алгоритм виділення із усього їх загалу
осіб, які мають ризик розвитку і прогресування кластеру гормональнометаболічних ускладнень – основи коморбідних патологій.
Створення цього алгоритму можливо тільки при розробці способу
прогнозування МС у молодих жінок із первинним ОЖ, який повинен
враховувати взаємозв’язок між такими важливими ланками патогенезу
метаболічних ускладнень, як особливості ХП, ліпідного та вуглеводного
обмінів, дисбаланс у системі гормонів «серотонін-мелатонін-лептин-інсулін».
Це суттєво покращить систему ранньої профілактики коморбідних
первинному ОЖ патологій серед працездатного жіночого населення.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб
Робота виконана в рамках науково-дослідних робіт «Біогенні аміни в
регуляції гормонально-метаболічних порушень у хворих на аденоми
гіпофіза» (№ державної реєстрації 0115U001034) та «Визначення ролі
ендотеліальної дисфункції в розвитку порушень системи репродукції та
обґрунтування підходів до їх терапії» (№ державної реєстрації 0114U001201).
Обстеження проводилося з 2010 по 2019 рік на базі консультативної
поліклініки та відділення вікової ендокринології ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».
Гормональні дослідження проводилися в лабораторіях ДУ «ІПЕП
НАМНУ», які атестовані на проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду. Визначення особливостей балансу
мелатоніну – в лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» згідно із
договором про співробітництво.
Біохімічні дослідження – в клініко-діагностичній лабораторії клініки
ДУ «ІПЕП НАМНУ», що атестована на проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду.
Відповідно до мети і завдань роботи було обстежено 130 жінок –
мешканок м. Харкова без важкої супутньої патології, які не отримували
медикаментозну терапію на момент обстеження, середній вік яких склав
(28,64 ± 6,91) років, 105 із яких мали екзогенно-конституційний надлМТ
різного ступеня та ті чи інші порушення сну.
Критеріями включення у дослідження були:
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1.

Жіноча стать.

2.

Вік жінок 18-45 років.

3.

Термін мешкання в м. Харкові понад 10 років.

4.

Відсутність АГ.

5.

Відсутність ІХС.

6.

Відсутність хронічної ендокринної патології.

7.

Відсутність терапії надлМТ та ОЖ в анамнезі.

8.

Відсутність медикаментозної терапії на момент обстеження.

Критеріями виключення із дослідження були:
Наявність гінекологічної патології, в першу чергу гормональних

1.

розладів репродуктивної системи.
2.

Вторинне ОЖ.

3.

Тютюнопаління.

4.

Гостре порушення мозкового кровообігу та гострий коронарний

синдром впродовж останніх трьох місяців.
5.

Онкозахворювання.

6.

Психічні розлади та/або прийом психотропних та снодійних

препаратів.
7.

Відмова хворих від дослідження.

Відсутність хронічної ендокринної, гінекологічної, неврологічної та
серцево-судинної патології було уточнено при обстеженні відповідними
лікарями-спеціалістами клініки ДУ «ІПЕП НАМНУ».
Було сформовано чотири групи жінок, яких було однотипно обстежено
в процесі дослідження:
1. група 1 – пацієнтки з надлМТ – (20 осіб);
2. група 2 – пацієнтки з ОЖ 1 ступеня – (29 осіб);
3. група 3 – пацієнтки з ОЖ 2 ступеня – (23 особи);
4. група 4 – пацієнтки з ОЖ 3 ступеня – (33 осіб).
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Контрольну групу склали 25 практично здорових жінок із нМТ, які на
момент обстеження не мали порушень сну.
Істотних відмінностей за віком між групами виявлено не було. Усі
жінки залучались до обстеження тільки після підписання інформованої згоди.
Для діагностики надлМТ, ОЖ та його ступеня застосовували
класифікаційні критерії ВООЗ (1997): 1) із встановленням ІМТ від 19 до
24,99 кг/м2 – нМТ; 2) ІМТ від 25 до 29,99 кг/м2 – надлМТ; 3) ІМТ від 30 до
34,99 кг/м2 – ОЖ 1 ступеня; 4) ІМТ від 35 до 39,99 кг/м2 – ОЖ 2 ступеня;
5) ІМТ понад 40 кг/м2 – ОЖ 3 ступеня [1].
Наявність інсомнії діагностували методом анкетування шляхом бальної
оцінки суб’єктивних характеристик сну (Левін Я. І., 1995) [187].
На першому етапі роботи методом опитування у жінок, залучених до
обстеження, визначали:
1. МТ обох їх батьків у віці аналогічному віку залучених до
обстеження жінок.
2. Наявність у їх матерів в анамнезі факту діагностування синдрому
полікістозних яєчників; у батьків – гіпоталамічного синдрому
пубертатного періоду.
3. Наявність у обох батьків:
а) ЦД 2 типу;
б) АГ;
в) жовчно-кам’яної хвороби (ЖКХ).
Отримані при анкетуванні дані у подальшому в обов’язковому порядку
підтверджувалися із залученням офіційних медичних архівних матеріалів.
На основі отриманих даних визначали: наявність яких патологій у
батьків мають статистично значущий зв’язок із розвитком в молодому віці
ОЖ у жінок – міських мешканок, представниць української популяції.
Завданням другого етапу роботи, до якого було залучено усіх жінок, які
брали участь у попередньому опитуванні, стало проведення детального
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клінічного, функціонального, гормонального та біохімічного їх обстеження з
метою

визначення

гормонально-метаболічних

особливостей

розвитку

надлМТ та ОЖ у дослідженої категорії населення та їх зв’язку із характером
їх ХП.
Визначення

типу

ХП

проводили

методом

анкетування

із

використанням Голландського опитувальника ХП (DEBQ) [16].
Дослідження проводилось у весняно-літній період із дотриманням
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 [188], Конвенції Ради
Європи про права людини і біомедицини, відповідних законів України;
дозволу комісії збіоетики ДУ «ІПЕП НАМНУ».
Третій

етап

роботи

було

присвячено

уточненню

визначення

відмінностей у частоті порушень різних типів ХП та вуглеводного обміну у
молодих жінок із надлМТ різного ступеня, залучених до даного дослідження,
в залежності від віку маніфестації надлишку ваги.
До даного етапу залучались усі 105 жінок, що входили до груп 1-4, які
були розподілені на групи в залежності від терміну появи надлишку ваги:
а)

І група – жінки із надлМТ та ОЖ, у яких розвиток надлишку ваги

маніфестував у дитячому та пубертатному віці, середній вік (27,6 ± 7,0) років,
б)

ІІ група – жінки, у яких надлМТ та ОЖ було вперше

діагностовано у постпубертатному віці, середній вік (31,0 ± 7,0) років.
На четвертому етапі обстеження на підставі даних, отриманих на
другому етапі роботи при комплексному обстеженні жінок, було створено
математичні

моделі,

які

дозволяють

за

рівнями

антропометричних

показників, параметрів складу тіла, вуглеводного та ліпідного обмінів,
показників, які характеризують особливості секреції мелатоніну, оцінити
ризик розвитку МС у жінок молодого віку із надлМТ різного ступеня –
представниць української популяції.
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Для цього увесь загал із 130 жінок – учасників дослідження було
розділено на групи пацієнток, у яких за критеріями IDF (2005) було
діагностовано наявність МС (69 жінок, середній вік 29,94±7,12) років), та
групу жінок, які його не мали (61 жінка, середнім віком (27,16±6,41) років).
2.2. Методика та методи дослідження
В процесі виконання роботи проводили загальноклінічне, лабораторне,
імуноферментне, інструментальне та соціологічне обстеження жінок,
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, МТ, ОТ та ОС). Тип розподілу жирової тканини визначали шляхом
вимірювання ОТ, у положенні хворого стоячи, на середині відстані між
нижнім

кінцем

грудної

клітки

і

гребенем

клубової

кістки

по

середньоаксилярній лінії.
Для діагностики ОЖ та його ступеня застосовували класифікаційні
критерії ВООЗ (1997) із встановленням ІМТ за формулою:
ІМТ = маса тіла (кг)/зріст (м2).
Наявність гіноїдного або абОЖ, у тому числі і виразного оцінювалась
на основі вимірювання ОТ згідно критеріїв IDF (2009) та робочої версії
критеріїв IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS, IASO (2009) та за критеріями NCEPATPIII, значенням співвідношення ОТ/ОС для жінок вважалося нормальним
при значеннях не більше 0,85 [189].
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2.2.2. Л а б о р а т о р н е

обстеження.

Для

виконання

біохімічних досліджень збирали венозну та капілярну кров натще.
Лабораторне обстеження включало визначення концентрації глюкози
плазми капілярної крові глюкозооксидазним методом за допомогою експресаналізатора

«BiosenCline»

[190,

191],

стандартний

оральний

тест

толерантності до глюкози (ОТТГ), який проводився згідно Наказів
Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2014 р. № 1021 та від
21.12.2012 р. №1118.
Визначення ліпідного спектру крові – дослідження: ЗХС, ХС-ЛПВЩ,
ТГ колориметричним методом за допомогою наборів ТОВ «СлайнЛаб»,
Україна [192, 193]. Розрахунок вмісту в крові ХС-ЛПНЩ та КА проводився
за загальноприйнятими формулами [194, 195]
Рівень ВЖК у крові визначався за методом Данкомба [196].
Також в процесі роботи у кожної жінки було досліджено і індекс
вісцерального жиру (ІВЖ), який розраховували за формулою [197]:

ІВЖ =

Нормальним цей показник вважався при рівні менше 1,675.
Інтерпретація
положеннями

отриманих

консенсусу

показників

Європейського

проводилась
товариства

згідно

із

кардіологів

та

Європейського товариства атеросклерозу (2011).
Лабораторне дослідження включало визначення концентрації глюкози
плазми капілярної крові глюкозооксидазним методом за допомогою експресаналізатора «Biosen C line» [190, 191].
Секреція мелатоніну оцінювалася за вмістом у сечі рівню його
метаболіту 6-СОМТ за методом Друекса в модификації Г. В. Зубкова [198].
Збиралася добова сеча з розподілом на денну та нічну фракції (з 8.00 до 20.00
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та з 20.00 до 8.00, відповідно), в окрему ємність кожна фракція. Для аналізу
враховувався діурез фракційно (день – ніч) та разом за добу. Безпосередньо
для проведення самого аналізу використовувалося не менше 20 мл від кожної
фракційної проби. Збір сечі здійснювався з попередньою підготовкою. До
дня її збору з раціону не менше ніж за 3 доби виключалися всі фарбувальні
продукти (буряк, помідори, морква, чай чорний, какао, кава, шоколад), а
також банани (як додаткове джерело триптофану).
Визначення концентрації серотоніну у цільній крові виконано
флюориметричним методом В. І. Кулинського та Л. С. Костюковської [199].
Імуноферментні обстеження (метод твердофазного імуноферментного
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 тестсистеми виробництва фірми «Human» (Німеччина).
Для визначення ІР проводили розрахунок НОМА-ІR за формулою
[200].
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.
Всі обстеження проводили у відповідності до рекомендацій фірмвиробників діагностичних тест-систем на основі сучасних принципів
лабораторних технологій [201] 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 (19642004 рр.) [188].

59
2.2.3. І н с т р у м е н т а л ь н е
структури

тіла.

Для

визначення

о б с т е ж е н н я.
структури

тіла

Визначення

використовувався

біоелектричний імпедансний метод за допомогою моніторного комплексу
«КМ-АР-01 Діамант» (ЗАО «Діамант») [202]. 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
уточняються шляхом співставлення результатів БІА з даними оцінки
параметрів складу тіла еталонними методами. [28, 81].
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 дорівнює співвідношенню ЖМ до МТ), (%).

60
3. БЖМ тіла – (БЖМ = МТ – ЖМ), (кг).
4. Індекс (співвідношення БЖМ до ЖМ).
5. АКМ (маса всіх клітин, в яких відбуваються метаболічні процеси),
(кг).
6. Індекс (співвідношення АКМ до ЖМ).
Вимірювання артеріального тиску. Рівень САТ та діастолічного
артеріального

тиску

вимірювався

полуавтоматичним

тонометром

№ 623416 фірми Microlife (Швейцарія).
Перед вимірюванням АТ протягом 1 години обстежені особи не палили,
не пили каву, не мали великих фізичних навантажень.
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 АТ 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 % окружності
плеча і не менше 40 % довжини плеча.

2.2.4. С о ц і о л о г і ч н и й м е т о д . Метод опитування з метою
визначення родинних особливостей розвитку надлМТ та ОЖ серед молодого
жіночого міського населення.
Також було проведено анкетування пацієнтів щодо характеру сну. Для
цього було застосовано бальну оцінку суб’єктивних характеристик сну [187].
А також за допомогою Голландського опитувальника ХП – DEBQ
проводилося дослідження характеру ХП [16]. Анкетування за допомогою
Голландського опитувальника передбачає відповідь пацієнта на три блока
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питань: 1) які оцінюють наявність обмежувального; 2) емоціогенного та
3) екстернального типів ХП. Кожен із блоків включає 10-13 питань, на які
пропонуються три можливих відповіді, кожна з яких оцінюється фіксованою
кількістю балів. Після відповіді особи, яка обстежується, на усі питання
блоку загальноприйнятим в арифметиці методом визначається середня
кількість балів за цим блоком. Наявність обмежувального типу ХП
діагностується при середній кількості набраних балів за відповідним блоком
від 2,4 та більше; емоціогенного – 1,7 балів і вище; екстернального –
2,7 балів і вище.
Анкети щодо характеру сну та особливостей ХП заповнювала кожна з
респонденток в присутності лікаря-інтерв’юера.
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 «Statistica 10.0» (фірми StatSoft)
та «Microsoft Exel-2007».
При

статистичній

обробці

клініко-функціональних

результатів

використовувалися методи описового статистичного аналізу, непараметричні
методи

виявлення

зв'язків

і

перевірки

гіпотез,

а

також

методи

багатовимірного моделювання [203-206].
Результати описового аналізу кількісних параметрів представлені у
вигляді оцінок вибіркового середнього (Mean) і стандартного відхилення
(SD), а також у вигляді медіани (Median). Для опису якісних ознак
використовувалося кількість спостережень і процентні співвідношення.
В якості методів встановлення статистичної значущості відмінностей
між групами по порядковій ознаці застосовувалися непараметричні методи
(критерій Манна-Уітні, дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса).
Перевірку статистичних гіпотез проводили на рівні р < 0,05.
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Дані, отримані при аналізі зв'язків між різними факторами і залежною
величиною
спряженості

представлялися
–

у

формі

загальноприйнятий

таблиць
найбільш

спряженості.

Таблиці

універсальний

засіб

представлення спільного розподілу двох змінних (факторів, ознак). Рядки
таблиці спряженості відповідають значенням однієї змінної, стовпці –
значенням іншої змінної. На перетині рядка і стовпця вказується частота
спільної появи відповідних значень двох змінних.
Так як в досліджуваних таблицях спряженості значення частот можуть
мати значення від нуля і більше десяти, то статистичну значущість зв'язків
між різними факторами і залежною величиною (наявність ОЖ у молодої
жінки) для отримання вірогідного результату оцінювалась за низкою
критеріїв: Хі-квадратом Пірсона, М-П Хі-квадратом, Йетса Хі-квадратом. З
метою статистичного вивчення зв'язку між явищами було використано і
непараметричний метод визначення коефіцієнту рангової кореляції Спірмена
[207, 208].
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
(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 оцінки розвитку та прогресування метаболічних порушень
застосовано дискримінантний аналіз та логістичну регресії. Для дослідження
інформативності опрацьованих моделей розраховано: чутливість (відсоток
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пацієнтів, у яких розвинулись ускладнення при попередньо спрогнозованому
високому

ризику);

специфічність

(відсоток

ймовірність

негативного

результату при негативному прогнозі); точність (зважене середнє значення
поміж чутливістю та специфічністю).
Для побудови прогностичної моделі розвитку МС, було застосовано
метод логістичної регресії.
Імовірність виникнення порушень (p) залежно від вибраних нами
факторів обчислювалась за формулою:
p=exp(y)/[1+exp(y)]
де exp – експонента (е = 2,72...).
у – величина, обчислена за формулою:
y=b0+b1*x1+...+bn* xn,
де b0 – константа;
bi – коефіцієнти при кожному факторі;
xі – значення факторів.
Число р, що отримується за цією формулою можна інтерпретувати як
ймовірність розвитку МС. За точку поділу було вибрано значенняр – 0,5.
Якщо р < 0,5, то це негативний прогноз розвитку МС, р > 0,5 – позитивний
прогноз.
Таким чином, представлені в даному розділі матеріали та методи
дослідження

є

необхідною

умовою

і

виступають

інформативними

послідовними етапами вирішення поставлених задач дослідження, що
передбачають використання загальноклінічних, клініко-лабораторних та
інструментальних обстежень, а також якісної математичної обробки
отриманих квантифікованих результатів.

РОЗДІЛ 3
РОДИННІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОГО ОЖИРІННЯ
У МОЛОДИХ ЖІНОК

Загальновідомо, що важливим фактором, який обумовлює розвиток
ОЖ, є генетично детерміновані особливості метаболізму та звички, які
формуються на рівні родини [209]. Тому для створення алгоритму
формування серед усього загалу молодих жінок груп ризику розвитку ОЖ та
його ускладнень треба чітко розуміти наявність яких патологій у батьків
мають статистично значущий зв’язок із розвитком в молодому віці ОЖ у
жінок. Їх уточнення і стало завданням етапу роботи, результатам якого
присвячено даний розділ.
До дослідження після підписання інформованої згоди було залучено
130 жінок – мешканок м. Харкова, середній вік яких склав (28,64±6,91) років
із екзогенно-конституційним надлМТ різного ступеня без важкої супутньої
патології, які не отримували медикаментозну терапію на момент обстеження.
Визначення

родинних

особливостей

розвитку

ОЖ

проводилось

методом анкетування із застосуванням спеціально розробленого в процесі
роботи опитувальника. Отримані при анкетуванні дані у подальшому в
обов’язковому порядку підтверджувалися із залученням офіційних медичних
архівних матеріалів.
Дані, отримані при аналізі зв'язків між різними факторами і залежною
величиною (наявність ОЖ у молодої жінки) представлялися у формі таблиць
спряженості.
На підставі результатів анкетування було спочатку оцінено залежність
між наявністю ОЖ у молодої жінки з МТ її батьків. Було виявлено, що із усіх
жінок, залучених до дослідження, більше половини мали батька, у якого
діагностувалось ОЖ. Частка таких жінок була на 12 % більшою, ніж тих, у
кого батько мав нМТ.
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Жінки із нМТ та надлМТ у три рази частіше були доньками батька без
ОЖ ніж батька із ОЖ. А майже половина батьків жінок із ОЖ також мали
ІМТ більший за 30 кг/м2. Але слід зауважити, що 23 % батьків, у яких у
доньки в молодому віці діагностувалось ОЖ не мали проблем із зайвою
вагою (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Показники спряженостіщодо характеристики зв’язку між наявністю ОЖ
у обстежених жінок та ОЖ у їх батьків
Показник
Кількість жінок, у яких
батько не мав ОЖ (n, %)
Кількість жінок, у яких
батько мав ОЖ (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
29
30
59
22,31%
23,08%
45,38%
7
64
71
5,38%
49,23%
54,62%
36
94
130
27,69%
72,31%
100,00%

Характеристика статистичної значущості зв’язку між наявністю ОЖ у
батька та розвитку його у доньки наведена у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ОЖ у їх батьків
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
24,846*
25,911*
22,923*
0,437*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Представлені дані однозначно свідчать про вірогідність такого зв’язку,
який є помірним (значення коефіцієнту кореляції Спірмена – 0,437). Тому
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можливо стверджувати, що доньки чоловіків із ОЖ мають ризик розвитку
цієї патології вже у молодому віці.
У процесі роботи оцінювався зв’язок і щодо МТ матері і дочки (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та ОЖ у їх матерів
Показник
Кількість жінок, у яких
мати не мала ОЖ (n, %)
Кількість жінок, у яких
мати мала ОЖ (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
27
24
51
20,77%
18,46%
39,23%
9
70
79
6,92%
53,85%
60,77%
36
94
130
27,69%
72,31%
100 %

Із таблиці видно, що як і стосовно батьків, майже половина матерів
жінок із ОЖ також мали цю патологію. Кількість молодих жінок із ОЖ, у
яких і матері страждали на нього, також майже у три рази є більшою, ніж
кількість жінок із ОЖ, матері яких мали нормальну або тільки надлМТ.
Як свідчать дані таблиці 3.4, вірогідність зв’язку між наявністю ОЖ у
жінки та її матері є вірогідною на рівні значення р критеріїв Пірсона
Хі-квадрат, М-П Хі-квадрат менше, ніж 0,05, а коефіцієнту кореляції
Спірмена – 0,453.
Таблиця 3.4
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ОЖ у їх матерів
Статистичний параметр
ПірсонаХі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
26,72*
26,85*
24,68*
0,453*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001

67
Це вказує на наявність зв’язку практично однакової сили між
виникненням ОЖ в молодому віці у міської мешканки – представниці
української популяції і наявністю цієї патології у її і батька, і матері.
Як відомо, ОЖ – є одним із значущих факторів ризику розвитку
хронічної неінфекційної патології в першу чергу ЦД 2 типу, патології
серцево-судинної системи, у тому числі АГ. Це пояснюється тим, що
основою їх патогенезу у більшості випадків є один патологічний феномен –
ІР, тісно пов’язаний із станом жирової тканини [210-212]. Підтверджують це
і дані епідеміологічних досліджень, які переконливо доводять наявність ОЖ
у більшості пацієнтів із ЦД 2 типу та АГ [213, 214]. У зв’язку із цим в процесі
даної роботи було деталізовано характер зв’язку між фактом діагностування
ЦД 2 типу та АГ у батьків із наявністю ОЖ у їх дочок. Було виявлено, що
тільки 24 % жінок із ОЖ мали матерів, які страждають на ЦД 2 типу, а майже
у половини з жінок цієї категорії у матерів не діагностувалася ця патологія
(табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та ЦД 2 типу у їх матерів
Показник
Кількість жінок, у яких мати не мала
ЦД 2 типу (n, %)
Кількість жінок, у яких мати мала ЦД
2 типу (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %) всього
31
63
94
23,85%
48,46%
72,31%
5
31
36
3,85%
23,85%
27,69%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%

Але, на нашу думку, це, крім іншого, може пояснюватися і недостатнім
виявленням ЦД серед населення України. Як відомо, кількість виявлених
випадків ЦД 2 типу у нашій державі є значно нижчою, ніж існуючий рівень
поширеності цієї патології. Але слід зазначити, що жінки без ОЖ у шість
разів рідше мали матерів із ЦД 2 типу, ніж жінки із ОЖ, це ще раз
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опосередковано підтвердило, що молоді жінки із ОЖ можуть мати генетично
детерміновані метаболічні особливості, які обумовлюють значний ризик
розвитку ЦД 2 типу.
Проведений при аналізі отриманих даних статистичний аналіз
підтвердив наявність слабкої сили зв’язок між наявністю ЦД 2 типу у матері
та розвитку у її доньки в молодому віці ОЖ (значення коефіцієнту кореляції
Спірмена – 0,191) (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ЦД 2 типу у їх матерів
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
4,74*
5,19*
3,83*
0,191*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Але щодо зв’язку між наявністю ЦД 2 типу у батька та розвитку у його
доньки в молодому віці ОЖ, то при проведені даної роботи його не було
доведено (табл. 3.7, 3.8).
Таблиця 3.7
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та ЦД 2 типу у їх батьків
Показник
Кількість жінок, у яких батько не
мав ЦД 2 типу (n, %)
Кількість жінок, у яких батько
мав ЦД 2 типу (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
33
73
106
25,38%
56,15%
81,54%
3
21
24
2,31%
16,15%
18,46%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%
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Таблиця 3.8
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ЦД 2 типу у їх батьків
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
3,393*
3,848*
2,526*
0,151*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Це вказує на можливі суттєві статеві відмінності щодо особливостей
спадковості відносно метаболічних характеристик у осіб із ОЖ та ЦД 2 типу.
Але

це

твердження

потребує

подальшого

експериментального

підтвердження.
В процесі роботи було доведено і наявність статистично значущого
зв’язку між наявністю ще одного фактора – складового МС, – АГ у обох
батьків та ОЖ у доньки (табл. 3.9-3.12).

