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Анотація. Проблема дисонансу між теоретичною базою з питань профілактики ускладнень атеро-
склерозу та їхньою практичною реалізацією зумовлює потребу пошуку причин і шляхів подолання цього 
явища. Мета дослідження – проаналізувати особливості клінічного перебігу метаболічного синдрому як 
предиктора судинних подій, залежно від комплайнсу до фізичної реабілітації. У науковому пошуку вико-
ристано комплекс методів: документальний, аналіз і узагальнення, метод математичних розрахунків. У ре-
зультаті дослідження обґрунтовано, що клініко-демографічні показники та комплайнс – взаємозалежні 
чинники, які в поєднанні впливають на маніфестацію компонентів метаболічного синдрому. 
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Постановка проблеми. В Україні летальність від атерогенних кардіоваскулярних за-
хворювань посідає одне з перших місць у структурі загальної смертності населення. Ця ситу-
ація зберігається попри високі досягнення у вивченні етіопатогенезу атеросклерозу та наявні 
практичні рекомендації з первинної та вторинної профілактики. У таких умовах метаболічний 
синдром (МС), у межах якого поєднуються одразу декілька чинників високого судинного ри-
зику, не може не привертати до себе уваги фахівців. Нині в нашій країні пріоритетною визна-
на стратегія запобігання судинних захворювань та їх ускладнень, яка передбачає стратифіка-
цію факторів ризику, боротьбу з ними, а також ідентифікацію бар’єрів на шляху впроваджен-
ня сучасних стандартів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синдром гіпертензії-гіперглікемії-гіперури-
кемії був описаний Kylin ще 1923 року. 1930 року М.П. Кончаловський поєднав надмірну ва-
гу, подагру і схильність до захворювань серцево-судинної системи терміном «артритична кон-
ституція». Такі асоціації симптомів описали також Avogaro 1965 року (поліметаболічний син-
дром), Camus 1966 року (метаболічний трисиндром), H. Mehnert 1968 року (синдром достат-
ку), M. Hanefeldt та W. Leonard 1980 року. Суттєвий внесок у розвиток сучасного розуміння 
сутності метаболічного синдрому вніс професор Стенфордського університету (США) G. Re-
aven, описавши його 1988 року під назвою «синдром Х». G. Reaven вперше висунувший гіпо-
тезу про те, що порушення, поєднані рамками синдрому, мають спільне походження – інсулі-
норезистентність, а також підкреслив важливість симптомокомплексу в розвитку ішемічної 
хвороби серця. Тоді G. Reaven не відніс абдомінальне ожиріння до обов’язкових ознак син-
дрому, наголошуючи здебільшого на порушенні вуглеводного обміну. Та вже 1989 року J. Ka-
plan описав «смертельний квартет», автор визначав абдомінальне ожиріння поряд з артеріа-
льною гіпертензією, толерантністю до глюкози та гіпертригліцеридемією як важливу складо-
ву синдрому. Нині метаболічний синдром розуміють як поєднання таких чинників: порушен-
ня вуглеводного обміну (цукрового діабету 2-го типу або порушення толерантності до глюко-
зи), інсулінорезистентность, артеріальна гіпертензія, андроїдне ожиріння, дисліпідемія, зміна 
коагуляційних властивостей крові, порушення функції печінки (неалкогольного жирового 
стеатогепатиту), ендотеліальна дисфункція, активація генералізованого запалення. Різним ас-
пектам, пов’язаним з етіологією, патогенетичними механізмами, клінічними проявами та ко-
рекцією метаболічного синдрому, присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці: 
О.І. Мітченко, М.І. Лутай, П.М. Боднар, В.В. Братусь, В.Б. Мичка, М.Н. Мамедов, Н.В. Перо-
ва, В.О. Метельська, Р.Г. Оганов, С.А. Бутрова. Метаболічний синдром став темою таких ба-
гатоцентрових фундаментальних досліджень, як ARIC study, Kuopio Ischaemic Disease Risk 
Factors Study, Power Up Study. Результатами цих наукових пошуків доведено причинно-на-
слідковий взаємозв’язок компонентів метаболічного синдрому, а також фатальний внесок у 
розвиток серцево-судинних ускладнень і цукрового діабету 
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Мета дослідження – проаналізувати особливості клінічного перебігу метаболічного син-
дрому як предиктора судинних подій, залежно від комплайнсу до фізичної реабілітації. 

