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Резюме. Нами досліджено Pro197Leu поліморфізм гену GPX1 у 102 хворих 

на артеріальну гіпертензію із супутнім абдомінальним ожирінням та 97 

практично здорових осіб. В основній групі виявлено порушення розподілу 

частот генотипів порівняно із групою контролю за рахунок  зниження частоти 

Pro/Pro генотипу. При аналізі отриманих даних ми виявили зростання ризику 

порушення активності GPX 1 у осіб із Pro/Leu та Leu /Leu варіантами 

поліморфізму порівняно із гомозиготами за «диким» алелем у 4,7 та 6,9 раза. 

Під час аналізу змін вуглеводного обміну залежно від поліморфізму Pro197Leu 

гена GPX1, ми встановили, що у осіб із  Leu /Leu генотипом вірогідно зростала 

продукція імунореактиного інсуліну, лептину, С-пептиду та відповідно 

підвищувався HOMA-IR, а також виявлено достовірно вище значення ІМТ 

порівняно із особами із Pro/Pro генотипом.  У осіб із  Leu/Leu генотипом 

виявлено статистично значимі порушення функціонального стану ендотелію, 

що проявлялись вірогідно вищим вмістом судинного ендотеліального фактору 

росту та зростанням інтенсивності десквамації ендотеліоцитів порівняно із 

особами із Pro/Pro генотипом. Порушення ліпідного обміну характеризувались 

зростанням ліпопротеїнів низької густини та коефіцієнту атерогенності 

порівняно із гомозиготами за «диким» Pro-алелем.  

Отже, Pro-алель володіє протекторними властивостями щодо зниження 

активності глутатіонпероксидази. У носіїв Leu-алеля розвивається інсуліно- та 

лептинорезистентність, що призводить до виникнення порушень вуглеводного, 

ліпідного обмінів та ендотеліальної дисфункції. 
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Вступ. Близько четверті дорослого населення планети вражено МС,  

комплексом патологічних станів, що є факторами ризику розвитку серцево-

судинної патології: діабету та переддіабету, абдомінального ожиріння, 

гіперліпідемії та артеріальної гіпертензії. У пацієнтів із МС втричі вищий ризик 

розвитку  судинних катастроф у вигляді інфаркту міокарда чи інсульту [1, 3, 5, 

11].  

Одним із важливих для функціонування організму селеноензимом є 

цитоплазматична глутатіонпероксидаза (GPX 1), присутня у всіх тканинах 

людського тіла, яка приймає участь в детоксикації пероксиду водню та 

продуктів пероксидного окислення ліпідів, адже каталізує взаємодію 

відновленого глутатіону із цими речовинами [7, 9, 16, 18].  

Відомо, що чимало патологічних процесів в організмі розвиваються 

внаслідок порушення механізмів антиоксидантного захисту. Зокрема, у осіб із 

інсулінорезистентністю, що супроводжується гіперглікемією та підвищеною 

продукцією цитокінів, виникає оксидативний стрес. Накопичення вільних 

радикалів, активує фактори транскрипції, такі як NFkB, що запускає процес 

вивільнення прозапальних цитокінів [12]. Зростання вільних радикалів 

призводить до пероксидного окислення ліпідів клітинних біомембран, розвитку 

атеросклерозу та ендотеліальної дисфункції [19].  

Для вивчення залежності даних процесів від порушення окисно-відновного 

гомеостазу, ми вивчали однонуклеотидний поліморфізм гена GPX 1. Людський 

ген GPX 1 локалізований в 3р21 хромосомі та складається із двох екзонів. 

Відомо декілька однонуклеотидних варіантів поліморфізму даного гена, ми ж 

вивчали Pro197Leu поліморфізм, при якому в позиції 593 амінокислота цистеїн 

(С) замінюється на тимін (Т) (С593Т) результатом чого є заміна амінокислоти 

пролін на лейцин в кодоні 197. Дана мутація відноситься до функціональних 



місенс-поліморфізмів [2]. Pro-алель є «диким», в той час як Leu являється 

«мутантним» алелем. Присутність Leu-алелю спричиняє зниження чутливості 

GPX 1 до стимулюючих факторів [8].  

Так, Bastaki та співавт. встановили, що у осіб гомозиготних по Leu-алелю, 

відбувається зниження активності  GPX 1 в 6 раз [7]. Zelkova T.V. та співав. 