Таблиця 3.9
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та АГ у їх матерів
Показник
Кількість жінок, у яких мати
не мала АГ (n, %)
Кількість жінок, у яких мати
мала АГ (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
31
38
69
23,85%
29,23%
53,08%
5
56
61
3,85%
43,08%
46,92%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%

Отримано, що жінки із ОЖ у 1,4 рази частіше мають матерів із АГ, ніж
із нормальним АТ. Але питома вага матерів із нормальним АТ у жінок і з ОЖ
і без нього практично не відрізнялася.
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Таблиця 3.10
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та АГ 2 типу у їх матерів
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
21,81*
23,87*
20,01*
0,409*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Таблиця 3.11
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та АГ у їх батьків
Показник
Кількість жінок, у яких
батько не мав АГ, (n, %)
Кількість жінок, у яких
батько мав АГ, (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %)
із ОЖ (n, %)
всього
32
53
85
24,62%
40,77%
65,38%
4
41
45
3,08%
31,54%
34,62%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%
Таблиця 3.12

Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та АГ у їх батьків
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
12,15*
13,81*
10,75*
0,306*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Як видно із даних, що наведені у таблиці 3.10, вплив між наявністю АГ
у матері та ОЖ у її доньки у молодому віці є вірогідним (коефіцієнт кореляції
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Спірмена – 0,409). Щодо батьків, то тут зареєстровано таку закономірність:
жінки із ОЖ на 10 % частіше мали батька без АГ ніж із нею.
Але їх батьки у 10 разів частіше мали АГ, ніж батьки жінок із нМТ та
надлМТ (див. табл. 3.11).
При аналізі статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та АГ у їх батьків, доведено його
вірогідність та визначено його помірну силу (коефіцієнт кореляції Спірмена
– 0,306).
Ще одним клінічно важливим ускладненням ОЖ є розвиток
холестеринового холелітіазу, а ОЖ є найбільш важливим фактором ризику
його розвитку.
За даними літератури, ЖКХ виявляють у 64,7 % людей з надмірною
масою тіла, при ОЖ III-IV ступеня частота даної патології досягає 100 %
випадків [215].
Тому одним із напрямків даної роботи стало визначення зв’язку між
наявністю ЖКХ у кожного з батьків із розвитком ОЖ у їх дочок молодому
віці (табл. 3.13, 3.14).
Таблиця 3.13
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та ЖКХ у їх матерів
Показник
Кількістьжінок, у якихмати
не мала ЖКХ (n, %)
Кількістьжінок, у якихмати
мала ЖКХ(n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %)
із ОЖ (n, %)
всього
30
68
98
23,08%
52,31%
75,38%
6
26
32
4,62%
20,00%
24,62%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%
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Таблиця 3.14
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ЖКХ типу у їх матерів
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
1,69*
1,79*
1,15*
0,114*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Було визначено, що не зважаючи на те, що доньки матерів із ЖКХ у
5 разів частіше хворіють на ОЖ в молодому віці, рівні значущості р критеріїв
Пірсона Хі-квадрат, М-П Хі-квадрат, які статистично характеризують такий
зв’язок, є більшими за 0,05, а коефіцієнт кореляції Спірмена дорівнює 0,114.
Тобто, не можливо стверджувати, що існує зв’язок між наявністю ОЖ у
молодих жінок та ЖКХ у їх матерів.
Аналогічний результат в даному дослідженні було отримано і щодо
зв’язку між наявністю ЖКХ у батька та ОЖ у його доньки у молодому віці
(табл. 3.15, 3.16).
Таблиця 3.15
Показники спряженостіщодо характеристики зв’язку між наявністю ОЖ
у обстежених жінок та ЖКХ у їх батьків
Показник
Кількість жінок, у яких
батько не мав ЖКХ, (n, %)
Кількість жінок, у яких
батько мав ЖКХ, (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
34
79
113
26,15%
60,77%
86,92%
2
15
17
1,54%
11,54%
13,08%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%
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Таблиця 3.16
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ЖКЗ у їх батьків
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
2,47*
2,86*
1,64*
0,138*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Із наявністю інсулінорезистентності та розвитком ОЖ ще пов’язують і
синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) у жінок та гіпоталамічний синдром
пубертатного періоду (ГСПП) у чоловіків.
У доступній літературі нами не було знайдено повідомлень щодо
досліджень зв’язку між розвитком ОЖ у молодих жінок – представниць
української популяції та обтяженістю їх родинного анамнезу за даними
патологіями. Тому це стало ще одним напрямком даної роботи (табл. 3.173.20).
Таблиця 3.17
Показники спряженостіщодо характеристики зв’язку між наявністю ОЖ
у обстежених жінок та СПКЯ у їх матерів
Показник
Кількість жінок, у яких
мати не мала СПКЯ (n, %)
Кількість жінок, у яких
мати мала СПКЯ(n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ (n, %)
всього
33
80
113
25,38%
61,54%
86,92%
3
14
17
2,31%
10,77%
13,08%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%

Виявлено, що не залежно від того, що доньки матерів із СПКЯ та
батьків із ГСПП у 2,4 рази частіше мають ОЖ в молодому віці, статистичної

74
значущості зв’язку між наявністю ОЖ у молодих жінок та обох цих
патологій відповідно у їх батьків в даному дослідженні зареєстровано не
було.
Таблиця 3.18
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та СПКЯ у їх матерів
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
0,985*
1,060*
0,493*
0,087*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Отримані результати ще раз підтверджують важливість при наданні
медичної допомоги індивідуального комплексного підходу до кожного з
пацієнтів із ОЖ, необхідність урахування родинного анамнезу хворого.
Таблиця 3.19
Показники спряженості щодо характеристики зв’язку між наявністю
ОЖ у обстежених жінок та ГСПП у їх батьків
Показник
Кількість жінок, у яких
батько не мав ГСПП, (n,%)
Кількість жінок, у яких
батько мав ГСПП, (n, %)
Всього

Кількість обстежених жінок
без ОЖ (n, %) із ОЖ(n, %)
всього
36
86
122
27,69%
66,15%
93,85%
0
8
8
0,00%
6,15%
6,15%
36
94
130
27,69%
72,31%
100%
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Таблиця 3.20
Значення статистичних параметрів, які характеризують зв’язок між
наявністю ОЖ у обстежених жінок та ГСПП у їх батьків
Статистичний параметр
Пірсона Хі-квадрат
М-П Хі-квадрат
Йетса Хі-квадрат
Коефіцієнт кореляції Спірмена

Значення
3,264*
5,386*
1,957*
0,158*

Примітка. * – вірогідність статистичних значень на рівні ˂0,001
Таким чином, результати даного етапу дослідження дають змогу
стверджувати про існування вірогідної середньої сили зв'язку між розвитком
у жінок мешканок м. Харкова у молодому віці ОЖ та наявністю цієї патології
у їх батька та матері. Аналогічна залежність визначена і щодо наявності АГ у
обох батьків та розвитку ОЖ у їх доньок.
Між фактом діагностування ЦД 2 типу у жінки та розвитком ОЖ в
молодому віці у її доньки існує вірогідний зв'язок слабкої сили, такого
зв’язку щодо батька зареєстровано не було.
В даному дослідженні не доведено статистично значущого зв’язку між
наявністю у батьків ЖКХ, СПКЯ, ГСПП та виникненням у їх дочок ОЖ в
молодому віці.
Для покращення ефективності вітчизняної превентивної медицини є
доцільним врахування виявлених особливостей при розробці завдань в першу
чергу для сімейних лікарів в рамках регіональних програм профілактики
хронічних неінфекційних хвороб в Україні.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [216220].
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РОЗДІЛ 4
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТІЛА МОЛОДИХ ЖІНОК ІЗ РІЗНОЮ
МАСОЮ ТІЛА

Сьогодні

в

повсякденній

клінічній

практиці

основними

характеристиками маси тіла та критеріями ступеня ризику хронічної
неінфекційної патології у осіб із надлМТ різного ступеня вважаються
параметри ІМТ, ОТ і ОС.
Разом

з

тим,

існує

думка,

що

для

характеристики

ступеня

жировідкладання при наданні персонифікованої медичної допомоги критерій
«ІМТ» недостатньо інформативний [70]. Доцільніше визначати у пацієнта
параметри складу тіла (ЖМ, ВЖМ, БЖМ, АКМ, їх співвідношення) [28, 221].
Це підтверджують і результати скринінгунадлМТ та ОЖ серед
мешканців м. Харкова [4], в процесі якого було показано недостатню
інформативність параметра «ІМТ» щодо накопичення жирової тканини у
представників української популяції, в першу чергу у жінок молодого віку.
Тому одним із напрямків даної роботи стало визначення параметрів
складу тіла із використанням БІА у молодих жінок – представниць
української популяції із різною його масою (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Характеристика складу тіла молодих жінок, які були обстежені в ході
дослідження, Mean± SD, Median

Показник

нМТ,
(n=25)

Група, кількість обстежених
ОЖ
надлМ,
1 ст.,
2 ст.,
(n=20)
(n=29)
(n=23)

1

2
12,09±2,44
12,61

3
4
5
23,49±2,55 31,45±3,34 40,17±2,61
23,34
31,74
40,00

ЖМ, кг

3 ст.,
(n=33)
6
55,79±9,30
52,22

77
Продовження табл. 4.1
1
ВЖМ, %

2
19,93±2,84
20,85

3
30,84±3,39
30,17

4
35,44±3,36
35,38

5
39,36±2,94
39,03

6
43,37±3,84
43,34

БЖМ,кг

48,33±5,03
47,58

52,91±5,53
53,61

57,47±6,24
56,48

62,29±7,33
61,27

73,14±13,11
70,12

АКМ, кг

27,98±0,90
28,21

32,34±1,18
32,18

35,40±1,50
35,47

38,68±1,24
38,53

44,66±3,73
44,04

Виявлено: обстежені жінки молодого віку – представниці української
популяції із нМТ мали ЖМ на рівні (12,09 ± 2,44) кг, що складає майже 20 %
від їх загальної маси тіла, це відповідає, за даними літератури, ступеню
накопичення жирової тканини у молодих жінок – представниць інших
європеоїдних популяцій [75, 78].
У пацієнток із надлМТ значення ЖМ та ВЖМ вірогідно зростали вже
на 194 та на 155 %, відповідно.
При розвитку ОЖ 1, 2 та 3 ст. ЖМ складала вже 260, 332 та 461 % від
аналогічного показника у жінок із нМТ. У обстежених з надлМТ різного
ступеня зареєстровано абсолютне збільшення БЖМ в порівнянні з контролем
(на 109 % при надлМТ на 119, 129 та 151 % при первинному ОЖ 1, 2 і 3 ст.,
відповідно). АКМ – при надлМТ на 116 % відносно осіб із нМТ; при
ОЖ 1, 2 і 3 ступеня – на 127, 138 та 160 %. Вірогідність відмінностей усіх
середніх за критерієм Краскела-Уолліса реєструвалася на рівні p < 0,001.
У той же час співвідношення БЖМ до ЖМ тіла зі збільшенням надлМТ
зменшувалося в кілька разів, з (4,13 ± 0,85) для контрольної групи до
(1,32 ± 0,20) для групи з ОЖ 3 ст. (в 3,13 разів). Вірогідність відмінностей
усіх середніх за критерієм Краскела-Уолліса реєструвалася на рівні
p < 0,001 (рис. 4.1).
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Відношення безжирової маси до жирової маси

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

нМТ

надлМТ

ОЖ 1 ст.

ОЖ 2 ст.

ОЖ 3 ст.

Категорія маси тіла

Середнє
Середнє±0,95 Дов.
інтервал

Рис. 4.1. Динаміка співвідношення БЖМ/ЖМ в залежності від ІМТ

Основну частину БЖМ становить АКМ, яка в основному складається із
м'язової тканини та має суттєвий вплив на метаболічні характеристики
організму та ХП [221].
В даному дослідженні виявлено, що абсолютне значення АКМ при
збільшенні МТ значуще зростає: при надлМТ на 116 % відносно осіб із нМТ;
при ОЖ 1, 2 і 3 ступеня – на 127, 138 та 160 %. Але значення співвідношення
АКМ/ЖМ, яке має більшу прогностичну значущість щодо розвитку розладів
ХП та метаболічних порушень, при зростанні МТ значуще зменшувалося, з
(2,4 ± 0,46) для контрольної групи до (0,81 ± 0,06) для групи молодих жінок
із первинним ОЖ 3 ст. (вірогідність різниць усіх середніх по групах за
критерієм Краскела-Уолліса, p < 0,001) (рис. 4.2).
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Відношення активної клітинної маси до жирової маси
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Рис. 4.2.

Середнє
Середнє±0,95 Дов.
інтервал

Динаміка змін відношення (АКМ/ЖМ) в залежності від ІМТ

Таким чином, при проведенні даного етапу дослідження визначено, що
склад тіла жінок молодого віку – представниць української популяції не має
суттєвих відмінностей із представницями інших європеоїдних популяцій.
Розвиток надлМТ різного ступеня у них обумовлюється статистично
значущим

збільшенням

як

жирової,

так

і

безжирових

тканин

і

супроводжується зменшенням відносного вмісту АКМ. Ступінь збільшення
ЖМ є виразнішою, ніж зростання її долі у загальній МТ.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в праці автора [222].
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РОЗДІЛ 5
ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА У МОЛОДИХ ЖІНОК
ІЗ РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА

Зміни у складі тіла жінок із надлМТ різного ступеня – фактор, який має
тісний етіопатогенетичний зв’язок із порушеннями ХП.
Діагностування розладів ХП методом анкетування інформативний,
легкий та дешевий у виконанні метод. Найчастіше інформація, яка
отримується при оцінці типів ХП методом анкетування, стає основою
визначення алгоритму психологічної допомоги пацієнтам. Але, за даними
літератури, вона може використовуватися й для оцінки особливостей
гормонально-метаболічних порушень у осіб із первинним ОЖ. Сьогодні у
повсякденній клінічній роботі лікарів первинної ланки, ендокринологів
анкетування пацієнтів щодо типів у них ХП практично не проводиться.
Причина цього – відсутність чіткого діагностичного підходудо виявлення
метаболічних ускладнень при аналізі отриманих результатів.
З метою деталізації методологічних підходів до визначення груп
ризику розвитку метаболічних ускладнень серед молодих жінок із надлМТ
різного ступеня актуальним є визначення взаємозв’язків між результатами
анкетування та основних антропометричних характеристик, параметрів
складу тіла. Цьому і було присвячено ще один етап даного дослідження.
Перед його початком жодна з пацієнток не визнавала у себе наявність
порушень ХП, а понад 20 % обстежених з надлМТ різного ступеня не
вважали себе хворими і вказували, що не потребують медичної допомоги.
Для їх анкетування в даній роботі використовувався Голландський
опитувальник ХП [16, 17].
На першому етапі роботи за його допомогою було визначено, що тільки
вісім з них (понад 7 %) не мали порушень ХП, а у 92 % пацієнток
реєструвалися різні її розлади (табл. 5.1).
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Таблиця 5.1
Спектр різних типів порушень ХП у молодих жінок із надлМТ різного
ступеня із їх наявністю, (%)
Тип розладу ХП
Обмежувальний
Емоціогенний
Екстернальний

Відсоток обстежених
64
54
55

Слід зазначити, що частка з обстежених мала комбіновані порушення
ХП (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Частота сполучення різних типів порушень ХП у молодих жінок із
надлМТ різного ступеня із їх наявністю, (%)
Тип розладу ХП
Емоціогенний + екстернальний
Обмежувальний +екстернальний
Обмежувальний +емоціогенний
Обмежувальний + емоціогенний +екстернальний

Відсоток обстежених
9
10
12
10

Метою другого етапу роботи стало вивчення частоти порушень ХП у
молодих жінок з надлМТ різного ступеня з урахуванням віку маніфестації
захворювання. Для цього особи, які залучались до попереднього етапу
дослідження, були розподілені на групи в залежності від терміну появи
надлишку ваги. І група – пацієнтки із надлМТ та ОЖ, у яких розвиток
надлишку ваги маніфестував у дитячому та пубертатному віці, та ІІ група –
жінки, у яких надлМТ та ОЖ було вперше діагностовано у постпубертатному
віці (табл. 5.3).

82
Таблиця 5.3
Частота порушень різних типів ХП в залежності від терміну
маніфестування надлМТ різного ступеня, (%)
Група, кількість обстежених
I (n=54)
II (n=51)
11,1
5,9
46,3
25,5
59,3
51,0

Тип розладу ХП
Обмежувальний
Eмоціогенний
Екстернальний

Стат.показник,
р
р> 0,50
р< 0,05
р> 0,50

Примітка. р – відмінності показників груп І та ІІ
Вірогідна різниця в частоті діагностування різних видів розладів ХП в
залежності від терміну маніфестації надлишку ваги було виявлено тільки
відносно емоціогенного типу. Його частота у жінок, які хворіли з дитячого та
предпубертатного віку, була статистично значуще (р < 0,05) більшою, ніж у
групі жінок, у яких надлишок ваги виник пізніше.
На третьому етапі роботи, якому присвячено даний розділ, по-перше,
було оцінено середню кількість балів, які набрали молоді жінки із різною МТ
щодо обмежувального типу ХП, в залежності від їх ІМТ (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Середня кількість балів щодо обмежувальної ХП, які
набрали молоді жінки, в залежності від їх ІМТ
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Визначено, що жінки із нМТ зробили відповіді, які в середньому по
групі було оцінено як (1,89 ± 0,29) балів, із надлМТ – (2,08 ± 0,57) балів,
тобто на рівні відсутності порушень.
Жінки із ОЖ 1, 2 та 3 ст. набрали в середньому по цьому блоку
опитувальника – (2,50 ± 0,46); (2,74 ± 0,54) та (3,37 ± 0,63) балів відповідно.
Вірогідність відмінностей усіх середніх за критерієм Краскела-Уолліса
реєструвалася на рівні p < 0,001.
Щодо емоціогенного типу ХП, то відповіді жінок було оцінено так.
Обстежені із нМТ набрали в середньому по групі (1,50 ± 0,20) балів, із
надлМТ – (1,81 ± 0,33) балів, із ОЖ 1 ст. – (1,82 ± 0,92) балів, 2 ст. –
(2,39 ± 0,99) балів, ОЖ 3 ст. – (2,50 ± 0,84) балів (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Середня кількість балів щодо емоціогенної ХП, які набрали
молоді жінки, в залежності від їх ІМТ
Отримані дані свідчать, що кількість балів, яка вказує на відсутність
порушень цього типу ХП, зареєстровано тільки в групі осіб із нМТ. Пацієнти
із надлМТ та ОЖ набрали кількість балів, яка перевищувала норму. При
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цьому жінки із ОЖ 2 та 3 ст. мали вірогідно більшу їх кількість, ніж
обстежені із надлМТ (2,39 та 2,49 проти 1,82 балів, відповідно). Вірогідність
відмінностей усіх середніх за критерієм Краскела-Уолліса реєструвалася на
рівні p < 0,001.
При анкетуванні молодих жінок із різною МТ щодо наявності у них
екстернального типу ХП група осіб із нМТ отримала в середньому по групі
кількість балів, яка не перевищувала 2,7 балів – (2,13 ± 0,37) балів, як і група
пацієнток із надлМТ – (2,63 ± 0,54) балів.
На відміну від них жінки із ОЖ 1 ст. відповіли таким чином, що
середній бал по їх групі склав (2,85±0,61), із ОЖ 2 ст. – (2,90±0,66), із ОЖ
3 ст. – (3,05±0,64). Вірогідність відмінностей усіх середніх за критерієм
Краскела-Уолліса реєструвалася на рівні p < 0,001 (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Середня кількість балів щодо екстернальної ХП, які набрали
молоді жінки, в залежності від їх ІМТ
Тобто, в ході роботи було доведено, що виразність порушень усіх трьох
розладів ХП зростає разом із ІМТ. Суттєвою відмінністю груп жінок із
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надлМТ та ОЖ є нормальний середній бал по групі щодо відповідей відносно
розладів ХП по обмежувальному та екстернальному типу.
В процесі роботи було оцінено і виразність порушень різних типів ХП
в залежності від наявності та ступеня абОЖ – загальноприйнятого на
сьогодні інтегрального показника розвитку метаболічних ускладнень.
Абдомінальне ожиріння діагостувалося згідно із розміром ОТ:
1) ОТ менше за 0,80 м вважався нормою і свідчив про відсутність абОЖ; 2)
ОТ на рівні від 0,8 до 0,88 м свідчив про наявність помірного абОЖ; 3) ОТ –
0,88 м та більше – виразного [223].
При оцінці відповідей молодих жінок на питання блоку щодо розладів
ХП за обмежувальним типом вірогідної різниці у кількості балів, які
отримали в середньому по групі жінки із помірним абОЖ та з його
відсутністю, зареєстровано не було. Жінки із нормальним ОТ отримали
(1,89 ± 0,28) балів; із помірним абОЖ (1,92 ± 0,38) (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Середня кількість балів щодо обмежувальної ХП, які
набрали молоді жінки, в залежності від наявності та ступеня
абОЖ
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Пацієнтки аналогічного віку із виразним абОЖ отримали в середньому
по групі при відповіді на цей блок питань (2,66 ± 0,58) балів, тобто більше у
1,4 рази за жінок із нормальним ОТ та у 1,39 разів – із помірним абОЖ. Це
вказує на наявність статистично значущого (p < 0,001 та p < 0,001)
поглиблення розладів за цим типом ХП при розвитку вісцерального ОЖ.
Щодо порушень ХП за емоціогенним типом, то особи із помірним
абОЖ отримали при відповіді вірогідно (p < 0,001) більшу (у 1,26 разів)
кількість балів у порівнянні із жінками із нормальним ОТ: (1,93 ± 0,22) проти
(1,53 ± 0,22) балів, відповідно (рис. 5.5).
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Середня кількість балів щодо емоціогенної ХП, які набрали
молоді жінки, в залежності від наявності та ступеня абОЖ