Методи та організація дослідження. Для досягнення поставленої мети на різних ета-
пах наукового пошуку використовувався комплекс методів: аналіз та узагальнення даних на-
уково-методичних джерел і результатів наукових досліджень, ретроспективний аналіз історій 
хвороб і медичної обліково-звітної документації, метод математичних розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У рамках дослідження було здійснено ре-
троспективний аналіз 2674 історій хвороб пацієнтів кардіологічного відділення КУ «Міська 
лікарня № 7» м. Запоріжжя, госпіталізованих з приводу артеріальної гіпертензії (АГ) за період 
з січня 2010 року по березень 2013 року. Артеріальна гіпертензія як важливий складовий еле-
мент метаболічного синдрому (МС) є одним із перших його клінічних проявів. При наявності 
у хворих із МС АГ враховують не лише рівень артеріального тиску (АТ), а й ознаки органіч-
ного ураження органів – мішеней, а також симптоми порушення їх функцій. АГ при МС від-
різняється механізмом формування «гіпертонічного серця» під впливом інсулінорезистентно-
сті [14, с.64]. Клінічно це характеризується розвитком надлишкової гіпертрофії лівого шлуно-
чка, яка неадекватна рівню артеріального тиску. Найважливішим проявом «гіпертонічного 
серця» при МС служить розвиток на пізніх стадіях пароксизмальної миготливої аритмії. Ще 
однією особливістю АГ при МС є дещо помірна гіпертензія з відсутністю адекватного зни-
ження АТ в нічні години (non-dipper), з добовим індексом менше ніж 10% або навіть парадо-
ксальною динамікою, коли АТ у нічний час перевищує денний рівень. 

Достеменне вивчення даних, зафіксованих в історіях хвороб, аналіз родинних анамнезів 
та анамнезів способу життя дозволили зробити висновки про те, що найчастіше прояви мета-
болічного синдрому виявляються в осіб, в родинах яких є хворі на ЦД 2-го типу, ішемічну 
хворобу серця, ожиріння, а також смертельні випадки від кардіоваскулярної патології віком 
до 55 років. Загально визнаною причиною метаболічного синдрому є генетична детермінова-
ність [2, 5]. Важливо зазначити, що метаболічний синдром було констатовано переважно в 
тих випадках, коли наявність надлишкової ваги, ожиріння, артеріальної гіпертензії, цукрового 
діабету та порушень мозкового кровообігу спостерігалася по материнській лінії. Водночас 
випадки інфаркту міокарда, раптової серцевої смерті віком молодше ніж 55 років достовірно 
зафіксовані по батьківській лінії.  

Критеріями відбору історій хвороб для подальшого аналізу стали вік від 36 до 65 років і 
наявність порушень вуглеводного та ліпідного обмінів, надмірна вага або ожиріння. Кількість 
пацієнтів із повним МС у цій віковій групі дорівнює 239, що відповідає 8,9%. Оцінювали на-
явність в анамнезі інсулінорезистентності, що становить знижену чутливість тканин до сти-
муляції інсуліном, зумовлену переважно рецепторними дефектами інсулінозалежного транс-
портера глюкози. Наявність інсулінорезистентності рано чи пізно призводить до розвитку 
компенсаторної гіперглікемії. Гіперглікемія своєю чергою стимулює розвиток гіперінсуліне-
мії та посилює інсулінорезистентність периферичних тканин [6]. Серед загальної кількості 
пацієнтів, історії хвороб яких було аналізовано, у 5,3% задокументовано інсулінорезистент-
ність за результатами перорального тесту толерантності до глюкози, у 3,6% лікар-ендокрино-
лог постановив діагноз цукровий діабет 2-го типу. 