виявили, що гомозиготи за мутантним алелем частіше хворіли на ІХС та 

перенесли інфаркт міокарда у віці до 50 років [20].  

Мета дослідження. Вивчити залежність показників  вуглеводного, 

ліпідного обмінів та функціонального стану ендотелію у пацієнтів із 

артеріальною гіпертензією та супутнім абдомінальним ожирінням  залежно від 

Pro197Leu поліморфізму гена GPX 1. 

Матеріал і методи. У 102 пацієнта з метаболічним синдромом та 97 

практично здорових осіб було досліджено Pro197Leu поліморфізм гена GPX 1 

шляхом виділення геномної ДНК з лейкоцитів периферійної крові, після чого 

на програмованому ампліфікаторі «Amply-4L» («Biocom», Москва), при  

індивідуальній температурній реакції, здійснювалась ампліфікація поліморфної 

ділянки у вигляді полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для виділення ДНК із 

лімфоцитів використовували реактиви «ДНК-сорб-В» варіант 100 (ФГУН 

ЦНИИЭ, Росія) відповідно до інструкції. Для приготування проб ПЛР 

користувались набором «АмплиСенс-200-1» (ФГУН ЦНИИЭ, Росія). Продукти 

ПЛР розділяли за допомогою електрофорезу у 3% агарозному гелі в 

присутності трис-боратного буфера, концентрованого з бромідом етидію. 

Фрагменти візуалізували за допомогою трансілюмінатора в присутності 

маркера молекулярних мас 100-1000 bq (FermentasR», США). 

Для оцінки відповідності досліджуваних частот генотипів теоретично 

очікуваному розподілу при рівнянні Харді-Вейнберга використовували 

критерій Х2 Пірсона. З метою встановлення асоціації поліморфного варіанту 

гена з патологічним фенотипом розраховували показник співвідношення шансів 

(СШ) із визначенням 95% довірчого інтервалу (ДІ). 



Діагноз МС встановлювався згідно критеріїв Всесвітньої федерації 

цукрового діабету (IDF), на підставі антропометричних та клініко-

лабораторних методів дослідження [3]. 

Для оцінки залежності вуглеводного обміну залежно від із  Pro/Leu 

поліморфізму гена GPX1  ми розділили пацієнтів на групи наступним чином: 18 

осіб із Pro/Pro, 59 із Pro/Leu та 25 із Leu /Leu генотипопами, групу порівняння 

склали 20 практично здорових осіб. Порушення вуглеводного обміну 

діагностували згідно з критеріями ВООЗ (1999). Натще визначали 

імунореактивний інсулін (ІРІ), С-пептид імуноферментним методом, вміст 

глюкози глюкозооксидазним методом для оцінки компенсації вуглевого обміну 

вивчали вміст глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) методом мікроколонкової 

хроматографії. 

  Для оцінки ступеня резистентності до інсуліну використовували малу 

модель гомеостазу (Homeostasis model assessment – HOMA-IR)  [Matthew D. R., 

1985].   

Із антропометричних показників визначали індекс маси тіла (ІМТ) за Кетле 

та співвідношення ОТ/ОБ   [5].     

Рівень судинного ендотеліального фактору росту (VEGF) встановлювали 

імуноферментним методом за допомогою набору фірми «Вектор-Бест». 

Кількість циркулюючих в крові десквамованих ендотеліоцитів підраховували за 

методом  Hladovec J. у модифікації Петрищева Н.Н. та співавторів [4].      

Для оцінки ліпідного спектру крові визначали рівні загальних ліпідів, 

загального холестеролу (ХС), триацилгліцеролів (ТГ) із використанням 

діагностичних стандартних наборів фірми „Simko Ltd” (Україна), холестеролу 

ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ) турбодиметричним методом по 

Бурштейну, Самай та високої густини (ХС ЛПВГ) із використанням 

діагностичних стандартних наборів фірми «Вектор-Бест» «ЛВП-Холестерин-

Ново»  на спектрофотометрі СФ-46.  

Для розрахунку індексу атерогенності (КА) користувалися формулою 

Клімова А.Н.: 



КА = 
ХС- ХС ЛПВГ (В.С. Камышников, 2000). 

    ХС ЛПВГ  

В нормі даний коефіцієнт складає 2 – 3 (В.С. Камышников, 2000).    

Статистичний аналіз отриманих даних проводився із використанням t-

критерію Стьюдента та коефіцієнта рангової кореляції Пірсона за допомогою 

програмного комплексу Statistica 6.0 for Windows. Різницю вважали вірогідною 

при р<0,05. 