По групі осіб із виразним абОЖ було нараховано в середньому
(2,33 ± 0,94) балів, що значуще відрізняється від результатів осіб із помірним
абОЖ та без нього (у 1,21 разів (p < 0,05) та у 1,53 разів (p < 0,001),
відповідно).
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Обстеження жінок усіх трьох груп відносно екстернальної ХП мали
аналогічну спрямованість. По групі жінок без абОЖ середній бал не
перевищував цифру 2,7, тобто вказував на відсутність порушень.
У осіб із абОЖ ступінь порушень зростала разом із ОТ. В групі
пацієнток із помірним абОЖ середній бал перевищував показник групи без
абОЖ у 1,3 раз, із виразним – вже у 1,38 раз. Вірогідність відмінностей усіх
середніх за критерієм Краскела-Уолліса реєструвалася на рівні p < 0,001
(рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Середня кількість балів щодо екстернальної ХП, які набрали
молоді жінки, в залежності від наявності та ступеня абОЖ
Отримані дані переконливо свідчать про наявність у молодих жінок із
різною МТ зв'язку між наявністю та виразністю розладів ХП та ступенем
накопичення жирової тканини, у тому числі на передній черевній стінці.
При аналізі результатів роботи було зроблено припущення, що такі
зміни ХП у жінок із абОЖ обумовлюються крім іншого і патологічними
зрушеннями у складі їх тіла. Тому в процесі роботи було оцінено характер
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кореляційних взаємовідносин між ступенем розладів ХП та параметрами
складу тіла молодих жінок із різною масою.
Виявлено, що між кількістю балів, які отримали обстежені при
відповіді на блок питань щодо порушень ХП за обмежувальним типом та
ЖМ існує прямий статистично значущий (p < 0,001) кореляційний зв’язок
значної сили (r = 0,7140) (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо обмежувального типу ХП та ЖМ
Визначено

рівняння

регресії,

згідно

з

яким

ЖМ

становить

[-7,1836 + 16,5128 × кількість балів за блоком Голландського опитувальника
щодо обмежувального типу ХП].
В процесі роботи зареєстровано також прямий вірогідний (p < 0,001)
корелятивний зв’язок середньої сили між кількістю балів, які отримали
обстежені при відповіді на блок питань щодо порушень ХП за емоціогенним
типом, та значенням ЖМ (r = 0,4567) (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо емоціогенного типу ХП та ЖМ
Рівняння регресії: ЖМ –17,367 - 9,3887 × кількість балів за блоком
питань Голландського опитувальника щодо емоціогенної ХП.
При проведенні дослідження доведено, що кількість балів, яку
набирають молоді жінки із різною МТ, відповідаючи на питання щодо
екстернального типу ХП, також статистично значуще (p = 0,001) з помірною
силою (r = 0,4468) позитивно корелює з ЖМ (рис. 5.9).
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Рис. 5.9. Залежність між середньою кількістю балів за блоком
Голландського опитувальника щодо екстернального типу ХП
та ЖМ
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Рівняння регресії: ЖМ (кг) = 4,0725 + 11,8815 × кількість балів щодо
екстернального типу ХП.
При обстеженні молодих мешканок м. Харкова оцінено і ступінь
взаємозв’язку між виразністю різних типів ХП та ВЖМ. Визначено, що між
кількістю балів щодо блоків діагностики розладів ХП за обмежувальним та
емоціогенним типом, і ВЖМ існує пряма вірогідна залежність помірної сили
(r = 0,4459; p < 0,001), (r = 0,3065; p = 0,0006) відповідно, яка описується
рівняннями: ВЖМ (%) = 1,4136 + 0,0299 × середня кількістю балів щодо
обмежувальної ХП (рис. 5.10) та ВЖМ (%) = 28,8066 + 3,23 × середня
кількістю балів щодо емоціогенної ХП (рис. 5.11).
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Рис. 5.10. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо обмежувального типу ХП та ВЖМ
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Рис. 5.11. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо емоційного типу ХП та ВЖМ
Щодо залежності між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо екстернального типу ХП та ВЖМ, то його результати
представлено на рисунку 5.12.
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Рис. 5.12. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо екстернального типу ХП та відносною
ЖМ
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Як видно із графіку, вона також має прямий характер. Було визначено і
її коефіцієнт кореляції – r = 0,5000, який вказує насередню силу цієї
залежності. Рівняння регресії:
ВЖМ

(%) = 15,7832 + 7,111 × середня

кількість

балівза

блоком

Голландського опитувальника щодо екстернального типу ХП, (p < 0,001).
Як вже зазначалось, характер ХП крім іншого, залежить і від
співвідношення метаболічно активних клітин (маса яких оцінюється за
параметром «АКМ») та масою жирової тканини (оцінюється за параметром
«ЖМ»). Тому в процесі даної роботи було визначено корелятивні зв’язки
цього співвідношення у молодих жінок із різною МТ та кількістю балів щодо
різних типів ХП.
По-перше, було проаналізовано їх відносно балів по обмежувальному
типу ХП (рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника

щодо

обмежувального

типу

ХП

та

співвідношенням АКМ до ЖМ
Отримано, що цей показник із відношенням АКМ/ЖМ знаходяться в
вірогідному зворотному корелятивному зв’язку помірної сили (r = -0,4492;
p < 0,001).
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По-друге, було оцінено взаємовплив між кількістю балів за блоком
щодо емоційного типу ХП та відношенням АКМ до ЖМ. Визначено
корелятивний зв’язок аналогічної направленості та сили (r = -0,3549;
p < 0,001) (рис. 5.14).
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Рис. 5.14. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника
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емоціогенного

типу

ХП

та

співвідношенням АКМ до ЖМ
Подібний корелятивний взаємозв’язок мали також такі параметри, як
кількість балів за блоком Голландського опитувальника щодо екстернального
типу ХП та співвідношення АКМ до ЖМ (r = -0,4951; p < 0,001) (рис. 5.15).
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Рис. 5.15. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника
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екстернального
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ХП

та

співвідношенням АКМ до ЖМ
Пріоритетним результатом роботи стало визначення рівнянь регресії
щодо вищеописаних корелятивних асоціацій у молодих жінок – представниць
української популяції:
AKM/ЖМ= 2,366 – 0,4431 ×кількість балів за блоком Голландського
опитувальника щодо обмежувального типу ХП.
AKM/ЖМ=1,799 – 0,2471 × кількість балів за блоком Голландського
опитувальника щодо емоціогенного типу ХП.
AKM/ЖМ= 2,5738 – 0,4651 × кількість балів за блоком Голландського
опитувальника щодо екстернального типу ХП.
Все вищенаведене вказує на наявність взаємовпливу між ступенем
жировідкладення та наявністю порушень ХП найбільш вираженого щодо її
обмежувального типу, що можна вважати особливістю молодих жінок –
представниць української популяції.
Таким чином, підсумовуючи дані, які було надано у цьому розділі, слід
повідомити, що 92 % жінок молодого віку із надлМТ різного ступеня –
представниць української популяції – мають розлади ХП. У жінок із надлМТ
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та ОЖ частіше (у 64 %) реєструється обмежувальний тип ХП, а емоціогенний
та екстернальний зустрічається з однаковою частотою (54-55%). Понад 10 %
жінок має комбіновані порушення ХП.
Вірогідна різниця в частоті діагностування різних видів розладів ХП в
залежності від терміну маніфестації надлишку ваги має місце тільки відносно
емоціогенного типу. Його частота у жінок, які хворіли з дитячого та
предпубертатного віку, була статистично значуще (р < 0,05) більшою, ніж у
групі жінок, у яких надлишок ваги виник пізніше.
Виразність порушень ХП зростає разом із ІМТ та ЖМ. Суттєвою
відмінністю жінок із надлМТ від осіб із ОЖ є нормальний середній бал по
групі щодо відповідей відносно ХП по обмежувальному та екстернальному
типу; від жінок із НМТ – наявність розладів ХП за емоціогенним типом.
Молоді жінки із помірним абОЖ на відміну від осіб із нормальним ОТ
мають порушення ХП за емоціогенним та екстернальним типами. Жінки із
виразним абОЖ мають усі три типи порушень ХП, виразність яких зростає
разом із ступенем абОЖ.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [224227].

96
РОЗДІЛ 6
ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У
МОЛОДИХ ЖІНОК ІЗ РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА

Після визначення наявності кореляційного взаємозв’язку між змінами
параметрів складу тіла та особливостями ХП у молодих жінок із різною МТ
на наступному етапі роботи було оцінено характер змін вуглеводного та
ліпідного метаболізму даної категорії населення, які, за даними літератури,
залежать від вищезазначених факторів і є основою розвитку коморбідних ОЖ
патологій.
Актуальність дослідження в цьому напрямку обумовлена необхідністю
деталізації особливостей метаболічних змін у молодих жінок – представниць
української популяції – як основи для створення алгоритму формування
серед цієї категорії населення груп ризику щодо розвитку МС.
У всіх 130 жінок, залучених до обстеження, було визначено рівень
інсулінемії, вміст ВЖК, ЗХС, ТГ, ХС-ЛПВЩ, ХС-ЛПНЩ, коефіцієнт
атерогенності та індекс вісцерального жиру, проведено стандартний ОТТГ,
які, за даними літератури, є найбільш інформативними маркерами системних
метаболічних порушень.
По-перше, слід зазначити, що патологічні результати при проведенні
ОТТГ було виявлено майже у 20 % обстежених жінок із надлМТ та ОЖ
різного ступеня. Ще у 27 % пацієнток зареєстрована так звана «плоска»
гіперінсулінемічна крива, що вказує на значний ризик розвитку ІР. Це
підтверджено і частотою підвищення НОМА-IR – воно було зареєстровано у
64 % жінок цієї категорії.
Результати обстеження глікемії натщесерце у жінок із різною МТ
наведено у таблиці 6.1. Вони доводять відсутність ЦД у осіб, залучених до
обстеження, але переконливо свідчать про вірогідне зростання глікемії
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натщесерце у жінок даної вікової категорії при розвитку ОЖ 3 ступеня у
порівнянні із особами із нМТ (р < 0,05).
Таблиця 6.1
Особливості вуглеводного обміну у молодих жінок із різною масою
тіла, Mean±SD, Median
Показник

нМТ
(n=25)

Група обстеження, кількість жінок
надлМТ
ОЖ
ОЖ
1 ст.
2 ст.
(n=20)
(n=29)
(n=23)

ОЖ
3 ст.
(n=33)

Стат.
показник,
р

Глікемія
4,9±0,4
5,2±0,6
5,4±0,6
5,5±0,6
5,8±0,8
р*<0,04
натще4,8
5,1
5,4
5,4
5,8
р**<0,001
серце,
ммоль/л
Вміст
інсуліну
у
сироватці 9,74±3,75 13,40±6,35 19,00±6,13 21,75±7,48 24,09±8,35 р*<0,02
крові
р**<0,001
14,28
9,74
18,46
21,95
24,48
р***<0,001
натщесерце,
мклОД/м
л
2,02±0,79 3,14±1,2 4,04±1,28 5,33±1,56 5,72±2,16 р*<0,002
НОМАр**<0,0001
2,11
3,36
3,91
5,20
5,72
ІR
р***<0,05
Примітки:
*

– відмінності показників груп із надлМТ, ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ;

** –

відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ;

*** –

відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та надлМТ

Щодо рівня інсулінемії, то вже у пацієнток із ОЖ 1 ст. він був
статистично значуще (р < 0,05) у два рази вищим, ніж в групі контролю. У
жінок із третім ступенем ОЖ він зростав вже у 2,6 разів відносно контролю
(р < 0,05) та у 1,8 разів навіть у порівнянні із групою з надлМТ (р < 0,05). Це
доводить значний ризик поглиблення метаболічних порушень у цієї категорії
обстежених.
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Основним патогенетичним аспектом порушень вуглеводного обміну,
які пов’язують із надлишковим накопиченням жирової тканини, на сьогодні
вважається розвиток феномену ІР. У сучасних наукових дослідженнях та
повсякденній клінічній практиці її наявність та виразність оцінюють за
рівнем НОМА-IR. При проведенні даного дослідження було показано, що у
жінок із надлМТ та ОЖ значення цього показника було статистично значуще
вищим, ніж у жінок аналогічного віку з нМТ (див. табл. 6.1).
Як, вже зазначалось, порушення вуглеводного обміну, пов’язані із
зменшенням чутливості периферичних тканини до інсуліну, тісно пов’язані із
патологічними змінами ліпідного обміну, особливості якого у молодих
жінок – представниць української популяції – було детально проаналізовані
при проведені даної роботи (табл. 6.2).
Таблиця 6.2
Особливості ліпідного обміну у молодих жінок із різною МТ,
Mean±SD, Median

Показник
1

Група обстеження, кількість жінок
нМТ
надлМТ
ОЖ
(n=25)
(n=20)
1 ст.
2 ст.
3 ст.
(n=29)
(n=23)
(n=33)
2

3

4

5

6

Стат.
показник,
р
7

ЗХС,
ммоль/л

4,61±0,75 5,04±0,76 5,50±0,86 5,67±0,89 5,75±0,72 р* < 0,02
р** < 0,003
4,41
5,11
5,50
5,69
5,73
р*** < 0,02

ТГ,
ммоль/л

1,10±0,23 1,50±0,36 1,75±0,37 2,01±0,47 2,13±0,46 р* < 0,001
р** < 0,001
1,09
1,48
1,76
1,93
2,12
р*** < 0,001

ХС-ЛПВЩ,
ммоль/л

1,78±0,23 1,4±0,25 1,32±0,19 1,19±0,20 1,08±0,17 р* = 0,001
р** < 0,007
1,71
1,45
1,33
1,21
1,08
р*** < 0,007

ХС-ЛПНЩ,
ммоль/л

2,25±0,72 2,92±0,98 3,39±0,88 3,56±1,07 3,68±0,99 р* < 0,003
р** < 0,01
2,17
2,85
3,25
3,59
3,71
р*** < 0,003
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Продовження табл. 6.2
КА

1

2

3

4

5

6

7

1,61±0,41 2,62±0,74 3,23±0,81 3,63±1,49 4,50±1,22 р* < 0,001
р** < 0,001
1,62
2,58
3,25
3,57
4,31
р*** < 0,001
0,39±0,10 0,42±0,13 0,59±0,12 0,64±0,14 0,75±0,17 р** < 0,001
р** < 0,001
0,41
0,43
0,57
0,64
0,75
р***<0,001

ВЖК,
ммоль/л

Примітки:
*

– відмінності показників груп із надлМТ та нМТ;

** – відмінності показників груп із надлМТ та ОЖ 1, 2, 3 ст.;
*** – відмінності показників груп із надлМТ, ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ

Визначено, що пацієнтки із надлМТ у порівнянні із молодими жінками
із нМТ мають статистично значуще вищий рівень ЗХС, ВЖК, ТГ, ХС-ЛПНЩ,
ХС-ЛПДНЩ, КА та нижчий вміст у крові ХС-ЛПВЩ.
Суттєвою відмінністю молодих жінок із надлМТ та первинним ОЖ,
навіть 1 його ступеня, було вірогідне зростання ЗХС, ТГ, ВЖК, ХС-ЛПНЩ та
зменшення вмісту у циркуляції ХС-ЛПВЩ. При збільшенні ступеня
первинного ОЖ, усі зазначені параметри вірогідно погіршувались, що вказує
на поглиблення метаболічних порушень і збільшення ризику розвитку
коморбідної патології.
В процесі аналізу отриманих результатів було проаналізовано наявність
та ступінь кореляційних взаємовідносин між параметрами ліпідного обміну
та антропометричними характеристиками молодих жінок із різною МТ
(табл. 6.3).
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Таблиця 6.3
Матриця кореляцій показників ліпідного обміну та основних
антропометричних параметрів
Показник
ІМТ
ОТ
ОС

ЗХС
0,336*
0,263*
0,283*

ТГ
0,535*
0,505*
0,470*

ХС-ЛПВЩ
ХС-ЛПНЩ
-0,617*
0,333*
-0,565*
0,330*
-0,528*
0,312*

КА
0,574*
0,495*
0,477*

Примітка. * – значущість кореляції на рівні p<0,001
Як видно із наведених даних, проатерогенні параметри ліпідного
обміну (ЗХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ та КА) мали пряму статистично значущу
залежність і від ІМТ, і від ОТ та ОС. Такий протиатерогенний маркер як
вміст у циркуляції ХС-ЛПВЩ – мав протилежний зв’язок із даними
антропометричними параметрами. Найменшої сили корелятивний зв’язок
щодо

усіх

трьох

досліджених

антропометричних

параметрів

було

зареєстровано із ЗХС та ХС-ЛПНЩ; найсильніший – між ХС-ЛПВЩ і КА та
ІМТ; ХС-ЛПВЩ та ОТ; ТГ та ІМТ. Це може свідчити, що рівень ЗХС та
ХС-ЛПНЩ обумовлюється ще додатковими важливими факторами, крім
ступеня збільшення ІМТ, ОТ та ОС. А на основні проатерогенні чинники з
боку ліпідного обміну у молодих жінок можна суттєво впливати шляхом
нормалізації МТ.
Важливими результатами проведеного аналізу стала реєстрація
однакової сили кореляції параметрів ліпідного обміну і з ОТ, і з ОС, і з ІМТ.
Це може вказувати, що на такий важливий метаболічний фактор ризику
коморбідної ОЖ патології, як розвиток атерогенної дисліпідемії у молодих
представниць української популяції залежить не тільки від ступеню
відкладання жирової тканини на передній черевній стінці, але й в
глютеофеморальному депо та в цілому по організму.
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В ході проведеного дослідження було вивчено і характер взаємозв’язків
між таким важливим проатерогенним чинником – складовим МС, як рівень
ТГ, та параметрами складу тіла ЖМ, ВЖМ та АКМ.
Доведено, що ЖМ та рівень ТГ у сироватці крові знаходяться у прямій
вірогідній (р < 0,001) корелятивній залежності середньої сили (r = 0,5365),
яке

виражається

рівнянням:

вміст

ТГ

у

сироватці

крові

(ммоль/л) = 1,122 + (0,0185 × ЖМ) (кг) (рис. 6.1).

Рівнень тригліциридів в сироватці крові, ммоль/л
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Рис. 6.1. Залежність рівня тригліцеридемії від ЖМ у молодих жінок

Було оцінено у цьому плані і особливості зв’язку рівня ТГ у циркуляції
із відносною ЖМ у молодих жінок – представниць української популяції
(рис. 6.2).
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Рівень тигліцеридів в сироватйі крові, ммоль/л
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Рис. 6.2. Залежність рівня тригліцеридемії від ВЖМ у молодих
жінок
Показано наявність прямого статистично значущого (р < 0,001) зв’язку
між ними на рівні r = 0,5168.
Рівняння

регресії:

вміст

ТГ

у

сироватці

крові

(ммоль/л) = 0,5379 + 0,0348 × ВЖМ (%).
Визначено і існування прямої залежності між тригліцеридемією та
рівнем АКМ (масою метаболічно активних тканин) на рівні r = 0,5305;
р < 0,001.
Пріоритетним результатом щодо цієї категорії населення стало і
визначення рівняння регресії, яке оцінює залежність тригліцеридемії від
значення цього параметру складу тіла.
Вміст ТГ у сироватці крові (ммоль/л) = 0,0277 + 0,0474 × АКМ (кг).
Тобто, згідно із отриманими даними, можна стверджувати, що
дослідження складу тіла, а саме ЖМ, ВЖМ та АКМ, є таким же
інформативним методом оцінки ризику гіпертригліцеридемії, як і ОТ та ІМТ.
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На наступному етапі дослідження було визначено відмінності у частоті
порушень вуглеводного обміну у молодих жінок із надлишком маси тіла
різного ступеня в залежності від віку жінок, у якому відмічено маніфестацію
надлишку ваги.
До даного етапу залучались усі 105 жінок із надлМТ різного ступеня
(усі обстежені на попередніх етапах роботи із надлМТ, ОЖ 1, 2 та 3 ст.), які
були розподілені на групи в залежності від терміну появи надлишку ваги:І
група – жінки із надлМТ та ОЖ, у яких розвиток надлишку ваги
маніфестував у дитячому та пубертатному віці, середній вік (27,6 ± 7,0) років,
та ІІ група – жінки, у яких надлМТ та ОЖ було вперше діагностовано у
постпубертатному віці, середній вік (31,0 ± 7,0) років.
При проведенні роботи не було виявлено вірогідних відмінностей між
представниками даних груп у частоті порушень вуглеводного та ліпідного
обмінів, що вказує на те, що у молодих жінок із надлишком ваги вік початку
патологічного накопичення жирової тканини без урахування інших факторів
не є визначальним щодо ризику метаболічних порушень.
Але при поглибленні дослідження, коли жінок обох сформованих груп
було додатково розподілено на 2 підгрупи в залежності від топографії
відкладання жирової тканини, було отримано результати, які представлені в
таблиці 6.4. Вони наглядно демонструють, що важливим щодо розвитку
порушення толерантності до глюкози у молодих жінок є не термін ОЖ
взагалі, а термін виникнення його абдомінального типу. Накопичення саме
вісцеральної жирової тканини у пацієнток, у яких ОЖ виникло у
постпубертатному віці, мають більш виразну і глікемію натщесерце, і
інтолерантність до глюкози. Тому вході роботи було досліджено такий
інтегральний маркер атерогеного ризику як індекс вісцерального жиру (ІВЖ),
який

комплексно

відображає

взаємозв’язок

між

антропометричними

параметрами (ОТ і ІМТ) і показниками, які характеризують ліпідний обмін
(рівень ТГ та ХС-ЛПВЩ у сироватці крові).
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Таблиця 6.4
Результати проведення ОТТГ у молодих жінок із різним типом ОЖ
в залежності від терміну його маніфестації, Mean±SD (ммоль/л)
Параметр
Глікемія
натщесерце,
ммоль/л
Глікемія через
30 хвилин від
початку
проведення
ОТТГ
Глікемія через
60 хвилин від
початку
проведення
ОТТГ
Глікемія через
90 хвилин від
початку
проведення
ОТТГ
Глікемія через
120 хвилин від
початку
проведення
ОТТГ