Ожиріння, що виникає як наслідок неправильного харчування та малорухомого способу 
життя – незалежний фактор ризику серцево-судинних захворювань із високою смертністю. 
Окрім наявності надмірної кількості жирової тканини фактором ризику є характер її розподі-
лу, тобто тип ожиріння. Виокремлює два типи ожиріння: андроїдний та гіноїдний. Розподіл 
жиру з надмірним відкладенням у верхній половині тулуба, з переважною локалізацією жи-
рової тканини у великому сальнику та збільшенням кількості вісцерального жиру притаман-
ний для андроїдного типу ожиріння. Розподіл жиру на животі та майже повна його відсут-
ність на кінцівках і сідницях робить фігуру схожою на яблуко. Цей тип ожиріння частіше на-
зивають абдомінальним, а також центральним, верхнім, “яблучним”, вісцеральним або вісце-
роабдомінальним [1,3]. Андроїдний тип ожиріння проявляється гіпертрофією жирових клітин 



78  Марина ЄЛЬНІКОВА 

і зазвичай розвивається в дорослих. Вживання алкоголю та тютюнопаління сприяють прогре-
суванню цього типу ожиріння. За результатами дослідження серед контингенту, який вивчали 
надлишкова вага спостерігалася у 33,7% випадків, діагноз ожиріння 1-го ступеня було вста-
новлено в 13,3%, ожиріння 2-го ступеня – 4,6%. Установлено, що саме абдомінальний тип 
ожиріння – головний фактор ризику розвитку атеросклерозу, АГ, та ЦД 2-го типу. Абдоміна-
льне ожиріння часто виступає в ролі пускового фактора розвитку метаболічного синдрому. В 
абдомінальних жирових депо швидкість ліполізу значно вища, ніж у підшкірно-жировій кліт-
ковині. При наявності такого типу ожиріння в кровотік через систему ворітної вени надхо-
дить надмірна кількість вільних жирних кислот, що в 20–30 разів може перевищувати їхню 
концентрацію при відсутності вісцерального ожиріння. У результаті печінка піддається силь-
ному та постійному впливу вільних жирних кислот, унаслідок чого виникає низка метаболіч-
них порушень. Надлишкова продукція печінки ліпопротеїдів низької (ЛПНЩ) та дуже низь-
кої щільності (ЛПДНЩ), збагачених триглицеридами, сприяє їх надмірному потраплянню в 
ендотеліальні та м’язові клітини. Надмірне окислення вільних жирних кислот у печінці інду-
кує підвищену продукцію глюкози, стимулюючи глюконеогенез і приводячи до гіперглікемії. 
У результаті у скелетних м’язах розвивається інсулінорезистентність, зумовлена пригнічен-
ням утилізації (окиснення) глюкози, і гіперглікемія. Висока концентрація вільних жирних ки-
слот у крові ворітної вени одночасно викликає дисліпідемію, гіперглікемію і гіперінсулінемію 
[1]. Крім того, абдомінальна жирова клітковина виробляє значно більшу кількість гормонів, 
які посилюють інсулінорезистентність (резистин та інші), а продукція гормонів, які знижують 
інсулінорезистентність (адипонектин) та сповільнюють розвиток судинних ускладнень, при 
цьому суттєво зменшується [6]. Дисліпідемія при МС характеризується підвищенням рівня 
вільних жирних кислот, зниженням рівня ЛПВЩ, підвищенням рівня ЛПНЩ, гіпертригліце-
ридимією, підвищенням рівня аполіпротеіна В, що підтверджується відповідними лаборатор-
ними показниками [5]. Найбільш поширеним варіантом дисліпідемії у досліджуваних історіях 
хвороб було задокументовано ліпідну тріаду: сполучення високого рівня тригліцеридів (ТГ), 
ЛПНЩ та зниження рівня ЛПВЩ. Наявність у пацієнтів ліпідної тріади прискорює розвиток і 
прогресування атеросклерозу з його різнобічними ускладненнями – ішемічною хворобою се-
рця, розладами мозкового кровообігу, у 3–5 разів 

Показники поширеності метаболічного синдрому серед чоловіків і жінок у досліджува-
ній популяції не мали протиріч із результатами оприлюднених досліджень. Так, серед чолові-
ків віком до 50 років маніфестація розладів, що поєднані рамками синдрому, значно вища, 
ніж серед жінок. Результати детального вивчення архівного матеріалу історій хвороб і журна-
лів обліку госпіталізацій дозволили визначити поширеність компонентів метаболічного син-
дрому, особливості їх поєднання в різних пацієнтів.  