Тип ОЖ, група, кількість жінок
гіноїдний
андроїдний
Стат.
I група
II група
I група
II група показник,
р
n=82
n=33
n=82
n=44
4,48±1,14 4,26±0,72 4,22±0,84 4,81±1,15 р1=0,306
р2=0,001
7,06±1,44

6,72 ±1,9

6,58±1,69 7,63±1,92

р1=0,3
р2=0,002

6,67±1,79

6,65±1,98 6,24±2,04 8,01±2,52

р1=0,9
р2=0,0001

5,58±1,73

5,66±1,56 5,21±1,61 6,14±1,95

р1=0,8
р2=0,005

5,08 ± 1,49 4,31 ± 1,32 5,23 ±1,96

р1=0,2
р2=0,002

4,72 ±1,28

Примітки:
р1 – відмінності показників між І та ІІ групами із геноїдним типом
ОЖ;
р2 – відмінності показників між І та ІІ групами із андроїдним типом
ОЖ
При проведенні роботи також оцінювалася частота його порушень у
різних групах жінок, які відрізняються різною тривалістю надлМТ та ОЖ.
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Було доведено, що 36 % жінок молодого віку з надлишком маси тіла
різного ступеня, у яких розвиток надлишку ваги маніфестував у дитячому та
пубертатному віці, та 47 %, у яких його було вперше діагностовано у
постпубертатному віці, мають збільшення ІВЖ. Середній рівень ІВЖ склав
(2,33 ± 2,09) і (2,38 ± 1,44) умовних одиниць для обох груп відповідно, що
вірогідно (р < 0,05) відрізнялися від середнього значення цього параметру у
порівнянні з контрольною групою.
Таким чином, при проведенні етапу дослідження, яке було присвячено
деталізації особливостей вуглеводного та ліпідного обмінів у молодих жінок
із різною масою тіла – представниць української популяції, було визначено,
що розвиток первинного ОЖ у цієї категорії хворих характеризується
вірогідним зростанням глікемії, інсулінемії, проатерогенної дисліпідемії.
Доведено, що проатерогенні параметри ліпідного обміну (ЗХС, ТГ,
ХС-ЛПНЩ та КА) мали пряму статистично значущу залежність і від ІМТ, і
від ОТ та ОС, від ЖМ, ВЖМ та АКМ. Вміст у циркуляції ХС-ЛПВЩ – мав
протилежний зв’язок із даними антропометричними параметрами.
Пріоритетними результатами проведеного аналізу стало припущення,
що на розвиток атерогенної дисліпідемії у молодих жінок – представниць
української популяції – впливає не тільки ступінь відкладання жирової
тканини на передній черевній стінці, але й в глютеофеморальному депо та в
цілому по організму.
Це треба обов’язково враховувати при виділенні маркерів метаболічних
порушень у цієї категорії населення.
Для оцінки можливості розвитку патологічної гіпертригліцеридемії у
молодих жінок – представниць української популяції за результатами
визначення параметрів складу тіла уточнено рівняння регресії щодо їх
взаємозв’язку.
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Доведено, що патерн осіб з первинним ОЖ у порівнянні з молодими
жінками із надлМТ характеризується збільшеним ризиком розвитку
інтолерантності до глюкози та атерогенної дисліпідемії.
Ступінь інтолерантності до глюкози у жінок із надлМТ різного ступеня
залежить не від терміну діагностування надлишкового жировідкладання
взагалі, а від терміну розвитку абдомінального його типу.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [228235].
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РОЗДIЛ 7
ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У
МОЛОДИХ ЖІНОК ІЗ РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З
РОЗВИТКОМ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ

З огляду на те, що суттєвий вплив на розвиток метаболічних
ускладнень має не тільки абсолютне значення рівня секреції мелатоніну у
якийсь фіксований час доби, але і коливання цього показника впродовж її в
роботі було досліджено рівень цієї екскреції вночі, вдень та за добу.
Визначено, що у пацієнток із надлМТ, ОЖ 1, 2 і 3 ст. рівень денної
екскреції з сечею 6-СОМТ був статистично значуще (p < 0,001; p < 0,001 та
p < 0,001 відповідно) вищим у порівнянні з особами із нМТ (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Гормонально-метаболічні особливості осіб із різною МТ,
Mean±SD, Median
Група обстеження, кількість жінок
надлМТ
1 ст.
2 ст.
(n = 29)
(n = 23)
(n = 20)
3
4
5

Стат.
показник,
Показник
нМТ
3 ст.
р
(n = 33)
(n = 25)
1
2
6
7
p*<0,001
Денна
фракція 9,83±0,96 36,76±9,78 42,59±16,24 43,70±13,05 43,86±13,81 p**<0,001
екскреції
37,55
9,27
31,40
43,55
37,60
6-СОМТ,
нмоль/день
p*<0,026
Нічна
фракція 96,98±5,79 78,55±17,89 37,00±14,86 40,03±16,48 32,69±7,02 p**<0,001
екскреції
97,49
81,45
34,60
26,40
34,40 p***<0,0021
6-СОМТ,
нмоль/ніч

108
Продовження табл. 7.1
7
2
3
4
5
6
1
p*<0,247
Добова
106,81±5,76
115,31±15,88
79,58±25,71
83,72±27,38
76,55±18,81
p**<0,013
екскреція
80,50
67,00
65,40
108,53
115,78
p***<0,05
6-СОМТ,
нмоль/добу

Примітки:
*

– відмінності показників груп із надлМТ та нМТ;

** – відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ;
*** – відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та надлМТ
У обстежених жінок ізОЖ 1, 2 та 3 ст. не встановлено відмінностей у
значеннях цього показника.
Щодо нічної екскреціїз сечею 6-СОМТ, то вона перевищувала денну
тільки у жінок із нормальною та надлМТ. При чому, якщо у жінок із нМТ
нічна екскреція була більшою за денну в середньому майже в 10 разів (що
відповідає фізіологічному співвідношенню), то вже у жінок із надлМТ –
всього удвічі, що свідчить про порушення циркадних ритмів секреції цього
гормону. При наявності ОЖ відмічалося статистично значуще падіння рівня
нічної екскреції з сечею 6-СОМТ, найбільш виразне у жінок із ОЖ 3 ступеня.
В обстежених цієї категорії його рівень був утричі нижчим за аналогічний
показник у жінок із нМТ та у 2,4 рази – при надлМТ. Його рівні у осіб із
різним ступенем ОЖ вірогідно не відрізнялися між собою.
Різноспрямовані зміни рівнів нічної та денної екскреції з сечею
6-СОМТ обумовили той факт, що середньодобова секреція цього метаболіту
мелатоніну у осіб із різною МТ суттєво не різнилися.
Переважання денного рівня екскреції 6-СОМТ над нічним є
переконливим доказом патологічних зрушень циркадних ритмів синтезу
мелатоніну у молодих жінок із надлишком маси тіла різного ступеня. Тому
при проведенні роботи було оцінено частоту цих зрушень в залежності від
ІМТ. Виявлено, що в групі жінок із нМТ порушень фізіологічних ритмів
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екскреції 6-СОМТ із сечею діагностовано не було. У той час, як у 68 %
пацієнток із надлМТ різного ступеня було зареєстровано або переважання
денної фракції 6-СОМТ над нічною, або співвідношення денна фракція
6-СОМТ до нічної фракції було менше за 1:1,5 (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Частота порушень циркадних ритмів у жінок молодого віку із
різною МТ
Ознака «Порушення
циркадного ритму»
Немає
Зареєстровано

нМТ
(n=25)
25
0

Група обстеження, кількість жінок
надлМТ ОЖ 1 ст. ОЖ 2 ст. ОЖ 3 ст.
(n=20)
(n=29)
(n=23)
(n=33)
10
7
7
10
10
22
16
23

На наступному етапі дослідження було визначено відмінності у частоті
порушень циркадних ритмів секреції мелатоніну у молодих жінок із надлМТ
різного ступеня в залежності від віку маніфестації надлишку ваги.
Зареєстровано, що тільки у 33 % пацієнток I групи (14 осіб) було
виявлено адекватне співвідношення циркадних рівнів мелатоніну, тобто
домінування нічного рівня над денним. У II групі таких пацієнток було 20 %
(7 осіб). При цьому скарги на безсоння зустрічалися з однаковою частотою у
хворих незалежно від тривалості захворювання (23 та 20 % відповідно).
В ході роботи вивчався і взаємозв'язок між рівнями екскреції 6-СОМТ з
сечею молодих жінок та основними параметрами складу їх тіла, які, за
даними літератури, є більш чутливими маркерами розвитку метаболічних
порушень, ніж ІМТ.
При дослідженні залежності між рівнем денної екскреції 6-СОМТ і ЖМ
виявлено прямий статистично значущий (p < 0,001) кореляційний зв’язок
помірної сили (рівень кореляції r = 0,3771) (рис. 7.1).
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Рівень екскреції 6-сульфатоксимелотоніну (денна
фракція), нмоль/день
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Рис. 7.1. Залежність рівня денної екскреції 6-СОМТ із сечею у
молодих жінок від ЖМ
Визначено рівняння регресії, згідно з яким рівень денної екскреції
6-СОМТ (нмоль в день) – 14,1015 + 0,5786×ЖМ (кг).
Щодо нічної екскреції екскреції 6-СОМТ із сечею у молодих жінок, то
виявлено негативний вірогідний (p < 0,001) корелятивний її зв’язок середньої
сили із ЖМ (r = -0,6625) (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Залежність рівня нічної екскреції 6-СОМТ із сечею у
молодих жінок від ЖМ
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Рівняння регресії, згідно з яким можливо оцінить нічну екскрецію
6-СОМТ (нмоль в ніч) –101,1794 - 1,3091 × ЖМ (кг).
При виконанні роботи також було визначено, що добовий рівень
екскреції 6-СОМТ з сечею у молодих жінок статистично значуще
(p = 0,0009) негативно корелював і з ЖМ (рис. 7.3).

Рівень екскреції 6-сульфатоксимелотоніну (добова
фракція), нмоль/добу
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Рис. 7.3. Залежність рівня добової екскреції 6-СОМТ із сечею у
молодих жінок від ЖМ

Сила кореляції була помірною (r = -0,3201).
Рівняння регресії: [середній за добу рівень екскреції 6-СОМТ з сечею
у молодих жінок (нмоль на добу) = 115,2809 - 0,7305 × ЖМ (кг).
Провідним фактором, який одночасно обумовлює як зростання ЖМ,
так і розвиток метаболічних ускладнень у осіб із надлишком ваги є зниження
чутливості периферичних тканин до інсуліну – виникнення ІР. Основний
маркер її наявності – збільшення НОМА-IR.
Суттєво впливає на наявність та ступінь ІР гормон епіфізу мелатонін.
На сьогодні, згідно із даними літератури, потребує деталізації особливості
взаємозв’язку між рівнями секреції цього гормону та значенням НОМА-IR,
які характерні саме для молодих жінок. З метою поглиблення сучасного
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наукового уявлення щодо даної проблеми в ході виконання роботи було
проведено дослідження і в цьому напрямку.
Було визначено, що між НОМА-IR та рівнем екскреції 6-СОМТ з сечею
за добу у молодих жінок виявлено негативний статистично значущий
(p = 0,00008) кореляційний зв’язок помірної сили (ступінь кореляції r = -0,3778)
(рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Залежність рівня добової екскреції 6-СОМТ із сечею у
молодих жінок від НОМА-IR
Рівняння регресії: рівень за добу екскреції 6-СОМТ з сечею у молодих
жінок (нмоль на добу) = 5,9557 – 0,02×НОМА-IR.
Результати визначення особливостей лептинемії у молодих жінок із
різною МТ, які були отримані в процесі проведення роботи надано в
таблиці 7.3.
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Таблиця 7.3
Рівень лептинемії у молодих жінок із різною МТ, Mean± SD, Median
Показник
Лептин,
нг/мл

Група обстеження, кількість жінок
Стат.
нМТ
надлМТ ОЖ 1 ст. ОЖ 2 ст. ОЖ 3 ст. показник, р
(n=29)
(n=23)
(n=25)
(n=20)
20,69±
29,24±
34,95±
50,97±
60,68± p*<0,002
2,41
13,91
5,29
4,97
5,41
p**<0,001
p***<0,003
21,01
27,82
35,08
52,13
59,75 p****<0,001

Примітки:
*
– відмінності показників груп із надлМТ та нМТ;
** – відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ;
*** – відмінності показників груп із ОЖ 2 ст. та надлМТ;
**** – відмінності показників груп із ОЖ 3 ст. та надлМТ
За даними проведеного дослідження встановлено, що у жінок молодого
віку із первинним ОЖ 2, 3 ст. рівень лептину у сироватці крові був
статистично значуще (у 2,4 та у 2,9 разів) вищим у порівнянні із
обстеженими з нМТ. У осіб із ОЖ 3 ст. зареєстровано вірогідне зростання
цього параметру і у порівнянні зі жінками із надлМТ (у 2,1 рази).
Встановлено, що рівні лептину статистично значуще зростали зі збільшенням
ступеня ОЖ. У осіб із ОЖ 1 та 3 ступенів значення цього параметру вірогідно
різнилися у 1,7 разів.
При

аналізі

взаємозв’язків

між

досліджуваними

параметрами

зареєстровано, що рівень лептину в сироватці крові у цієї категорії населення
статистично значуще негативно корелює із рівнем добової екскреції 6-СОМТ
з сечею (r = -0,2163; p = 0,0274). Але сила цієї кореляції досить слабка
(рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Залежність рівня добової екскреції 6-СОМТ із сечею від
вмісту лептину у сироватці крові молодих жінок
Пріоритетним результатом даного дослідження стало і уточнення
рівняння регресії щодо взаємовпливу у системі «добова екскреція 6-СОМТ
із сечею – лептинемія», яка характерна для молодих жінок – представниць
української популяції. Рівняння регресії: добова екскреція 6-СОМТ з сечею
(нмоль на добу) становить 49,6699 - 0,0966 × рівень лептину крові (нг/мл).
Ще одним важливим завданням даного дослідження стало також
уточнення особливостей рівнів серотоніну у обстежених жінок із різною МТ.
При його виконанні було зареєстровано вірогідне зниження (майже удвічі)
рівняциркулюючого серотоніну у молодих жінок із первинним ОЖ 3 ст.
порівняно з групою жінок аналогічного віку із нМТ (табл. 7.4).
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Таблиця 7.4
Рівень циркулюючого серотоніну у молодих жінок із різною МТ,
Mean± SD, Median
Група обстеження, кількість жінок
надлМТ ОЖ 1 ст. ОЖ 2 ст.
(n=29)
(n=23)
(n=20)

нМТ
(n=25)

Показник

Серотонін,
1,14±0,17 1,21±0,18
мкмоль/л
1,10
1,15

ОЖ 3
ст.

Стат.
показник,
р

р*<0,04
1,05±0,21 0,98±0,12 0,78±0,15
р**<0,0001
1,01
0,95
0,77

Примітки:
*

– відмінності показників груп із ОЖ 1, 2, 3 ст. та нМТ;

** – відмінності показників груп із ОЖ 2 ст. та надлМТ
Наявність

негативного

взаємозв’язку

між

рівнем

циркулюючого

серотоніну та ступенем накопичення жирової тканини підтверджено і шляхом
оцінки корелятивної взаємозалежності маси жирової тканини в організмі жінок
молодого віку із різною МТ та вмісту серотоніну у сироватці їх крові
(рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Залежність рівня серотонінуу сироватці крові молодих жінок
від їх ЖМ
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Визначено, що ЖМ має із циркулюючим рівнем даного моноаміну
статистично значущий (p = 0,00001) негативний зв’язок помірної сили
(r = -0,3799). Залежність відображається таким рівнянням регресії: рівень
циркулюючого серотоніну (нг/мл) = 1,2662 - 0,0078 × ЖМ.
Після підтвердження зв’язку між секрецією серотоніну і накопиченням
жирової тканини в даному дослідженні було доведено і взаємовплив між
рівнем серотонінемії та особливостями її ендокринної функції. Остання
оцінювалась за рівнем циркулюючого лептину (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Залежність рівня серотонинемії від вмісту лептину у
сироватці крові молодих жінок
Отримані результати свідчать про наявність статистично значущого
(p = 0,0002) негативного зв’язку помірної сили (r = -0,3253) між цими
досліджуваними параметрами, який описується таким рівнянням регресії:
рівень

циркуляторного

серотоніну

(нг/мл) = 1,2501 - 0,0064 × рівень

циркулюючого лептину (нг/мл).
Як відомо, надлишкове накопичення жирової тканини, розвиток
лептинорезистентності, які характерні для осіб із ОЖ, – і причина, і наслідок
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зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну. В процесі даного
дослідження було показано, що НОМА-ІR – у молодих жінок – представниць
української популяції – знаходиться у негативному кореляційному зв’язку
слабкої сили (r = - 0,2747) (рис. 7.8).

Рівень серотоніну в сироватці крові, мкмоль/л

2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

2

4

6

8

10

12

HOMA-IR

Рис. 7.8. Залежність рівня серотонинемії від НОМА-IR у молодих
жінок
Даний зв’язок є статистично значущим на рівні p = 0,0019. Рівняння
регресії:

рівень

циркулюючого

серотоніну

(нг/мл)

становить

49,6699 - 0,0966 × HOMA-IR.
На сьогодні основним інтегральним антропометричним параметром,
який характеризує наявність ІР та відповідно ризик метаболічних ускладнень,
вважається ОТ – маркер абдомінального (вісцерального) ОЖ. Тому в процесі
роботи було досліджено рівень серотонінемії у молодих жінок в залежності
від наявності останнього та його ступеня, результати якого представлено на
рисунку 7.9.
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Рис. 7.9. Вміст серотоніну у сироватці крові в залежності від
наявності та ступеня абОЖ
Встановлено, що у осіб із наявністю вираженого абОЖ рівень
циркуляторного серотоніну є статистично значуще нижчим як у порівнянні із
особами із помірним абОЖ (p < 0,004), так і з тими, у кого ОТ не перевищує
норму (p < 0,008), відповідно (0,92 ± 0,17) мкмоль/л проти (1,24 ± 0,22) та
(1,13 ± 0,17) нг/мл (за критерієм Краскела-Уолліса p < 0,001).
Результати дослідження нічної та денної екскреції метаболіту
мелатоніну 6-СОМТ з сечею в залежності від топографії відкладання жирової
тканини, яка характерна для молодих жінок, представлено на рисунку 7.10.
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Рис. 7.10. Рівні екскреції 6-СОМТ із сечею у молодих жінок в
залежності від наявності та ступеня абОЖ.
Було зареєстровано різноспрямовані зміни у досліджуваних фракціях.
При розвитку абОЖ та зростанні його ступеня мало місце вірогідне
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зростання денної та зменшення нічної фракції у порівнянні із молодими
жінками із нормальним ОТ.
Так, якщо у жінок останньої категорії вміст 6-СОМТ у сечі, яка
збиралась у день, був на рівні (10,12 ± 1,21) нмоль у день, то у жінок із
помірним абОЖ – на рівні (36,46 ± 12,59) нмоль у день, із виразним абОЖ –
на рівні (43,37 ± 13,84) нмоль у день (за критерієм Краскела-Уолліса
р < 0,001).
Відносно нічної екскреції з сечею 6-СОМТ, то вона становила у жінок
без абОЖ– (97,97 ± 5,72) нмоль за ніч, у жінок із помірним абОЖ–
(59,69 ± 17,77) нмоль за ніч, із виразним – (38,92 ± 14,12) нмоль за ніч
(вірогідність різниць за критерієм Краскела-Уолліса – p < 0,001).
Таким чином, при проведенні етапу дослідження, результати якого
представлено у цьому розділі, у молодих жінок із надлМТ різного ступеня
було визначено наявність зв’язку між ступенем жировідкладання та падінням
добового рівня секреції мелатоніну, зростанням частоти порушень циркадних
ритмів його секреції (збільшенням денної при одночасному зниженні нічної
секреції); розвитком інсулінорезистентності. Дані результати можуть
свідчити про можливу захисну роль нормального циркадного ритму секреції
мелатоніну та достатнього його добового рівня щодо надлишкового
накопичення жирової тканини, який значною мірою обумовлює розвиток ІР.
Доведено, що у цієї категорії населення падіння добового рівня секреції
мелатоніну має зв’язок із підвищенням ступеня лептинемії та зниженням
вмісту серотоніну у циркуляції. Найбільших змін відносно осіб із нМТ щодо
рівнів у сироватці крові цих гормонів-регуляторів ХП зазнають жінки із
первинним ОЖ 3 ст. Показано, що вищезазначені зміни серотоніну можуть
обумовлювати розвиток ІР та абОЖ.
Показано, що у молодих жінок рівень нічної та добової екскреції
6-СОМТ з сечею негативно корелюють із ЖМ. Значення середньо добової
екскреції 6-СОМТ з сечею також знаходиться у негативному взаємозв’язку із
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НОМА-IR.

Це

може

свідчити

про

протективну

роль

підвищення

середньодобової секреції мелатоніну щодо розвитку ІР у молодих жінок.
Також, згідно із результатами обстеження, накопичення жирової
тканини та розвиток інсуліно- і лептинорезистентності у молодих жінок має
зв’язок також і з рівнем серотонінемії: його падіння та зниження чутливості
тканин організму до лептину та інсуліну прямо залежать між собою.
Зареєстровано, що виразне абОЖ у молодих жінок – представниць
української популяції характеризується падінням рівня серотоніну у
циркуляції в середньому до (0,92 ± 0,17) мкмоль/л, зниженні нічної фракції
екскреції мелатоніну до (38,92 ± 14,12) нмоль при одночасному зростанні
денної до (43,37 ± 13,84) нмоль.
Визначено, що падіння рівня серотоніну у циркуляції, зниження нічної
фракції екскреції мелатоніну при одночасному зростанні денної – є
значущою відмінністю пацієнтів із ОЖ у порівнянні із особами з надлМТ, яка
свідчить про збільшений ризик розвитку метаболічних порушень.
При проведенні даної роботи було оцінено і особливості секреції
мелатоніну та серотоніну у молодих жінок із різними розладами ХП.
По-перше,

було

проаналізовано

взаємозв'язок

між

рівнем

середньодобової екскреції з сечею 6-СОМТ та бальною оцінкою наявності та
виразності різних типів розладів ХП.
Доведено, що кількість балів за усіма трьома блоками опитувальника
(щодо обмежувального, емоціогенного та екстернального типів ХП)
знаходиться у зворотньому вірогідному зв'язку із середньодобовим рівнем
екскреції 6-СОМТ (p < 0,001; p < 0,001 та p < 0,001, відповідно) (рис. 7.11).
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Середньодобова екскреція 6-СОМТ, нмоль/добу
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Рис. 7.11. Залежність між кількістю балів щодо обмежувального,
емоціогенного

та

екстернального

типів

ХП

середньодобовою екскрецією 6-СОМТ з сечею, відповідно

та
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Найбільша сила зв'язку зареєстрована між середньодобовим рівнем
6-СОМТ у сечі та кількістю балів по групі щодо обмежувального типу ХП
(r = -0,3806). Відносно корелятивних взаємовідносин між цим параметром та
кількістю балів по групі щодо емоціогенного та екстернального типів ХП, то
вони були досить слабкі (r = -0,1640 та r = -0,2176, відповідно).
Рівняння регресії:
Середньодобова секреція 6-СОМТ (нмоль на добу) = 70,359 - 10,0431×
кількість балів щодо обмежувального типу ХП.
Середньодобова секреція 6-СОМТ (нмоль на добу) = 51,7185 - 3,6352×
кількість балів щодо емоціогенного типу ХП.
Середньодобова секреція 6-СОМТ (нмоль на добу) = 61,7448 - 6,3934×
кількість балів щодо екстернального типу ХП.
Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про
наявність зворотного зв'язку між середньодобовою екскрецією 6-СОМТ (а
значить – і секрецією мелатоніну) та наявністю порушень ХП, найбільш
вираженого щодо її обмежувального типу.
Основним клінічно

значущим

аспектом розвитку метаболічних

порушень при ОЖ, який пов'язаний із надлишковим накопиченням жирової
тканини (збільшення ЖМ) та зниженням середнього за добу рівня екскреції
мелатоніну, є розвиток ІР. Тому, у даному дослідженні було проаналізовано
зв'язок НОМА-IR з виразністю різних типів порушень ХП, оцінених за
Голландським опитувальником (рис. 7.12, 7.13).
Було зареєстровано, що НОМА-IR знаходиться у прямому статистично
значущому

корелятивному

зв'язку

із

кількістю

балів

за

блоком

Голландського опитувальника щодо обмежувального типу ХП (p < 0,001).
Сила зв'язку – помірна (r = 0,4517) (див. рис. 7.12). Було визначено і рівняння
регресії щодо цього зв'язку: НОМА-IR = 0,9413 + 1,2604 × кількість балів
щодо обмежувального типу ХП.
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Рис. 7.12. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо обмежувального типу ХП та НОМА-IR
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Рис. 7.13. Залежність

між

середньою

кількістю

балів

щодо

емоціогенного типу ХП таНОМА-IR
Щодо

зв'язку

між

НОМА-IR

та

кількістю

балів

за

блоком

Голландського опитувальника щодо емоціогенного типу ХП, то він був тієї ж
спрямованості, також вірогідний (p < 0,01), але слабкої сили (r = 0,2187).
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Рівняння регресії, яке описує цей зв'язок – НОМА-IR = 3,1713 + 0,5424 ×
кількість балів щодо емоціогенного типу ХП.
Прямий корелятивний зв’язок між НОМА-IR та кількістю балів щодо
екстернального типу ХП, які набрали при опитуванні за допомогою
Голландського опитувальника молоді жінки із різною масою тіла, був
помірним (r = 0,3351), статистично значущим (р = 0,0002) (рис. 7.14); і
описувався рівнянням: НОМА-IR = 1,33 + 1,0754 × кількість балів щодо
екстернального типу ХП.
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Рис. 7.14. Залежність між кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо екстернального типу ХП та НОМА-IR
Підсумовуючи дані, наведені в цьому розділі, можна стверджувати, що
при проведенні даного дослідження зареєстровано наявність прямого зв'язку
між глибиною порушень ХП та ступенем жировідкладення, виразністю ІР;
зворотного – між виразністю порушень ХП та середньодобовою екскрецією з
сечею метаболіту мелатоніну – 6-СОМТ, падінням відносного вмісту
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метаболічно активних тканин. Цей зв’язок найбільш виразний щодо
обмежувального типу ХП, що можна вважати особливістю молодих жінок –
представниць української популяції.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [236240].
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РОЗДІЛ 8
СПОСОБИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ
ПОРУШЕНЬ У МОЛОДИХ ЖІНОК ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА
ТА ОЖИРІННЯМ АЛІМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗУ

Завданням наступного етапу роботи було уточнення методологічних
підходів до виділення серед усього загалу молодих жінок із надлишком маси
тіла різного ступеня тих, хто має високий ризик розвитку кластеру
метаболічних ускладнень, який прийнято виділяти в поняття «метаболічний
синдром» (синдром ІР), наявність якого вірогідно пов'язують із розвитком
хронічної неінфекційної патології, у першу чергу, ішемічної хвороби серця
[241, 242]. Для цього було застосовано статистичні методи, а саме побудовані
математичної моделі, які дозволяють за рівнями статистично доведених
біохімічних

та

антропометричних

показників,

прогнозувати

появу

метаболічних порушень у молодих жінок, які хворіють на первинне ОЖ.
Для вирішення цього завдання було використано два статистичні
методи: дискримінантний аналіз та логістичну регресію.
Як вже зазначалось у попередніх розділах, при виконанні роботи
досліджувалося

понад
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параметрів,

характеризують

гормонально-метаболічний

які

достатньо

статус

інформативно

молодих

жінок

із

надлишком маси тіла різного ступеня. За даними літератури та результатами
попередніх етапів обстеження з них було відібрано показники, що мають
найбільшу інформативність і

відіграють важливу роль

у розвитку

метаболічних порушень у цієї категорії населення, а саме: ІМТ; ОТ; ЖМ;
ВЖМ; АКМ; співвідношення АКМ до ЖМ; БЖМ; співвідношення БЖМ до
ЖМ; САТ; ДАТ; НОМА-IR; рівень у сироватці крові цукру натще,
серотоніну, лептину, ВЖК; ЗХС; ТГ; ОХС; ХС-ЛПВЩ; ХС-ЛПНЩ; KA;
вміст у сечі метаболіту мелатоніну 6-СОМТ (у нічній, денній та добовій
фракціях).
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Для виділення тих факторів, які детермінують появу МС у аналізованій
групі хворих,було застосовано дискримінантний аналіз (метод покроковий з
поступовим включенням змінних, що мають найбільше значення статистики
F і рівня толерантності 0,01).
Як відомо, основною метою дискримінантного аналізу є побудова
функцій класифікації:
y=b0 +b1x1 +b2x2+b3x3+… ,

(8.1)

де: x1, x2, x3,… – незалежні змінні, які досліджуються;
b0 , b1, b2, b3,… – коефіцієнти функцій класифікації.
При побудові математичної моделі дискримінантного аналізу першим
етапом було визначення незалежних змінних (x1, x2, x3,… ) (біохімічних та
антропометричних

показників

тощо),

які

мають

найбільш

значущі

характеристики по відношенню до моделі дискримінантної функції.
Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції оцінювався за
критеріями «Лямбда» Уілкса, Частна «Лямбда», тестом F-виключення,
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. Результати визначення та
аналізу незалежних змінних, які були відібрані для подальшої побудови
дискримінантної функції наведені в таблиці 8.1.
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Таблиця 8.1
Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції
Статистичний показник
FНезалежні змінні «Лямбда» Частна
Толерантвиклюр
R2
Уілкса «Лямбда»
ність
чення
OT, см
0,482
0,933
7,065 0,009
0,391
0,609
КА
0,479
0,938
6,435 0,013
0,739
0,261
Денна фракція
0,479
0,939
6,411 0,013
0,894
0,106
6-СОМТ, нмоль
на день
HOMA-IR
0,453
0,954
0,632 0,429
0,774
0,226
BЖМ, %
0,450
0,978
0,034 0,854
0,371
0,629
На наступному етапі аналізу було визначено коефіцієнти функцій
класифікації (табл. 8.2) приведені коефіцієнти для функцій класифікацій
(b0 , b1, b2, b3,…).
Таблиця 8.2
Коефіцієнти функцій класифікацій
Незалежні змінні
OT, см
КА
Денна фракція 6-СОМТ,нмоль на день
HOMA-IR
BЖМ, %
Константа

без МС
0,600
-0,816
0,027
-0,526
-0,277
-21,757

Група осіб

з МС
0,686
-0,065
0,058
-0,387
-0,265
-34,528

На основі визначених незалежних змінних та коефіцієнтів функцій
класифікацій були побудовані функції класифікації (8.2), (8.3), за допомогою
яких об'єкти (пацієнти) відносяться (класифікуються) до існуючих груп (осіб
із МС та без нього).
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Функції класифікації представлені у вигляді:
Z1 = –21,757+0,600×Х1-0,816×Х2 +0,027×Х3-0,526×Х4-0,277×Х5

(8.2)

де Z1 – функція класифікації для групи молодих жінок без наявності
МС;
Х1 –ОТ, см;
Х2 – КА;
Х3 –денна фракція 6- СОМТ, нмоль/день;
Х4 – HOMA-IR;
Х5 – ВЖМ, %.
Z2 = –34,528+0,686×Х1-0,065×Х2 +0,058×Х3-0,387×Х4-0,265×Х5

(8.3)

де Z1 – функція класифікації для групи молодих жінок без наявності
МС;
Х1 – ОТ, см;
Х2 – КА;
Х3 – денна фракція 6-СОМТ, нмоль/день;
Х4 – HOMA-IR;
Х5 – ВЖМ, %.

Функції класифікації обчислюються за обома формулами (8.2) та (8.3).
Отримані значення класифікаційних функцій Z1 та Z2 порівнюють. Функція з
максимальним значенням буде визначити приналежність пацієнта до групи.
Загальна оцінка інформативності та статистичної значущості побудованої
моделі щодо наявності чи відсутності МС у молодих жінок з надлМТ та ОЖ
наведена в таблиці 8.3.
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Таблиця 8.3
Показники статистичної значущості моделі наявності чи відсутності МС
«Лямбда»
Уілкса

Ксі-квадрат

0,449

79,482

Число
ступенів
свободи
5

Статистичний,
р

Канонічна
кореляція

0,0001

0,742

Тест «Лямбда» Уілкса використовується для перевірки гіпотези про
рівність середніх дискримінантних груп. Значення «Лямбда» змінюється від
«1» (відсутність дискримінації) до «0» (повна дискримінація). В даному
дослідженні значення «Лямбда» Уілкса дорівнює 0,449, що свідчить про те,
що середні значення в підгрупах відрізняються.
Значення тесту «Лямбда» Уілкса та ксі-квадрату при визначеному числі
ступенів свободи і р = 0,0001 вказує на те, що побудована модель
дискримінантного аналізу наявності чи відсутності МС є значущою.
Для кращого розуміння запропонованого методу наводимо приклади.
Клінічний приклад № 1. Пацієнтка (№ 19), 37 років, звернулася зі
скаргами на надлишок маси тіла.
Дані обстеження: ВЖМ – 45,18 %; ОТ – 117 см; денна фракція
6-СОМТ– 26,9 (нмоль в день); HOMA-IR – 7,29; КА – 5,25.
Підставивши дані у формули (8.2) і (8.3) для розрахунку значень Z1 та
Z2, отримуємо: Z1 = 28,536; Z2 = 32,159
Значення Z2>Z1, тобто жінка відноситься (класифікується) до групи із
МС, що вказує на ризик розвитку у неї МС.
В даному конкретному випадку при стандартнійтерапії можливо
очікувати розвиток МС. Подальше спостереження показало, що впродовж
12 місяців у пацієнтки з'явилися ознаки МС, що підтвердило прогноз.
Клінічний приклад № 2. Жінка віком 39 років, (№ 027), звернулася зі
скаргами на неможливість схуднути.
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Дані обстеження: ВЖМ – 28,46 %; ОТ – 88 см.; денна фракція /
6-СОМТ–52,4 (нмоль в день); HOMA-IR– 3,0; КА – 1,65.
Використавши отримані при обстежені результати і формули (8.2) і
(8.3), отримано, що: Z1 = 21,65; Z2 = 20,069.
Значення Z1 > Z2, тобто жінка відноситься (класифікується) до групи
здорових осіб, що вказує на відсутність у неї ризику розвитку МС.
В даному конкретному випадку при стандартній терапії не варто
очікувати розвитку МС. Подальше спостереження показало, що впродовж
12 місяців ознаки МС у неї не з'явились, що підтвердило прогноз.
З

метою

аналізу

чутливості,

специфічності,

точності

та

відношенняшансівпобудованоїматематичноїмоделідискримінантногоаналізур
озвитку МС були проаналізовані дані всіх пацієнтів досліджуваних груп.
Згідно з проведеним тестом ймовірність того, що впродовж року у жінок
може розвинутися МС при попередньо зпрогнозованому високому ризику
виникнення МС, тобто чутливість тесту становила 92,982 %; ймовірність
негативного результату при негативному прогнозі, тобто специфічність
тесту – 78,723 %, точність (частка істиннопозитивних і істинно негативних
результатів тесту) – 86,54 %, а відношення шансів – 49,02. Останнє
характеристика доводить, що класифікація відповідно до моделі в 49,02 разів
більш коректна, ніж результат, який передбачався випадковим чином.
В процесі роботи було створено прогностичну модель розвитку МС у
міських мешканок молодого віку – представниць української популяції із
надлишком маси тіла різного ступеня і із використанням методу логістичної
регресії.
Для цього вводилася так звана залежна змінна y, приймаюча лише одне
з двох значень – як правило, це числа 0 (подія не відбулося) і 1 (подія
відбулася), і безліч незалежних змінних (ознак, предикторів або регресорів) –
x1, x2, xn, на основі значень яких обчислюється ймовірність прийняття того чи
іншого значення залежної змінної.
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Модель бінарної логістичної регресії записується рівнянням:

Р=

,

(8.4)

де p – ймовірність розвитку події, яка цікавить;
e – основа натурального логарифма;
y – лінійна комбінація предикторів (дискримінантна функція).
Дискримінантна функція:

y= b0 + b1 x1 + b2 x2+ b3 x3+… ,

(8.5)

де x1, x2, x3, – незалежні змінні;
b0 , b1, b2, b3,…– постійні коефіцієнти дискримінантної функції.
Для визначення постійних коефіцієнтів дискримінантної функції (b0, b1,
b2, b3,…) було застосовано ітераційний метод Розенброкка (табл. 8.4).
Таблиця 8.4
Параметри дискримінантної функції
Статистичний показник
Хіквадрат
Вальда

Значущість Хіквадрату
Вальда (р)

-10,5390
0,0769
0,6664

Стандартна
помилка
коефіцієнта
b
2,4660
0,0359
0,3212

18,2647
4,5872
4,3035

0,0001
0,0322
0,0380

0,0288

0,0131

4,8468

0,0277

0,1605
-0,0222

0,2100
0,0737

0,5840
0,0905

0,0445
0,0476

Параметр

Коефіцієнт
b

Константа
OT, см
КА
Денна фракція 6СОМТ, нмоль в день
HOMA-IR
BЖМ, %
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Статистична значущість визначених коефіцієнтів перевірено за
допомогою методу Хі-квадрату Вальда, а всієї моделі – за допомогою
критерію ксі-квадрату, значення якого 72,747 вказує на те, що модель є
достовірною з вірогідністю помилки 0,01 % (p = 0,0001) (див. табл. 8.4).
Використавши формулу (8.5) та коефіцієнти, які були визначені за
методом логістичної регресії, отримано дискриминантну функцію:
y= -10,4539+0,0769×Х1+0,6664×Х2+0,0288×Х3+0,1605×Х4 -0,0222×Х5,
де Х1 –ОТ, см;
Х2 – КА;
Х3 – денна фракція 6-СОМТ, нмоль на день;
Х4 – НОМА-IR;
Х5 – ВЖМ, %.
На основі значення дискриминантної функції «y», отриманого за
формулою (8.5), є можливість розрахувати по формулі (8.4) прогностичний
індекс Р розвитку МС для конкретної пацієнтки.
Згідно із методом логістичної регресії значення прогностичного
індексу Р більше за «0,5» вказує на наявність ризику виникнення МС, а
менше за «0,5» – на відсутність (табл. 8.5).
Таблиця 8.5
Характеристика клінічної інформативності прогностичного індекса (Р)
Значення індексу

Ризик розвитку
МС

р<0,5

низький

р>0,5

високий

Характеристика лікувальної
тактики щодо МС
Необхідності проведення
лікувальних заходів немає
Існує необхідність призначення
лікувальних заходів

Клінічні приклади використання запропонованого методу.
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Клінічний приклад № 3 (№ 044).
Пацієнтка Ш., віком 41 рік, звернулася для проходження комплексного
обстеження.
Дані обстеження: ОТ – 98 см; КА – 3,8; денна фракція 6-СОМТ–
56 (нмоль в день); НОМА-IR –4,91; ВЖМ – 37,92 %.
При розрахунку прогностичного індексу за формулою (8.5) для
розрахунку значення у отримано:
y=-10,4539+0,0769×98+0,6664×3,8+0,0288×56+0,1605×4,91-0,0222×37,92=1,0886
Використавши значення у = 1,0886 та формулу (8.4) для розрахунку
ймовірності ризику МС, отримано, що:

=

=0,7481

Значення ймовірності ризику р = 0,7481 більше ніж 0,5, тому
отриманий результат вказує на високий ризик розвитку МС. Ймовірність
розвитку МС становить 74,81 %.
В даному випадку при стандартній терапії варто очікувати розвитку
МС. Подальше спостереження показало, що впродовж 12 місяців у даної
пацієнтки з'явились ознаки МС, що підтвердило прогноз.
Клінічний приклад № 4 (№ 030)
Пацієнтка К., віком 32 роки, звернулася для проведення медичного
обстеження.
Дані обстеження: ОТ – 92 см; КА – 2,58; денна фракція 6-СОМТ–
47,7 (нмоль в день); НОМА-IR –3,08; ВЖМ – 29,99%.
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Підставивши дані у формулу (8.5) для розрахунку значення у,визначено,
що:
y=-10,4539+0,0769×92+0,6664×2,58+0,0288×47,7+0,1605×3,08-0,0222×29,99=
-0,5426
Використавши значення у= -0,5426 та формулу (8.4), виявлено, що
ризик розвитку МС:

==

=0,3675

Значенняймовірностіризику р = 0,3675 менше ніж 0,5, тому отриманий
результат вказує на низький ризик розвитку МС. Ймовірність розвитку МС –
36,75 %.
В даному конкретному випадку при стандартній терапії не варто
очікувати розвитку МС. Подальше спостереження показало, що впродовж
12 місяців у жінки не з'явились ознаки МС, що підтвердило прогноз.
В процесі роботи шляхом аналізу даних обстеження всіх пацієнтів, які
були залучені до дослідження, встановлено чутливість, специфічність,
точність запропонованого методу логістичної регресії та відношення шансів
(табл. 8.6).
Таблиця 8.6
Характеристика діагностичної значущості логістичної моделі
Чутливість, %

Специфічність, %

Точність, %

Відношення шансів

94,736

80,851

88,46

76,0

Згідно з проведеним тестом ймовірність того, що впродовж року у
конкретної молодої жінки розвинеться МС при попередньо спрогнозованому
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високому ризику виникнення МС – 94,736 %; ймовірність негативного
результату при негативному прогнозі – 80,851 %, точність (частка істинно
позитивних і істинно негативних результатів тесту) – 88,46 %.
Визначено, що розподіл пацієнтів по групах щодо ризику МС
(класифікація) відповідно до запропонованої моделі в 76,0 разів більш
коректний, ніж розподіл випадковим чином, що також свідчить про
доцільність використання цього методу для прогнозування ризику розвитку
МС при обстеженнях такої категорії населення, як жінки молодого віку.
Вище

зазначені

результати

були

порівняні

із

аналогічними

показниками щодо моделі з використанням дискримінантного аналізу (табл.
8.7).
Таблиця 8.7
Діагностичні характеристики моделей щодо визначення ризику
розвитку МС
Математична
модель
З використанням
логістичної регресії
З використанням
дискримінантного
аналізу

Чутливість,
%

Специфічність,
%

Точність,
%

Відношення
шансів

94,736

80,851

88,46

76,0

92,982

78,723

86,54

49,03

Таким чином, при проведенні дослідження розроблено математичні
моделі прогнозування розвитку МС у молодих жінок – представниць
української популяції із надлМТ тіла різного ступеня. Дані моделі засновані
на принципах бінарної регресії, яка передбачає, що залежна змінна є
бінарною, тобто характеризує два значення – «так» чи «ні».
Визначені моделі створені за допомогою методів логістичної регресії та
дискримінантного аналізу і характеризуються достатньою чутливістю,
специфічністю і точністю. Однак, характеристики логістичної моделі
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виявилися кращими (а саме: відношення шансів), тому розрахунок прогнозу
розвитку МС при бінарній залежній змінній (для двох груп) доцільно
проводити по математичній моделі з використанням логістичної регресії.
Застосування прогностичного індексу – дієвий інструмент щодо
формування груп ризику розвитку метаболічних ускладнень у молодих жінок
із різною масою тіла – одного із основних завдань в процесі проведення
профілактичних заходів щодо ОЖ та його ускладнень в Україні. Його
створення – пріоритетний результат даного дослідження, який має важливу
практичну цінність.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [243245].
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РОЗДІЛ 9
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дисертаційна робота присвячена актуальній задачі медицини – на
підставі вивчення особливостей зв’язку між поведінковими та гормональнометаболічними аспектами розвитку первинного ОЖ у жінок молодого віку,
підвищенню ефективності профілактики його метаболічних ускладнень у
даної категорії населення.
Ожиріння – одна з найважливіших проблем сучасної медицини,
масштабна проблема людства [246].
Сьогодні під поняттям «ОЖ» у світовій медичній науці розуміють
складний комплекс порушень, в першу чергу, надлишкове накопичення в
організмі жирової тканини, з тенденцією до прогресування при відсутності
специфічної терапії [149].
В даний час більше 30 % населення Землі страждають на це
захворювання; і число людей з надмірною МТ невпинно зростає [2].
За даними ВООЗ, до 2025 року в світі прогнозується збільшення осіб з
ОЖ до 300 млн [247].
В Україні останніми роками офіційно зареєстрована розповсюдженість
ОЖ складає понад 1200 випадків на 100 тис. населення [3]. Але існує ціла
низка повідомлень, що дійсна кількість осіб, які мають ОЖ, в Україні значно
більша. Так, за даними скринінгу, проведеного в м. Харкові у 2014-2015 рр.,
визначено, що надлишок маси тіла різного ступеня зареєстровано у понад 60 %
дорослого населення – представників української популяції, в тому числі у
понад 30 % – ОЖ, при цьому значна частина пацієнтів із надлишком ваги –
жінки репродуктивного віку [4].
Підтверджують це іінші автори, які вказують, що ОЖ має місце у
третини жіночого населення України [5, 40], а у жінок віком 35-55 років – у
половини [45].
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Тобто, жінки репродуктивного віку – категорія населення, для якої
притаманна значна частота надлишку маси тіла різного ступеня, і яка
потребує особливої медичної уваги, з огляду на те, що важливою складовою
проблеми ОЖ є розвиток коморбідних патологій. Саме вони обумовлюють
основний медичний, економічний та соціальний тягар щодо проблеми ОЖ.
Згідно з результатами масштабного Фремінгемського дослідження серця
(Framingham Heart Study), наявність надлМТ скорочує тривалість життя
40-річної людини, яка не вживає тютюну, приблизно на три роки, а ОЖ – на
шість-сім років [248]. За даними Національного центру по запобіганню
хронічних хвороб і збереження здоров'я США (National centeror Chronic
disease Prevention and health Promotion), приблизно 280 тис. американців
щорічно вмирають через захворювання, викликані ОЖ [249-251].
Серед