При виписці зі стаціонару усі пацієнти отримували докладні рекомендації щодо фізич-
ної активності, обов’язкового відвідування занять лікувальної фізкультури в амбулаторних 
умовах тощо. Попри це, майже 15% пацієнтів за досліджуваний період мали понад одну гос-
піталізацію. У двох випадках були ускладнення в формі дрібновогнищевого інфаркту міокар-
да, один випадок – ішемічний інсульт. Решта випадків – ускладнення, що характеризувалися 
підвищенням рівня АТ, погіршенням ліпідного профілю, приєднанням альбумінурії. Усі зга-
дані вище погіршення стану пацієнтів спостерігалася на фоні збільшення ваги, що свідчить, 
насамперед, про невиконання рекомендацій з фізичної реабілітації. Підтвердженням чого бу-
ли дані анамнезу й аналіз облікової документації реабілітолога лікувальної установи.  

Висновок. Аналіз історій хвороб і медичної обліково-звітної документації свідчить про 
значну поширеність компонентів метаболічного синдрому серед дорослого населення. Мані-
фестація метаболічного синдрому віком до 50 років превалює серед чоловіків, тоді як у жінок 
його прояви частіше констатуються в постменопаузальний період. Характерною особливістю 
даної патології є поліморфність, системність і невпинне прогресування. Отже, й реабілітація 
має бути не тимчасовою, а сприяти поступовій модифікації способу життя. Проте лише не-
значна кількість пацієнтів дотримується потрібного режиму фізичної активності та правиль-
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ної харчової поведінки тривалий час, що пов’язано з великою кількістю чинників суб’єктив-
ного й об’єктивного характеру. На комплайнс впливає ціла низка таких факторів: вік, стать, 
освіта, ставлення до захворювання, професійна діяльність, дохід, звичний ритм життя паціє-
нтів, підтримка родини тощо. Загальна маса пацієнтів після виписки зі стаціонару припиняє 
виконувати рекомендації з небезпечними для свого здоров’я наслідками. Близько 15 % повтор-
них випадків госпіталізації, прогресування метаболічного синдрому із приєднанням нових 
компонентів і погіршенням функціонального стану серцево-судинної системи відбувається на 
фоні невиконання заходів реабілітації. Це диктує необхідність упровадження для цієї катего-
рії пацієнтів ефективних і прийнятних у повсякденному житті реабілітаційних заходів, адап-
тованих для довготривалого застосування. 

Перспективи подальших досліджень. Результати проведеної роботи окреслюють коло 
не до кінця вирішених питань і свідчать про необхідність подальших досліджень із проблеми 
оптимізації процесу фізичної реабілітації при метаболічному синдромі.  
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Аннотация. Проблема диссонанса между теоретической базой по вопросам профилактики осложнений 
атеросклероза и их практической реализацией обусловливает необходимость поиска причин и путей преодоления 
данного явления. Цель исследования – проанализировать особенности клинического течения метаболического 
синдрома как предиктора сосудистых событий, в зависимости от комплайнса к физической реабилитации. В на-
учном поиске использован комплекс методов: документальный, анализ и обобщение, метод математических рас-
четов. В результате исследования обосновано, что клинико-демографические показатели и комплайнс – взаимо-
зависимые факторы, которые в сочетании влияют на манифестацию компонентов метаболического синдрома 
 

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, гипертензия, факторы риска, физическая реабили-
тация, комплайнс. 
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Abstract. The problem of dissonance between the theoretical basis for the prevention of complications of athe-
rosclerosis and their practical realization leads to the need to search for causes and ways to overcome this problem. The 
aim - to analyze the clinical features of the metabolic syndrome as predictors of cardiovascular events, according to 
compliance, physical rehabilitation. In scientific research used a range of methods: documentary analysis and synthesis, 
the method of mathematical calculations. The study proved that the clinical and demographic indicators and compliance, 
interrelated factors that influence the combined manifestation of metabolic syndrome components. 
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