таких

захворювань

важливе

значення

мають

хронічні

неінфекційні патології ендокринної та серцево-судинної систем. До останніх
відносять АГ, ІХС, хронічну серцеву недостатність, аритмію, легеневу
гіпертензію, ішемічний інсульт, венозний застій, тромбоз глибоких вен,
тромбоемболію легеневої артерії [252-255]. Саме ці патології є причиною
смерті 36% чоловіків і 41% жінок вікової категорії «25-64 роки» [256].
Єдиним шляхом, на погляд експертів, щодо вирішення цієї проблеми є
проведення на рівні кожної країни своєчасних профілактичних заходів щодо
розвитку ОЖ і коморбідних йому патологій [246].
Нажаль натепер в Україні не розроблено сучасної комплексної
програми подібних профілактичних заходів. Можливо, одна з причин цього –
недостатність матеріальних ресурсів для їх проведення. В цьому випадку
доцільним є урахування світового досвіду, відносно того, що ефективним є
проведення профілактичних програм не серед усього населення взагалі, а
тільки серед так званих «груп ризику». Такі групи формуються із осіб, які
мають найбільший ризик розвитку патології та її ускладнень. Проведення
профілактичних заходів виключно серед них суттєво заощаджує матеріальні
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ресурси держави при отримані максимальної ефективності щодо вирішення
проблеми того чи іншого захворювання.
Одною із основних умов щодо формування «груп ризику» є наявність
алгоритму виділення із усього загалу населення осіб, які мають такий ризик.
За даними європейських експертів, такий алгоритм щодо ОЖ повинен
базуватися на медико-соціальних особливостях цієї патології на рівні кожної
країни Європи і ураховувати популяційні особливостей населення кожного з
її регіонів. Крім того, методологія формування «групи ризику» розвитку ОЖ
та його ускладнень повинна бути персоніфікованою для різних категорій
населення регіонів, в залежності від статі, віку, соціальних особливостей,
тощо [246].
На сьогодні в Україні такого алгоритму, який би враховував
гормонально-метаболічні особливості, механізми формування первинного
ОЖ та його ускладнень у молодого жіночого міського населення, не створено.
Це суттєво знижує ефективність профілактичних заходів щодо ОЖ, які
проводяться.
Сьогодні згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я
і Національної освітньої програми США по зниженню холестерину у
дорослих (III перегляд по терапії, 2001) основні ризик-фактори формування
ускладнень первинного ОЖ відносять до так званого МС – фактору, який в
значній мірі визначає у населення сучасного соціуму ризик розвитку
інвалідизуючих захворювань. Він характеризується збільшенням маси
вісцерального жиру, зниженням чутливості периферичних тканин до інсуліну
і гіперінсулінемією, які викликають розвиток порушень вуглеводного,
ліпідного, пуринового обмінів та АГ [257]. Тому проблема ранньої
профілактики МС, виявлення молодих жінок із первинним ОЖ, які мають
схильність до його розвитку, – одна з основних задач сучасної медицини.
За даними літератури,значна роль у розвитку МС належить способу
життя пацієнта. Натепер, зростання частоти поведінкових і психологічних
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розладів серед населення більшості країн світу – один з основних факторів
порушення енергетичної рівноваги в організмі – аспекту, що сприяє більш
ранньому розвитку МС у генетично схильних осіб [99].
Значущим регулятором енергетичної рівноваги є центральна нервова
система [79]. Її розлади проявляються порушеннями режиму та характеру
харчування. Саме вони є вагомою складовою патогенезу первинного ОЖ [5],
яке обумовлює 90 % усіх випадків цієї патології [2, 17], на відміну від
вторинного (симптоматичного) ОЖ, що супроводжує інші захворювання [67].
Режим та характер харчування – інтегральні маркерияк біологічних, так
і соціально-психологічних потреб людини [18], які в сучасній медичній
літературі характеризуються терміном «Харчова поведінка» [17]. Регуляція
ХП – складний багатокомпонентний комплекс соціальних, поведінкових,
гормональних та метаболічних аспектів. Від кожного з них залежить
характер розладів самої ХП, перебіг ОЖ, ризик виникнення коморбідних ОЖ
патологій, що обов’язково треба враховувати при створенні системи їх
профілактики.
Як свідчать дані літератури, суттєвий вплив на ХП мають гормони
серотонін, лептин та інсулін [20-25]. Два останніх – системні координатори
ліпідного та вуглеводного обмінів, секреція і ефективність дії яких залежать
від ступеня, особливостей жировідкладання і стану ендокринної функції
жирової тканини [13].
Останнім часом доведено взаємовплив між цими гормонами та
мелатоніном – регулятором метаболізму, продукція якого залежить від
режиму дня, сну та неспання людини [26, 27, 210].
На сьогодні багато людей, у тому числі і жінок молодого віку не
виконують фізіологічного режиму цих процесів. А значить – можуть мати
порушення дії мелатоніну і пов’язаних із цим гормонально-метаболічних
розладів, в першу чергу інсуліно- та лептинорезистентності, які будуть
додатково обумовлювати розвиток коморбідних первинному ОЖ патологій.
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Зрозуміло, що при порушенні режиму сну і наявності пов’язаних із цим
гормональних

розладів,

патогенез

метаболічних

ускладнень

буде

відрізнятися від такого у осіб із нормальною секрецією цього гормону навіть
при однаковій масі тіла. Але деталізація таких відмінностей потребує
додаткового дослідження, у тому числі і з урахуванням популяційних
особливостей жіночого населення України.
Аналіз літератури щодо проблеми первинного ОЖ чітко вказує на
можливість існування так званого «хибного («зачарованого») кола» (див.
розділ 1), важливу роль в якому грають гормони серотонін, лептин, інсулін,
мелатонін: порушення режиму харчування (першопричиною може бути
поведінкові зміни, родинні звички, особливості гормональної регуляції
апетиту на рівні ЦНС) далі надлишкове жировідкладання (при наявності
певних гормонально-метаболічних змін по абдомінальному типу) далі
розвиток/прогресування гормонально-метаболічних порушень (інсуліно-,
лептинорезистентності-, атерогенноїдисліпідемії) далі поглиблення розладів
ХП далі прогресування гормонально-метаболічних порушень далі поява/
прогресування коморбідної ОЖ патології.
В процесі проведеного інформаційного пошуку у доступній літературі
не знайдено детальної інформації щодо комплексної оцінки цього
взаємозв’язку для молодих жінок – представниць української популяції, що
не давало можливості створення способу оцінки розвитку та прогресування
метаболічних порушень у молодих жінок – представниць української
популяції із надлМТ та ОЖ. Не визначеними попередніми дослідниками
залишалися такі аспекти:
1. Не було детальної інформації щодо родинних аспектів розвитку
первинного ОЖ у молодих жінок – представниць української популяції.
2. Були не уточнені частота та спектр порушень ХП у молодих жінок
із різною масою тіла.
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3. Існували суперечності у результатах досліджень щодо особливостей
секреції серотоніну та мелатоніну, що грають важливу роль в ґенезі
порушень ХП та метаболічних розладів у пацієнток молодого віку з різною
МТ, їх взаємозв'язку з параметрами вуглеводного, ліпідного обміну, складу
тіла.
4. Вимагала деталізації характеристика гормонально-метаболічного
патерну екстернального, емоціогенного і обмежувального типів ХП у
молодих жінок з різною МТ – представниць української популяції.
Дослідження вищенаведених аспектів і було заплановано в процесі
даної роботи.
Отримані при його проведені результати дозволили поглибити сучасне
наукове уявлення щодо патогенезу гормонально-метаболічних ускладнень
первинного ОЖ у жінок молодого віку, а в практичному плані – створити
спосіб виділення із усього загалу жіночого населення молодого віку із
надлМТ різного ступеня тих осіб, які мають ризик розвитку кластеру
гормонально-метаболічних ускладнень – МС – основи коморбідної патології.
Все це повинно сприяти оптимізації існуючої системи профілактики
первинного ОЖ в країні при одночасному зниженні фінансових витрат.
Саме

цим

дослідження.

зумовлено

Завданнями

медичне
якого

та

стало

соціальне
уточнення

значення
впливу

даного
родинної

обтяженості на розвиток надлишкової маси тіла та ожиріння аліментарного
ґенезу серед молодого жіночого міського населення України; визначення
особливості складу тіла (жирової, відносної жирової, безжирової, активної
клітинної маси та їх співвідношення) жінок молодого віку – представниць
української популяції із різною його масою; охарактеризування особливостей
серотонін-

та

лептинемії,

нічної,

денної

та

добової

екскреції

6-сульфатоксімелатоніну з сечею в залежності від маси та складу тіла
молодих міських мешканок, наявності та ступеня у них абдомінального
ожиріння,

інсулінорезистентності;

проведення

дослідження

характеру
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взаємозв’язків між показниками вуглеводного та ліпідного

обмінів,

антропометричними характеристиками та параметрами складу тіла жінок
досліджуваного віку із різною масою тіла; проведення комплексного аналізу
особливостей харчової поведінки молодих жінок в залежності від маси тіла,
його складу, топографії відкладання жирової тканини, рівнями нічної, денної
та добової екскреції 6-сульфатоксімелатоніну з сечею, наявності та ступеня
інсулінорезистентності

та

розробка

на

підставі

виявлених

клініко-

гормональних та метаболічних особливостей перебігу первинного ожиріння
у жінок молодого віку підхід до прогнозування розвитку у них метаболічного
синдрому.
Для виконання поставлених завдань були використані такі методи
обстеження хворих, як: загальноклінічні – для визначення стану пацієнтів:
збір скарг та анамнезу, у тому числі методом анкетування визначення
родинних особливостей розвитку первинного ОЖ та характеру ХП (за
допомогою Голландського опитувальника харчової поведінки), фізикальне
обстеження із вимірюванням антропометричних показників (росту, маси, ОТ
та ОС), встановлення ІМТ, співвідношення ОТ до ОС; біохімічні – для оцінки
ліпідного обміну за показниками ЗХС, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПВЩ, ТГ,
визначення КА, ВЖК, ІВЖ; оцінки секреції мелатоніну за вмістом у сечі
рівню його метаболіту 6-СОМТ за методом Друекса в модифікації
Г. В. Зубкова; оцінки вуглеводного обміну за визначенням концентрації
глюкози плазми капілярної крові натще, інсуліну крові, НОМА-IR;
імуноферментні

–

визначення

рівнів

гормонів

лептину,

серотоніну;

інструментальні – для оцінки складу тіла (жирової, відносної жирової,
безжирової та активної клітинної мас тіла) – метод БІА; статистичні – для
визначення кількісних значень та їх відмінностей досліджуваних параметрів
проведено оцінку вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних
групах за допомогою критерію Стьюдента та Краскела-Уолліса, для
з’ясування взаємозв’язку досліджуваних параметрів проведено кореляційний
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аналіз, для оцінки розвитку та прогресування метаболічних ускладнень
застосовано методи множинної та логістичної регресії, факторний і
дискримінантний аналіз із подальшою оцінкою інформативності кожного з
них.
Згідно із завданнями дослідження у період 2010-2019 роках було
обстежено 130 жінок без важкої супутньої патології, що не отримували
медикаментозну терапію на момент обстеження, – мешканок м. Харкова.
Середній вік обстежених склав (28,64 ± 6,91) років: 1) 105 із них мали
екзогенно-конституційний надлишок маси тіла різного ступеня та ті чи інші
порушення сну; 2) 25 – нМТ та не скаржилися на інсомію.
На першому етапі дослідження було уточнено родинні особливості
розвитку первинного ОЖ у жінок молодого віку – представниць української
популяції. Для цього методом опитування у жінок визначали: 1) МТ обох їх
батьків у віці аналогічному віку залучених до обстеження жінок; 2) наявність
у їх матерів в анамнезі факту діагностування СПКЯ; у батьків – ГСПП;
3) наявність у обох батьків: ЦД 2 типу; АГ; ЖКХ.
Дані

анкетування

у

подальшому

в

обов’язковому

порядку

підтверджувалися із залученням офіційних медичних архівних матеріалів.
На основі отриманих даних визначалося: наявність яких патологій у
батьків мають статистично значущий зв’язок із розвитком в молодому віці
ОЖ у жінок – міських мешканок, представниць української популяції.
Проведення даного етапу роботи було обумовлено тим, що важливим
фактором розвитку ОЖ є генетично детерміновані особливості метаболізму
та звички, які формуються на рівні родини [246]. Тому при розробці
профілактичних програм для створення алгоритму формування серед усього
загалу молодих жінок груп ризику розвитку первинного ОЖ та його
ускладнень треба чітко розуміти: наявність яких патологій у батьків мають
статистично значущий зв’язок із розвитком в молодому віці ОЖ у жінок.
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Згідно отриманих в даному дослідженні даних, існує вірогідний
сильний зв'язок між розвитком у представниць української популяції у
молодому віці первинного ОЖ та наявністю ОЖ, АГ і у їх батька, і у їх
матері.
Пояснюється це тим, що основою патогенезу і ОЖ, і АГ у більшості
випадків є один патологічний феномен – ІР, тісно пов’язаний із станом
жирової тканини [210-212].
Отримані

дані

не

протирічать

результатам

епідеміологічних

досліджень, які переконливо доводять наявність ОЖ у більшості пацієнтів із
ЦД 2 типу та АГ [213, 214].
Наявністю генетичної схильності до інсулінорезистентності можливо
пояснити і ще один результат дослідження, а саме: при його проведенні
показано, що між фактом діагностування ЦД 2 типу у жінки та розвитком
ОЖ в молодому віці у її дочки існує вірогідний зв'язок помірної сили.
Слід зазначити, що такого зв’язку щодо наявності ЦД 2 типу у батька
зареєстровано не було. Це вказує на можливі статеві відмінності щодо
особливостей спадковості відносно метаболічних характеристик у осіб із ОЖ
та ЦД 2 типу. Але це твердження потребує подальшого експериментального
підтвердження.
Ще одним клінічно важливим

ускладненням ОЖ є розвиток

холестеринового холелітіазу, а ОЖ є найбільш важливим фактором ризику
його розвитку. За даними літератури, ЖКХ виявляють у 64,7 % людей з
надмірною масою тіла, при ОЖ III-IV ступеня частота даної патології досягає
100 % випадків [215]. Тому одним із напрямків даної роботи стало
визначення зв’язку між наявністю ЖКХ у кожного з батьків із розвитком ОЖ
у їх дочок молодому віці. Але в ході її виконання не було показано
наступне:не зважаючи на те, що дочки матерів із ЖКХ у п’ять разів частіше
хворіють на ОЖ в молодому віці, рівні значущості р критеріїв Пірсона Хіквадрат, М-П Хі-квадрат, які статистично характеризують такий зв’язок, є

148
більшими за 0,05, а критерій гамма дорівнює 0,31. Тобто, не можливо
стверджувати, що існує зв’язок між наявністю ОЖ у молодих жінок та ЖКХ
у їх матерів. Аналогічний результат в даному дослідженні було отримано і
щодо зв’язку між наявністю ЖКХ у батька та ОЖ у його дочки у молодому
віці.
Результати проведеного обстеження дають змогу стверджувати, що
особливої профілактичної уваги щодо розвитку ОЖ серед молодих жінок
потребують ти, батьки яких мали ОЖ та АГ, а матері – ЦД 2 типу. Для
покращення ефективності вітчизняної превентивної медицини є доцільним
врахування виявлених особливостей при розробці завдань в першу чергу для
сімейних лікарів в рамках регіональних програм профілактики хронічних
неінфекційних хвороб в Україні.
Перспективним у подальшому є уточнення отриманих результатів при
проведенні популяційних досліджень, у тому числі і для сільських мешканок
із порівнянням у подальшому отриманих результатів. Доцільним є і
визначення більш широко спектру факторів виникнення ОЖ у даної категорії
населення, що дозволить додатково оптимізувати систему превентивної
медицини в нашій країні.
Завданням

другого

етапу

роботистало

проведення

детального

визначення у залучених до обстеження жінок характеру та виразності
розладів ХП та їх зв’язку із гормонально-метаболічними особливостями
організму.
Як відомо, на сьогодні в медицині виділяють наступні типи розладів
ХП: обмежувальний, емоціогенний та екстернальний. Відсутність порушень
ХП характеризують як наявність раціонального типу ХП.
В літературі існують повідомлення, що серед представників популяцій
європейських країн до 73% дорослого міського населення має порушення ХП,
у тому числі по емоціогенному типу – 36 %, по екстернальному – 25 %, по
обмежувальному – 12 %. За даними науковців із близького зарубіжжя, у
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населення

їх

країн,

аналогічного

по

соціальним

та

ментальним

характеристикам населенню України, у пацієнтів із ОЖ найчастіше (в 60 %
випадків) діагностується емоціогенна ХП. Закордонними науковцями
визначено, що саме на такий тип ХП страждають жінки, які перенесли важкі
психотравмуючі ситуації [99].
Також вказується на те, що жіноче населення у порівняні із чоловічим
має відмінності у спектрі типів ХП. Так, раціональний тип ХП у жінок
зустрічається з меншою частотою, ніж у чоловіків (відповідно, 24 % проти
31 %). Емоціогенний – практично з однаковою частотою у 36 % жінок та у
35 % чоловіків. Щодо екстернального типу порушення ХП, то виявлено
незначне переважання його частоти у жінок (26 %), ніж у чоловіків (23 %)
[99].
При дослідженні популяцій східноєвропейських країн, близьких
Україні за соціальним рівнем розвитку, було показано, що екстернальний тип
порушень ХП частіше діагностується у жінок, які дотримуються соціальнокультурних норм і традицій [2, 99].
Повідомляється в літературі і про дослідження частоти різних типів ХП
у жінок в залежності від наявності і виразності їх психічного стану. За
даними Н. В. Анікіної та співавторів, у жінок з малим депресивним епізодом
частіше діагностуються розлади ХП за екстернальним типом, а у жінок із
великим депресивним епізодом – за обмежувальним [97].
Однак,

детальних

результатів

обстеження

в

цьому

напрямку

представниць української популяції молодого віку, які були б представлені в
літературі, не знайдено.
Тому

цей

аспект

проблеми

нейрогормональних

особливостей

первинного ОЖ у молодих жінок також було досліджено в процесі роботи.
На першому етапі його виконання було уточнено частоту різних форм
ХП у обстеженої категорії населення.
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Діагностування різних типів ХП проводилося за допомогою методу
анкетування, у тому числі із використанням «Голландського опитувальника
харчової поведінки». Перевагою цього методу є те, що воно може бути
проведено

амбулаторно,

не

займає

багато

часу

(для

заповнення

опитувальника пацієнту необхідно від 5 до 15 хвилин), може бути
використано у пацієнтів із різним ступенем інтелекту. Метод передбачає
відповідь пацієнта на три блока питань: 1) щодо оцінки наявності
обмежувального; 2) емоціогенного та 3) екстернального типів ХП. Кожен із
блоків включає 10-13 питань, на які пропонуються три можливих відповіді,
кожна з яких оцінюється фіксованою кількістю балів. Після відповіді особи,
яка обстежується, на усі питання блоку загальноприйнятим в арифметиці
методом визначається середня кількість балів за цим блоком. Наявність
обмежувального типу ХП діагностується при середній кількості набраних
балів за відповідним блоком від 2,4 та більше; емоціогенного – 1,7 балів і
вище; екстернального – 2,7 балів і вище [16].
Одним із важливих результатів дослідження стало виявлення того, що
понад 20 % обстежених з надлишком маси різного ступеня не вважали себе
хворими і вказували, що не потребують медичної допомоги. Перед початком
обстеження жодна з пацієнток не визнавала у себе будь-якого порушення
ХП – і це при тому, що у 92 % з них реєструвалися різні її розлади.
Тобто, на сьогодні

в Україні існує загальна необхідність у

інтенсифікації заходів щодо діагностування таких розладів та проведення
активної роз'яснювальної роботи серед даної категорії населення щодо
принципів раціонального харчування.
Отримані дані співпадають із результатами подібних досліджень інших
авторів. Згідно із ними більшість хворих із первинним ОЖ не звертають
уваги на наявність надлишку ваги і не вважають це значущими фактором,
який має здатність впливати на стан здоров'я [258].
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Ще одним результатом дослідження стало уточнення спектру розладів
ХП у мешканок м. Харкова молодого віку із надлМТ та ОЖ. Отримано, що
серед цієї категорії населення частіше реєструвався обмежувальний тип ХП
(у 64 % обстежених), а емоціогенний та екстернальний зустрічався з
однаковою частотою (54 та 55 %, відповідно). Частка з обстежених мала
комбіновані порушення ХП: (емоціогенний та екстернальний типи) – 9 %,
(обмежувальний та екстернальний типи) – 10 %; (обмежувальний та
емоціогенний)

–

12

%

та

(обмежувальний

та

емоціогенний

і

екстернальний) – 10 % жінок.
Результатом дослідження стало і визначення відмінностей у частоті
різних типів ХП у обстежених в залежності від терміну маніфестації у них
надлишку ваги. Показано, що вірогідна різниці щодо цього аспекту
зареєстрована тільки відносно емоціогенного типу. Його частота у жінок, які
хворіли з дитячого та предпубертатного віку, була статистично значуще
(р < 0,05) більшою, ніж у групі жінок, у яких надлишок ваги виник пізніше.
Ці

дані

потребують

уточнення

при

проведенні більш масштабних

популяційних досліджень, але переконливо доводять існування у молодих
жінок, обстежених в ході даної роботи, відмінностей у спектрі розладів ХП у
порівнянні із представниками інших популяцій та вікових груп [2, 99].
Одним із можливих пояснень цього є особливість дослідженої категорії
жінок – міських мешканок. Для них маса тіла – не стільки критерій фізичного
здоров’я, скільки факт, який впливає на їх соціальний статус. Це обумовлює
досить часто у такої категорії жінок «самопризначення» собі різних
дієтичних рекомендацій, оприлюднених у засобах масової інформації,
інтернет-ресурсах. Зрозуміло, що вони не базуються на аналізі причин
виникнення надлишку ваги у даної конкретної жінки, виконуються без
урахування індивідуальних особливостей організму. Тому досить часто їх
застосування і не дає позитивного довгострокового результату, а іноді і
погіршує фізичний та психічний стан жінки. А це, у свою чергу, призводить
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до хаотичного режиму «дієта» – «відмова від дієти» – що саме і характерно
для обмежувального типу ХП.
Емоційна нестабільність, що виникає під час дієт, називається
«дієтичної депресією» і призводить до відмови від подальшого їх дотримання,
новому інтенсивному набору ваги і рецидиву захворювання. У пацієнта
формується почуття провини зі зниженням самооцінки. Періоди харчової
винагороди змінюються періодами харчового покарання – виникає «хибне»
коло [2, 96, 99].
І це в обов’язковому порядку треба враховувати при розробці програм
профілактики ОЖ для міського жіночого населення України. Доцільним
також є проведення досліджень щодо цієї проблеми і серед інших категорій
жінок молодого віку, в першу чергу серед сільських мешканок.
Ще одним поясненням зареєстрованих відмінностей є різний вік
обстежених в даному дослідженні та іншими науковцями жінок. В літературі
існує повідомлення щодо виявлення суттєвих вікових відмінностей у частоті
типів ХП серед представників молодого та похилого віку. Так, у останніх
частіше діагностується екстернальний тип ХП, у хворих віком до 50 років –
приблизно в рівних частках всі три типи. Крім цього була зареєстрована чітка
закономірність між модифікацією ХП при зниженні маси тіла і віком
пацієнта. За даними науковців із близького зарубіжжя, серед представників їх
популяції у віці до 50 років, які досягли значного зменшення ваги, значно
зростає частка обмежувального типу ХП і знижується частка емоціогенного її
типу. На думку авторів, це пояснюється тим, що «ймовірно, велике значення
у осіб молодого віку має бажання добре виглядати, залишатися активними в
соціальному середовищі. Таким чином, бажання досягнути довготривалого
позитивного ефекту щодо зниження маси тіла і зміни патологічного типу
ХПу даної групи хворих більш виразне» [2].
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Але

можливо,

що

однією

з

причин

вищенаведених

вікових

відмінностей є і особливості структури тіла та гормонально-метаболічного
статусу представників різних вікових груп.
Як вже зазначалось, одними з аспектів ОЖ є зміни маси та структури
тіла. Вони проявляються накопиченням жирової тканини, порушеннями
нормального розподілу її відкладення, зростанням співвідношення маса
жирової тканини до метаболічно активних тканин. Зниження вмісту
останніх,незважаючи

на

велику

кількість

енергетичних

запасів

в

організмі,викликає почуття постійного голоду [78-80], що може бути однією
із причин порушень ХП.
Слід зазначити, що не зважаючи на те, що сьогодні основними
критеріями ризику хронічної неінфекційної патології у осіб із надлишком
маси тіла різного ступеня вважаються параметри «ІМТ» та «ОТ», в науковій
літературі

існують

повідомлення,

що

для

характеристики

ступеня

жировідкладання при наданні персоніфікованої медичної допомоги критерій
«ІМТ» недостатньо інформативний [70]. Доцільніше визначати у пацієнта
параметри складу тіла [28, 221]. На це вказують результати попереднього
обстеження мешканців м. Харкова, в процесі якого було показано
недостатню інформативність параметра «ІМТ» щодо накопичення жирової
тканини у представників української популяції, в першу чергу у жінок
молодого віку. Дані, які було отримано при його виконанні, чітко вказують
на той факт, що ВЖМ є підвищеною у 44 % дорослого населення, яке має
нормальні значення ІМТ. Серед осіб із надлМТ 74 % обстежених мають
збільшення маси жирової тканини більш ніж на 30 % (стан, який може
характеризуватися як ОЖ). У 9 % обстежених з нМТ за значенням ІМТ було
зареєстровано зниження ВЖМ [75]. Але на сьогодні не має повідомлень про
дослідження взаємозв’язку між особливостями складу тіла жінок молодого
віку – представниць української популяції – та особливостями їх ХП.
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Тому одним із пріоритетних результатів проведеного обстеження
молодих мешканок м. Харкова стала оцінка гормонально-метаболічних
особливостей молодих жінок і відносно їх антропометричних характеристик
(ІМТ, ОТ і ОС), й з урахуванням параметрів складу тіла (ЖМ, ВЖМ, БЖМ,
АКМ).
В ході виконання роботи в цьому напрямку у жінок молодого віку –
представниць української популяції не було визначено суттєвих відмінностей
щодо ЖМ у порівнянні із представницями інших європеоїдних популяцій.
Міські мешканки із нМТ мали ЖМ на рівні (12,09 ± 2,44) кг, що складало
майже 20 % від їх загальної МТ. Цей ступень накопичення жирової тканини
аналогічний такому у представниць інших європеоїдних популяцій молодого
віку [75, 78].
У пацієнток із надлМТ значення ЖМ вірогідно зростало, і в середньому
по групі дорівнювало вже (23,49 ± 2,55) кг. При розвитку ОЖ 1, 2 та 3 ст.
ЖМ складала вже (31,45 ± 3,34); (40,17 ± 2,61) та (55,79 ± 9,30) кг,
відповідно.
Як свідчать результати попередніх досліджень, у осіб із надлишком
ваги різного ступеня – представників української популяції при зростанні
маси жирової тканини суттєвих змін набувають і такі параметри як БЖМ,
АКМ та їх співвідношення [259]. Це підтверджено і в ході даного обстеження
молодих жінок. У жінок з надлишком маси тіла різного ступеня
зареєстровано абсолютне вірогідне збільшення і БЖМ в порівнянні з
контролем (на 109 % при надлМТ і на 119, 129 та 151 % при первинному
ОЖ 1, 2 і 3 ст., відповідно), і АКМ – при надлМТ на 116 % відносно осіб із
нМТ; при ОЖ 1, 2 і 3 ступеня – на 127, 138 та 160 %. Змін аналогічної
спрямованості зазнавав і такий параметр, як абсолютне значення АКМ. При
збільшенні МТ він вірогідно збільшувався: при надлМТ на 116 % відносно
осіб із нМТ; при ОЖ 1, 2 і 3 ступеня – на 127, 138 та 160 %.
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У той же час співвідношення БЖМ до ЖМ тіла та співвідношенням
АКМ до ЖМ зі збільшенням надлишку МТ вірогідно зменшувалися у
пацієнток із ОЖ 3 ст. в порівнянні із контролем. Це вказує на
односпрямованість

змін

у

параметрах

складу

тіла

у

жінок

–

мешканок м. Харкова віком від 18 до 45 років та понад 45 років [233]. Але
звертає на себе увагу той факт, що у молодих жінок із надлишком маси тіла
різного ступеня зареєстровано більш повільне зростання ВЖМ відносно
накопичення жирової тканини (збільшення ЖМ), що можна вважати
особливістю змін тіла у представниць даної вікової групи.
Зміни у складі тіла жінок із надлишком маси тіла різного ступеня
аліментарного генезу, є і наслідком порушень ХП, і здатні самі викликати
розлади останніх, сприяти прогресуванню первинного ОЖ та поглибленню
метаболічних порушень [75-79]. Тому, в ході роботи було детально
досліджено особливості ХП у молодих жінок із різною МТ та топографією
відкладення жирової тканини. Отримано, що загальна частота порушень ХП
зростає разом із ІМТ та ЖМ, але існують суттєві відмінності щодо спектру та
виразності розладів ХП у жінок із різною МТ. Так, в групі жінок із надлМТ
зареєстровано нормальний середній бал щодо відповідей відносно ХП по
обмежувальному та екстернальному типам. Це суттєво відрізняє їх від осіб із
ОЖ. Але при цьому пацієнтки із надлМТ частіше від жінок із нМТ мають
розлади ХП за емоціогенним типом.
Молоді жінки із помірним абОЖ на відміну від осіб із нормальним ОТ
мають порушення ХП за емоціогенним та екстернальним типами. Жінки із
виразним абОЖ мають усі три типи порушень ХП, виразність яких зростає
разом із ступенем абОЖ.
Пріоритетним результатом роботи також стало визначення рівнянь
регресії

щодо

прямих

корелятивних

(p < 0,001) значної сили між (див. розділ 5):

вірогідних

зв’язків
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1.

ЖМ

(кг)

та

кількістю

балів

за

блоком

Голландського

опитувальника щодо обмежувального типу ХП (r = 0,7140);
Щодо корелятивних прямих вірогідних зв’язків (p < 0,001) середньої та
помірної сили між:
1.

ЖМ

(кг)

та

кількістю

балів

за

блоком

Голландського

опитувальника щодо емоціогенного типу ХП (r = 0,4567);
2.

ЖМ

(кг)

та

кількістю

балів

за

блоком

Голландського

опитувальника щодо екстернального типу ХП (r = 0,4468);
3.

ВЖМ (%) та кількістю балів за блоком Голландського

опитувальника щодо обмежувального типу ХП (r = 0,4459);
4.

ВЖМ (%) та кількістю балів за блоком Голландського

опитувальника щодо емоціогенного типу ХП (r = 0,3065);
5.

ВЖМ (%) та кількістю балів за блоком Голландського

опитувальника щодо екстернального типу ХП (r = 0,5000);
Щодо корелятивних зворотних вірогідних зв’язків (p < 0,001) середньої
та помірної сили між:
1.

співвідношенням АКМ до ЖМ та кількість балів за блоком

Голландського опитувальника щодо обмежувального типу ХП (r = -4492);
2.

співвідношенням АКМ до ЖМ та кількістю балів за блоком

Голландського опитувальника щодо емоціогенного типу ХП (r = -3549);
3.

відношенням АКМ до ЖМ та кількістю балів за блоком

Голландського опитувальника щодо екстернального типу ХП (r = -0,4951).
Ще одним із основних завдань роботи стало поглиблення сучасного
наукового

уявлення

жировідкладання

та

щодо
зміни

взаємозв'язків
складу

тіла

у
–

системі:

«характер

гормонально-метаболічні

особливості ˗ наявність та виразність різних розладів ХП», які характерні
саме для молодих жінок – представниць міського населення України.
Сьогодні в практичній медицині інформація, яка отримується при
оцінці типів ХП методом анкетування, найчастіше стає основою визначення
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алгоритму психологічної допомоги пацієнтам. Але, з огляду на те, що на
сучасному етапі ХП оцінюють не тільки як компонент способу життя, а й як
вагому

незалежну

складову

чинників

ризику

розвитку

хронічних

неінфекційних захворювань [18, 19], вона може використовуватися й для
оцінки особливостей гормонально-метаболічних порушень у осіб із
первинним ОЖ.
Але на сьогодні відсутні чіткі дані щодо взаємозв’язку між наявністю
та виразністю різних розладів ХП у молодих жінок та гормональними
особливостями регуляції ХП, ступенем інсулінорезистентності, характером
секреції мелатоніну та виразністю атерогенної дисліпідемії – основи
розвитку коморбідних ОЖ патологій. Це обумовило необхідність проведення
роботи в цьому напрямку.
Для цього:
а)

було деталізовано особливості балансу в системі «мелатонін-

серотонін-лептин-чутливість периферичних тканин до інсуліну» у жінок
молодого віку – представниць української популяції із різною МТ, у тому
числі і з урахуванням особливостей його складу;
б)

оцінено особливості секреції мелатоніну (за показниками екскреції

6-СОМТ із сечею) у молодих жінок із різними розладами ХП;
в)

проаналізовано зв'язок маркеру ІР – НОМА-IR із виразністю

різних типів порушень ХП, оцінених за Голландським опитувальником;
г)

деталізовано особливості параметрів вуглеводного та ліпідного

метаболізмів у жінок молодого віку із різною МТ, та їх зв’язок із
антропометричними показниками та характеристиками складу тіла.
При проведенні дослідження з метою деталізації особливостей балансу
в системі «мелатонін-серотонін-лептин-чутливість периферичних тканин до
інсуліну» у жінок молодого віку визначено, що суттєвою відмінністю
пацієнток із ОЖ, незалежно від його ступеня, є значуще вищий рівень денної
екскреції з сечею метаболіту мелатоніну 6-СОМТ при одночасному
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порушенні фізіологічного співвідношення денної до нічної екскреції у
порівнянні з жінками із нМТ та надлМТ. При наявності ОЖ реєструється
статистично значуще падіння рівня нічної екскреції з сечею 6-СОМТ,
найбільш виразне у жінок із ОЖ 3 ступеня. У обстежених цієї категорії його
рівень – у три рази нижчий за аналогічний показник у жінок із нМТ та у
2,4 рази – із надлМТ.
Різноспрямовані зміни рівнів нічної та денної екскреції з сечею
6-СОМТ обумовили той факт, що середньодобова секреція цього метаболіту
мелатоніну у осіб із різною масою тіла також суттєво не різнилися між собою.
При дослідженні залежності між ЖМ і рівнем денної екскреції 6-СОМТ
виявлено прямий кореляційний зв’язок помірної сили (r = 0,3771; p < 0,001);
між ЖМ рівнем нічної екскреції 6-СОМТ – негативний корелятивний зв’язок
середньої сили (r = -0,6625; p < 0,001). Добовий рівень екскреції 6-СОМТ з
сечею у молодих жінок негативно з помірною силою корелював із ЖМ
(r = -0,3201; p = 0,0009).
Вперше в ході проведення роботи було визначено і рівняння регресії,
які математично характеризують усі вищенаведені зв’язки (див. розд. 7).
З огляду на те, що провідним фактором, який одночасно обумовлює як
зростання ЖМ, так і розвиток метаболічних ускладнень у осіб із надлишком
ваги є зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну, на який, за
даними літератури (див. розділ 1), суттєво впливає мелатонін, в ході роботи
було деталізовано особливості взаємозв’язку між рівнями секреції цього
гормону та значенням НОМА-IR у молодих жінок, а саме:виявлено
негативний статистично значущий кореляційний зв’язок помірної сили (ступінь
кореляції r = -0,3778) тільки між НОМА-IR та рівнем екскреції 6-СОМТ з сечею
за добу.
Попередником мелатоніну є плазмовий триптофан, який перетворюється
в 5-гідрокситриптофан, а потім в серотонін – моноамін, який відіграє важливу
роль

у

формуванні

нормального

енергетичного

гомеостазу

шляхом
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регулювання периферичного термогенезу. Серотонін здійснює регуляторні
ефекти щодо діяльності гладких м'язів та, відповідно, функцій серцево-судинної
системи, шлунково-кишкового тракту, бронхів, модулює розвиток запальних та
алергічних реакцій, процесів згортання крові. У центральній нервовій системі
людини

серотонін

виконує

функцію

медіатора

для

спеціальних

серотонінергічних нейронів і модулятотора дії інших нейротрансмітерів.
Порушення синтезу серотоніну – біохімічна основа розладів ХП [97, 260] –
одного з основних факторів надлишкового накопичення жирової тканини.
Натепер доведено, що надлишкове накопичення жирової тканини в більшості
випадків призводить і до порушення її ендокринної функції. Одним із важливих
адипокінів, які секретує жирова тканина є лептин, який, як вже неодноразово
зазначалось, має здатність впливати на вуглеводний та ліпідний обміни,
формувати ХП. Тобто, порушення секреції серотоніну є важливим аспектом
змін у системі «серотонін – накопичення жирової тканини – рівень лептинемії –
особливості ХП – порушення метаболізму ліпідів та вуглеводів». При створенні
алгоритму формуванні груп ризику розвитку метаболічних ускладнень
необхідно мати детальну інформацію щодо особливостей взаємозв’язків між
різними ланками цієї системи у осіб різних вікових та статевих груп. В
літературі не знайдено детальної інформації щодо цього аспекту відносно такої
категорії пацієнтів, як молоді жінки із різною масою тіла – представниці
української популяції. Тому це стало ще одним напрямком роботи.
При її виконанні було зареєстровано вірогідне падіння (майже у два рази)
рівню циркуляторного серотоніну у молодих жінок із первинним ОЖ 3 ст. у
порівнянні із групою жінок аналогічного віку зі нМТ.
Наявність негативного взаємозв’язку між рівнем циркуляторного
серотоніну та ступенем накопичення жирової тканини підтверджено шляхом
оцінки корелятивної взаємозалежності маси жирової тканини в організмі жінок
молодого віку із різною масою тіла та вмісту серотоніну у сироватці їх крові.
Визначено, що ЖМ має із циркуляторним рівнем даного моноаміну
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статистично значущий (p = 0,00001) негативний зв’язок помірної сили
(r = -0,3799). Залежність відображається таким чином: рівень циркуляторного
серотоніну (нг/мл) = 1,2662 - 0,0078 × ЖМ. Визначення цієї залежності в
процесі аналізу отриманих результатів математично дозволяє використовувати
це рівняння регресії і в подальших наукових дослідженнях щодо цієї проблеми
для можливості оцінки рівня даного моноаміну у пацієнтів, у яких буде
визначено значення ЖМ (кг).
Після підтвердження зв’язку між секрецією серотоніну і накопиченням
жирової тканини в даному дослідженні було доведено і взаємовплив між
циркулюючими рівнями серотоніну та важливого координатора поведінкових
та метаболічних процесів адипокіну лептину. Його, згідно отриманих даних,
можна характеризувати як статистично значущий зворотній помірної сили
(r = -0,3253).
Рівняння регресії: рівень циркулюючого серотоніну (нг/мл) = 1,2501 0,0064 × рівень циркулююючого лептину (нг/мл).
Аналогічної спрямованості, але слабкий (r = -0,2747) вірогідний
зв’язок було виявлено у молодих жінок – представниць української
популяції – і між рівнем серотонінемії та значенням НОМА-ІR. Рівняння
регресії: рівень циркулюючого серотоніну (нг/мл) становить 49,6699 0,0966 × HOMA-IR.
На наступному етапі аналізу отриманих даних було досліджено
характер екскреції 6-СОМТ з сечею та рівень серотонінемії у молодих жінок
в залежності від наявності та ступеня абОЖ, який характеризувався за
розміром ОТ, який на сьогодні вважається інтегральним антропометричним
параметром,

який

характеризує

наявність

ІР

та

відповідно

ризик

метаболічних ускладнень.
Щодо екскреції 6-СОМТ, то при розвитку абОЖ та зростанні його
ступеня у обстежених пацієнток мало місце вірогідне зростання денної та
зменшення нічної фракції у порівнянні із молодими жінками без абОЖ. Так,
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якщо у жінок останньої категорії вміст 6-СОМТ у сечі, яка збиралась у день,
був на рівні (10,12 ± 2,42) нмоль у день, то у жінок із помірним абОЖ – на рівні
(36,46 ± 25,19) нмоль у день, із виразним абОЖ – на рівні (43,37 ± 27,68) нмоль
удень (за критерієм Краскела-Уолліса, p < 0,001).
Відносно нічної екскреції з сечею 6-СОМТ, то вона становила у жінок без
абОЖ – (97,97 ± 5,72) нмоль в ніч, у жінок із помірним абОЖ –
(59,69 ± 17,77) нмоль в ніч, із виразним – (38,92 ± 14,12) нмоль в ніч (за
критерієм Краскела-Уолліса p < 0,001).
Щодо особливостей серотонінемії при різній топографії відкладення
жирової тканини, то було визначено, що у осіб із наявністю вираженого
абОЖ рівень циркуляторного серотоніну є статистично значуще нижчим як у
порівнянні із особами із помірним абОЖ (p < 0,004), так і з тими, у кого ОТ
не перевищує норму (p < 0,008), відповідно (0,92 ± 0,17) мкмоль/л проти
(1,24 ± 0,21) та (1,13 ± 0,17) нг/мл (за критерієм Краскела-Уолліса p < 0,001).
Ще

одним

важливим

для

розуміння

особливостей

розвитку

гормонально-метаболічних порушень у молодих жінок із первинним ОЖ
результатом дослідження стало визначення особливостей взаємозв’язку між
вмістом лептину у сироватці крові молодих жінок та секрецією мелатолніну у
різні періоди доби.
Як вже зазначалось у розділі «Огляд літератури», лептин – важливий
регулятор енергетичного статусу організму. Перебуваючи в системі
зворотного зв'язку з нейропептидами гіпоталамуса і, насамперед, з
нейропептидом-γ, лептин через лімбічну частку і стовбур мозку знижує
потребу в їжі і секрецію інсуліну, впливає на чутливість до нього скелетних
м'язів і самої жирової тканини, обумовлює особливості ліпідного обміну
[261].
При проведенні дослідження встановлено, що у жінок молодого віку
рівень лептину у сироватці крові статистично значуще негативно корелював із
рівнем добової екскреції 6-СОМТ з сечею (p = 0,0274). Але сила кореляції
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виявилася

досить

слабкою

(r = -0,2163)

(що

може

свідчити

про

опосередкований взаємовплив між процесами секреції цих гормонів). Було
уточнено і рівняння регресії щодо цього взаємозв’язку(див. розд.7).
В процесі роботи було розроблено і питання взаємозв’язку між
ступенем накопичення жирової тканини та змінами секреції мелатоніну і
серотоніну та розвитком метаболічних ускладнень, які характерні саме для
жінок молодого віку. В літературі існує ціла низка повідомлень щодо
особливостей секреції гормонів мелатоніну, лептину та серотоніну та їх
взаємозв’язку із ступенем чутливості тканин до інсуліну у пацієнтів із ОЖ
представників інших популяцій – багато із них досить неоднозначні.
Результати

більшості

не

протирічать

даним,

отриманим

в

даному

дослідженні, щодо того факту, що дефіцит мелатоніну вірогідно пов’язаний
із усіма компонентами метаболічного синдрому [97, 99, 139, 262]. Це
пояснюється здатністю мелатоніну активізувати синтетичні процеси, які
проходять в мітохондріях; регулювати ген інсулінового рецептора, що
обумовлює нормальний метаболізм глюкози; нормалізувати секрецію
гонадотропинів у гіпофізі [263].
Але слід зазначити, що A.Malazonia та співавтори отримали більш
високий рівень мелатоніну у пацієнтів із ОЖ, ніж у осіб із нМТ [264]. На
думку науковців, це можливо розцінити як компенсаторну реакцію, у тому
числі і щодо «захисту організму від вільних радикалів». Але існує
необхідність експериментального підтвердження цього твердження.
На нашу думку, неоднозначність отриманих результатів, пояснюється
відмінностями категорій пацієнтів, які були залучені до обстежень, а також,
можливо, і їх популяційними особливостями. Це вказує на необхідність
проведення подальших досліджень в цьому напрямку для різних категорій
представників саме української популяції, у тому числі і з різним терміном
виникнення надлишкової ваги та тривалості порушень сну.
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Щодо динаміки рівнів серотонінемії, то при обстеженні закордонними
науковцями осіб обох статей із морбідним ОЖ, у більшості пацієнтів (як і
при обстеженні молодих жінок – представниць української популяції)
реєструвалося збільшення лептину та зниження серотоніну. Корекція маси
тіла дозволяла знизити концентрацію циркулюючих лептину і збільшити
серотоніну, однак, все одно їх рівні не досягають нормальних цифр [2]. І ці
зміни пояснюють цілу низку питань, щодо розвитку ОЖ та його
метаболічних ускладнень. Як відомо, основа ОЖ – порушення енергетичної
рівноваги, яке призводить до надмірного накопичення жирової тканини. У
регуляції енергетичної рівноваги провідну роль відіграє мозок: він впливає
на споживання їжі і витрати енергії, шляхом модифікації ХП [265]. Одними із
регуляторів харчової поведінки є лептин, який впливає на продукцію
нейропептидів з аноректичною дією і на рівень пептидів, стимулюючих
споживання їжі на рівні гіпоталамуса [266], та серотонін – моноамін, який
регулює периферичний термогенез [24].
Але результати деяких повідомлень щодо рівнів серотонінемії у осіб із
надлишком маси тіла вказують на збільшення вмісту серотоніну крові у осіб
із ОЖ. Так, Н.В Анікіна та Є.Н. Смірнова при обстеженні жінок з ОЖ
отримали збільшення в 30 разів у порівнянні зі здоровими рівня серотоніну
плазми у жінок з ОЖ [24]. При цьому жінки з суттєвим зростанням рівня
серотоніну відрізнялися наявністю і високих рівнів лептину [266]. Автори
пояснюють

такі

результати

можливим

розвитком

лептино-

та

серотонінорезистентності у частини пацієнтів із ОЖ.
Дослідження щодо питання особливостей секреції мелатоніну у
пацієнтів із різною масою тіла проводилися і в Україні, але до нього було
залучено підлітків з АГ, нМТ, надлМТ та ОЖ [144]. Було встановлено, що у
підлітків з артеріальною гіпертензією і надлишком маси тіла достовірно
вищими були показники екскреції 6-СОМТ з сечею, особливо денної його
фракції, в порівнянні з підлітками з АГ та нМТ. У підлітків із надмірною
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вагою відзначено більш виражене зниження, в порівнянні з денною, нічної
фракції 6-СОМТ. Що підтверджує в цілому дані, отримані при нашому
обстеженні молодих жінок. Але у зв’язку із різними категоріями пацієнтів,
повністю їх порівняти не представляється можливим.
Все вищенаведене вказує на невизначеність сьогоднішніх поглядів на
особливості гормонального ланцюга при різній масі тіла, у тому числі і у
молодих жінок – представниць різних популяцій. Про дослідження з
урахуванням складу тіла, які, як вже зазначалось, також мають вплив на
розвиток інсулінорезистентності, в доступній літературі не повідомляється,
що доводить пріоритетність результатів, отриманих в ході обстеження
мешканок м. Харкова молодого віку. Його результати переконливо доводять,
що при наданні медичної допомоги жінкам молодого віку із надлишком маси
тіла треба обов’язково уточнювати характер якості та режиму сну кожної з
пацієнток. В разі наявності порушень режиму сну та/або його якості,
доцільним є визначення у пацієнтки особливостей балансу в системі
«мелатонін–серотонін–лептин–чутливість периферичних тканин до інсуліну»
з метою оцінки у неї ризику розвитку метаболічних ускладнень – основи
інвалідизуючої хронічної неінфекційної патології.
Ще одним із завдань обстеження мешканок м. Харкова стала оцінка у
них особливостей секреції мелатоніну (за показниками екскреції 6-СОМТ з
сечею) при різних розладах ХП.
По-перше,

було

проаналізовано

взаємозв'язок

між

рівнем

середньодобової екскреції з сечею 6-СОМТ та бальною оцінкою наявності та
виразності різних типів розладів ХП.
Доведено, що кількість балів за усіма трьома блоками опитувальника
(щодо обмежувального, емоціогенного та екстернального типів ХП)
знаходиться у зворотньому вірогідному зв'язку із середньодобовим рівнем
екскреції 6-СОМТ (p < 0,001; p < 0,001 та p < 0,001, відповідно).
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Найбільша сила зв'язку зареєстрована між середньодобовим рівнем
6-СОМТ у сечі та кількістю балів по групі щодо обмежувального типу ХП
(r = -0,3806). Відносно корелятивних взаємовідносин між цим параметром та
кількістю балів по групі щодо емоціогенного та екстернального типів ХП, то
вони були досить слабкі (r = -0,1640 та r = -0,2176, відповідно).
Отримані дані дали змогу вперше описати рівняння регресії щодо
взаємозв'язку між середньодобовою секреція 6-СОМТ (нмоль на добу) та
кількістю балів щодо: обмежувального, емоціогенного та екстернального
типів ХП (див. розд. 7), використання яких є доцільним при проведенні
подальших досліджень.
При виконанні роботи також було проаналізовано і зв'язок маркеру ІР –
НОМА-IR із виразністю різних типів порушень ХП, оцінених за
Голландським опитувальником.
Було зареєстровано, що НОМА-IR знаходиться у прямих статистично
значущих корелятивних зв'язках із кількістю балів за блоком Голландського
опитувальника щодо:

1) обмежувального типу ХП (помірної сили

(r = 0,4517)); 2) емоціогенного типу ХП (слабкої сили (r = 0,2187);
3) екстернального типу ХП (помірної сили (r = 0,3351)).
Було визначено і рівняння регресії щодо цих зв'язків, які були наведені
вище в розділі 7.
Загальновідомо, що важливими для розвитку коморбідних патологій є
пов’язані із ОЖ зміни вуглеводного та ліпідного метаболізмів. Але
потребував

деталізації

характер

їх

зв’язків

із

антропометричними

параметрами та особливостями складу тіла. Що стало одним із завдань
даного дослідження.
При його проведенні визначено вірогідне зростання глікемії натщерце
у жінок даної вікової категорії при розвитку ОЖ 3 ст. у порівнянні із особами
із нМТ: (5,80 ± 0,80) проти (4,90 ± 0,40) ммоль/л, (р < 0,05). Щодо рівня
інсулінемії, то вже у пацієнток із ОЖ 1 ст. він був статистично значуще
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(р < 0,05) у два рази вищим, ніж в групі контролю: (19,0 ± 6,14) проти
(9,74 ± 3,75) мкОД/мл. У жінок із ОЖ 3 ст. він зростав вже у 2,6 разів
відносно контролю (р < 0,05) та у 1,8 разів навіть у порівнянні із групою з
надлМТ (р < 0,05), що доводить значний ризик поглиблення метаболічних
порушень у цієї категорії обстежених.
Визначено, що пацієнтки із надлМТ у порівнянні із молодими жінками
із нМТ мають статистично значуще вищий рівень ЗХС (5,04±0,46) проти
(4,61 ± 0,35) ммоль/л, ВЖК (0,42±0,13) проти (0,39±0,10) ммоль/л, ТГ
(1,50±0,16) проти (1,10±0,13) ммоль/л, ХС-ЛПНЩ (2,92±0,18) проти
(2,25±0,12) ммоль/л, ХС-ЛПДНЩ (2,92±0,18) проти (2,25±0,12) ммоль/л, КА
(2,62±0,24) проти (1,61±0,21) та нижчий вміст у крові ХС-ЛПВЩ (1,4±0,15)
проти (1,78±0,13) ммоль/л.
Суттєвою відмінністю молодих жінок із надлМТ та ОЖ, навіть
ОЖ 1 його ступеня, було вірогідне зростання ЗХС (р < 0,05), ТГ (р < 0,05),
ВЖК (р < 0,05), ХС-ЛПНЩ (р<0,05) та зменшення вмісту у циркуляції
ХС-ЛПВЩ (р < 0,05). При збільшенні ступеня первинного ОЖ, рівні ЗХС,
ТГ, ВЖК, ХС-ЛПНЩ, КА та ХС-ЛПВЩ додатково вірогідно погіршувались
відповідно до (5,75±0,55) ммоль/л, (2,13±0,56) ммоль/л, (1,08±0,17) ммоль/л,
(0,75±0,17) ммоль/л, (3,68±0,39) ммоль/л та (1,08±0,17) ммоль/л.
Проатерогенні параметри ліпідного обміну (ЗХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ та
КА) мали пряму статистично значущу залежність і від ІМТ (r = 0,336;
r = 0,535; r = 0,333 та r = 0,574, відповідно), і від ОТ (r = 0,263; r = 0,505;
r = 0,330 та r = 0,495, відповідно) та ОС (r = 0,283; r = 0,470; r = 0,312 та
r = 0,477, відповідно). Вміст у циркуляції ХС ЛПВЩ мав протилежний
зв’язок

із

даними

антропометричними

параметрами

(r = -0,617;

r = -0,565; r = -0,528, відповідно). Таким чином, важливими результатами
проведеного аналізу стала реєстрація практично однакової сили кореляції
параметрів ліпідного обміну і з ОТ, і з ОС, і з ІМТ.
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В ході дослідження доведено, що ЖМ, ВЖМ, АКМ та рівень ТГ у
сироватці крові знаходяться у прямій вірогідній (р <0,001) корелятивній
залежності середньої сили (r = 0,5365; r = 0,5168 та r = 0,5305, відповідно).
Пріоритетним результатом стало визначення рівняння регресії, яке
оцінює залежність тригліцеридемії від значень цих параметрів складу тіла у
цієї категорії населення (див. розд. 6).
Узагальнюючи результати, представлені в даному розділі, слід
зазначити, щоіснує вірогідний зв'язок між розвитком у представниць
української популяції у молодому віці первинного ОЖ та наявністю ОЖ, АГ і
у їх батька, і у їх матері.
Згідно результатів дослідження, у молодих жінок із надлМТ та
первинним ОЖ падіння добового та нічного рівнів секреції мелатоніну та
вмісту серотоніну у циркуляції супроводжується підвищенням рівня
лептинемії, розвитком інсулінорезистентності та абОЖ. Виразність цих змін
прямо залежить від ступеня накопичення жирової тканини.
В процесі роботи отримано дані, які можуть вказувати на протективну
роль

підвищення

добової

секреції

мелатоніну

щодо

розвитку

інсулінорезистентності у молодих жінок.
Доведено, що у молодих жінок із первинним ОЖ існує зворотній
зв'язок між середньодобовою секрецією мелатоніну та виразністю порушень
ХП, найбільш значущий щодо її обмежувального типу. Що можна вважати
особливістю цієї категорії населення (міських мешканок).
Молоді жінки із помірним абОЖ на відміну від осіб із нормальним ОТ
мають порушення ХП за емоціогенним та екстернальним типами. Жінки із
виразним абОЖ мають усі три типи порушень ХП, виразність яких зростає
разом із ступенем абОЖ.
Пріоритетними

результатами

проведеного

дослідження

стало

припущення, що на розвиток атерогенної дисліпідемії у молодих жінок –
представниць української популяції – впливає не тільки ступінь відкладання
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жирової тканини на передній черевній стінці, але й в глютеофеморальному
депо та в цілому в організмі.
Показано,

що

інформативними

маркерами

оцінки

ризику

проатерогенної дисліпідемії у молодих жінок – представниць української
популяції є такі параметри як ОТ, ІМТ, ЖМ, ВЖМ та АКМ.
Охарактеризовано, що патерн пацієнток з ОЖ у порівнянні з молодими
жінками із надлМТ характеризується падінням рівня серотоніну у циркуляції,
зниженням нічної фракції екскреції мелатоніну при одночасному зростанні
денної, збільшеним ризиком розвитку гіперінсулінемії та атерогенної
дисліпідемії,

виразніші

порушення

ХП

по

обмежувальному

та

екстернальному типам. Суттєвою відмінністю ХП жінок із надлМТ від
пацієнток із нМТ – наявність розладів ХП за емоціогенним типом.
Урахування виявлених особливостей при створенні профілактичних
програм повинно покращити ефективність лікувально-профілактичних
заходів щодо розвитку ОЖ та його ускладнень у молодих жінок із
надлишком ваги різного ступеня.
Перспективним у подальшому є визначення гормонально-метаболічних
аспектів харчової поведінки молодих жінок – представниць української
популяції із різною МТ – сільських мешканок та порівняння отриманих
даних із результатами даного обстеження. Це дасть змогу деталізувати
профілактичні підходи щодо розвитку первинного ОЖ та його ускладнень в
нашій державі.
Отримані при проведені даного дослідження дані та проведена їх
обробка із застосуванням методів математичної статистики дали змогу
створити спосіб прогнозування ризику розвитку у молодих жінок із
надлишком маси тіла різного ступеня в молодому віці МС – основного ризик
фактору розвитку важкої неінфекційної патології серцево-судинної системи.
На сучасному етапі розвитку медичної науки для прогнозування
патологічного стану чи нозологічної одиниці використовується метод
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математичного моделювання, які дозволяють отримати більш точні кількісні
оцінки прогнозу шляхом побудови тієї чи іншої відповідної моделі [178].
Одними із найбільш часто використовуємих (класичних) методів
статистичного аналізу на сьогодні є дискримінантний аналіз та логістична
регресія.
Дискримінантний

аналіз

–

це

розділ

статистичного

аналізу,

призначений для прийняття рішення про розпізнавання образів [267]. За його
допомогою на підставі визначених ознак (незалежних змінних) пацієнт може
бути зарахований до однієї з двох (або до однієї з кількох) груп, наприклад до
групи пацієнтів із МС чи здорових пацієнтів.
Логістична регресія або логіт регресія (англ. Logitmodel) – це
статистичний метод, який застосовується для передбачення ймовірності
виникнення деякої події за значеннями певних ознак [267, 268].
За допомогою цих методів існує можливість відокремити зпоміж
масиву усіх біохімічних та антропометричних показників, які було визначено
на попередніх етапах роботи, ті, які при поєднаній дії матимуть прогностичне
значення на розвиток МС. Крім того, є можливість проаналізувати
прогностичну точність моделей, побудованих з використанням методів
дискримінантного аналізу та логістичної регресії, та розробити рекомендації
по їх використанню.
Слід зазначити, що у світовій науковій літературі повідомляється про
доволі велику кількість розроблених методів прогнозування МС [179-185,
267, 268]. Розроблено і модель прогнозування МС у міських мешканців
Харкова, віком понад 45 років [269].
Але категорія пацієнтів, для якої вони розроблялись суттєво
відрізняються від контингенту, якому присвячене дане дисертаційне
дослідження.
Крім того ні в одному з них не оцінено особливості системи
«мелатонін-серотонін-лептин-чутливість периферичних тканин до інсуліну»
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при прогнозуванні МС у осіб із надлишком ваги різного ступеня, що
унеможливлює аналіз значимості впливу цих процесів та знижує їх
інформативність.
Тому в процесі даного дослідження відповідно до його завдань було
проведено останній етап роботи – розробку методу прогнозування розвитку
МС у молодих жінок – представниць української популяції із надлишком
маси тіла різного ступеня аліментарного (первинного) ґенезу.
Спочатку було відібрано із усього загалу досліджених в процесі роботи
біохімічних, гормональних та антропометричних параметрів ті, які мають
найбільш значущі характеристики по відношенню до моделі дискримінантної
функції.
Як вже зазначалось вище, при виконанні роботи досліджувалося понад
30 параметрів, які достатньо інформативно характеризують гормональнометаболічний статус молодих жінок із надлишком маси тіла різного ступеня.
Як пріоритетні було виділено такі з них: OT (см), КА, денна екскреція
6-СОМТ (нмоль в день), HOMA-IR, BЖМ (%).
У подальшому було розроблено математичні моделі прогнозування
розвитку МС у молодих жінок – представниць української популяції із
надлишком маси тіла різного ступеня. Визначені моделі створені за
допомогою методів логістичної регресії та дискримінантного аналізу
характеризувалися достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. Однак,
характеристики логістичної моделі виявилися кращими, тому розрахунок
прогнозу розвитку МС при бінарній залежній змінній (для двохгруп)
рекомендується проводити по математичній моделі з використанням
логістичної регресії.
Застосування даного методу – дієвий інструмент щодо формування
груп ризику розвитку метаболічних ускладнень у молодих жінок із різною
масою тіла – одного із основних завдань в процесі проведення
профілактичних заходів щодо ОЖ та його ускладнень в Україні. Його
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створення – пріоритетний результат даного дослідження, який має важливу
практичну цінність
Таким чином, 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, а саме: на підставі поглиблення сучасного наукового
уявлення щодо ролі мелатоніну, серотоніну та лептину відносно розвитку,
поведінкових та метаболічних аспектів первинного ОЖ у жінок молодого
віку із надлишком маси тіла аліментарного ґенезу, які мають порушення сну,
створено спосіб прогнозування у таких пацієнток ризику розвитку
метаболічних ускладнень, тобто оптимізовано підходи до формування серед
цієї категорії населення груп ризику розвитку коморбідних ОЖ патологій.
1. Визначено, що для жінок молодого віку – представниць української
популяції існує вірогідний (p < 0,001) зв'язок між розвитком у них у
молодому віці ожиріння та наявністю ожиріння, артеріальної гіпертензії у
обох їх батьків; цукрового діабету 2 типу у їх матерів .
2. Доведено, що жінки із первинним ожирінням у порівнянні з
обстеженими з надлишковою масою тіла мають більш виразні порушення
харчової поведінки за обмежувальним та екстернальним типами. Молоді
жінки з абдомінальним ожирінням на відміну від осіб з нормальним обводом
талії мають значущі порушення харчової поведінки за емоціогенним та
екстернальним типами; із виразним абдомінальним ожирінням – за
емоціогенним,

екстернальним

та

обмежувальним

типами,

що

треба

враховувати при розробці профілактичних заходів.
3. У жінок молодого віку з надлишком ваги аліментарного ґенезу
ступінь розладів харчової поведінки статистично значуще прямо асоціюється
із ступенем накопичення в організмі жирової тканини при одночасному
зниженні активної клітинної маси тіла, зворотно – із середньодобовою
секрецією мелатоніну. Цей зв’язок у міських мешканок представниць
української популяції є найбільш суттєвим щодо обмежувального типу
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харчової поведінки. Вірогідного зв’язку між рівнем серотоніну у плазмі крові
та ступенем розладів харчової поведінки в даному дослідженні зареєстровано
не було.
4. Доведено, що значущою відмінністю молодих пацієнток із ожирінням
у порівнянні із жінками як з нормальною, так і з надлишковою масою тіла
аналогічного віку є одночасне зниження рівня серотоніну в циркуляції нижче за
(1,05±0,20) мкмоль/л, нічної фракції екскреції мелатоніну до (37,00±14,86) нмоль у
ніч при зростанні денної понад (45,29±16,24) нмоль в день та лептинемії на рівні
(34,95±5,29) нг/мл. Дані зміни асоціюються із статистично значущим збільшенням
як жирової (p < 0,001), так і безжирових тканин (p < 0,001) і супроводжується
зменшенням відносного вмісту активної клітинної маси (p < 0,001), що треба
враховувати при розробці діагностичних алгоритмів.
5. Виявлено, що ступінь розвитку атерогенної дисліпідемії у молодих
жінок залежить від відкладання жирової тканини як на передній брюшній
стінці, так і в глютеофеморальному депо та вцілому в організмі.
Інформативними маркерами оцінки розвитку проатерогенної дисліпідемії у
даної категорії населення є такі параметри, як обвід талії, індекс маси тіла,
жирова, відносна жирова та активна клітинна маси тіла.
6. На основі визначення комплексних функціональних зв’язків між
досліджуваними параметрами доведено, що зниження рівня серотоніну у
циркуляції та нічної фракції екскреції 6-сульфатоксімелатоніну з сечею при
одночасному зростанні денної можливо вважати факторами, пов’язаними у
молодих жінок із розвитком абдомінального ожиріння.
7. Показано можливу опосередковану захисну роль підвищення добової
секреції мелатоніну щодо розвитку інсулінорезистентності у молодих жінок
за

умов

інвертованого

циркадного

ритму

секреції

гормону,

що

підтверджується наявністю зворотної вірогідної залежності між цим
показником та НОМА-IR (r = -0,3778, p = 0,001).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою виявлення серед молодого жіночого населення осіб із
ризиком розвитку ОЖ доцільним є проведення опитування щодо наявності у
обох їх батьків ОЖ та АГ, а у матерів – ЦД 2 типу. При наявності спадкової
обтяженості по кожному із цих параметрів, жінка повинна бути віднесена до
групи підвищеного ризику розвитку первинного ОЖ.
2. У пацієнток з наявністю надлишку маси тіла різного ступеня слід
проводити рутинне визначення методом анкетування характеру ХП за
допомогою «Голландського опитувальника харчової поведінки». Якщо
відповіді обстежуваної за блоком «обмежувальна ХП» характеризуються
кількістю балів понад «2,7», пацієнтка в обов’язковому порядку повинна
бути обстежена на наявність інсулінорезистентності.
3. У жінок молодого віку із надлишком ваги аліментарного ґенезу, які
мають порушення сну, доцільним є визначення рівня добової екскреції з
сечею метаболіту мелатоніну 6-сульфатоксімелатоніну (нмоль/добу). При
неможливості

визначення

його

лабораторним

методом,

доцільно

застосовувати рівняння (розроблені в процесі даної роботи), за якими його
можливо оцінити в залежності від кількості балів, які пацієнтка отримує при
заповненні відповідних блоків «Голландського опитувальника харчової
поведінки».
4. Для орієнтовної оцінки рівня циркулюючого серотоніну можна
використовувати

рівняння:

рівень

циркулюючого

серотоніну

(нг/мл)

становить 49,6699 - 0,0966 × HOMA-IR.
5. Для оцінки у молодих жінок – представниць української популяції з
первинним ОЖ, які мають порушення сну, ризику розвитку метаболічних
ускладнень найбільш доцільним є комплексне визначення у неї таких
параметрів, як обвід талії, відносна жирова маса, коефіцієнт атерогенності,
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індекс НОМА, рівень денної фракції екскреції з сечею метаболіту мелатоніну
6-сульфатоксімелатоніну із подальшим використанням розробленого методу
прогнозування

розвитку

метаболічного

інсулінорезистентності) у даної категорії населення.

синдрому

(синдрому
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