Оцінка розподілу частот генотипів відповідно до Pro197Leu 

поліморфізму гена GPX1 у хворих на метаболічний синдром.  

При оцінці розподілу частот генотипів гена GPX 1 нами встановлено, що в 

групі осіб із абдомінальним ожирінням на тлі артеріальної гіпертензії 

відбувається статистично значуще зниження частоти Pro/Pro генотипу відносно 

групи контролю (Х2 = 7,0, р<0,05), в той час як достовірної різниці між 

частотами Pro/Leu та Leu/Leu генотипів в основній та контрольній групах не 

виявлено (Х2 = 1,9, р>0,05 та Х2 =2,6, р>0,05).  

Нами виявлено, що  Pro/Leu та Leu/Leu варіанти поліморфізму пов’язані із 

зростанням ризику порушення окиснювально-відновного гомеостазу у 

пацієнтів із МС порівняно із групою здорових осіб (табл. 1). Так, виявлено, що 

в осіб із  Pro/Leu поліморфізмом зростає ризик порушення активності GPX 1 у 

5,2 раза (р<0,05; СШ=1,65, 0,95% ДІ=0,94-2,90; табл. 1), а в осіб із Leu/Leu 

генотипом ризик такої патології вищий в 6,0 раза порівняно із особами з Pro/ 

Pro генотипом (р<0,05; СШ=1,92, 0,95% ДІ=0,93-3,97; табл. 1). 

Отже, ризик зниження активності GPX 1 в дозо-залежній манері 

асоційований із наявністю «мутантного» Leu –алелю, в той час як гомозиготи за 

«диким» Pro-алелем мали значно нищий ризик виникнення даного порушення. 

Pro-алель має протективні властивості щодо розвитку дисбалансу 

окиснювально-відновного гомеостазу. 

 

Таблиця 1 



Розподіл частот генотипів залежно від Pro197Leu поліморфізму гена 

GPX 1 у пацієнтів із метаболічним синдромом та в контрольній групі 

Генотипи Випадки Контролі Х2 р СШ 0,95% ДІ 102 97 
Частота 

генотипу  
Pro/ Pro 

0,176 0,402 

12,91 0,002 

0,32 0,17-0,61 

Частота 
генотипу  
Pro/Leu 

0,578 0,454 1,65 0,94-2,90 

Частота 
генотипу  
Leu /Leu 

0,245 0,144 1,92 0,93-3,97 

Примітка: Х2 – критерій Пірсона, СШ – співвідношення шансів, ДІ – 

довірчий інтервал. 

 

Особливості показників вуглеводного обміну та антропометричних 

показників залежно Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1 у хворих на 

метаболічний синдром. 

При дослідженні залежності показників вуглеводного обміну від 

Pro197Leu поліморфізму гена GPX1 отримано вірогідно вищий рівень ІРІ в 

групі гомозиготній за мутантним алелем відносно груп гетерозиготних за 

даним алелем та гомозиготних за диким алелем на 62,8% та 37,8% відповідно 

(р<0,05) (табл. 2).  

У осіб із Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu генотипами виявлено вірогідне 

зростання ІРІ порівняно із групою здорових осіб у 2,6, 3,1 та 4,2 раза 

відповідно.  

Вміст лептину виявився вірогідно вищим в групі з Leu /Leu генотипом 

порівняно із групою із Pro/Pro генотипом у 1,9 раза та у групах із Pro/ Pro, 

Pro/Leu та Leu /Leu генотипами порівняно із групою контролю у 3,4, 4,3 та 6,4 

раза відповідно (р<0,05). 

Рівень С-пептиду в групі з Pro/Leu та Leu/Leu генотипами вірогідно 

перевищував значення цього показника в групі з та Pro/Pro генотипом на 28,9% 

та 43,8%. Рівень С-пептиду виявився вірогідно вищим в усіх групах основної 



групи, а саме у осіб Pro/ Pro, Pro/Leu та Leu /Leu порівняно із групою контролю 

у 3,1, 3,9 та 4,5 раза відповідно.  

Встановлено достовірне зростання рівня глюкози у всіх осіб основної 

групи порівняно із контролем, а саме групах із Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu 

генотипами на 33,5%, 58,4% та 73,5% відповідно (р<0,05) без достовірної 

міжгрупової різниці.  

Отримано вірогідно вище значення HOMA-IR у групах осіб із Pro/Leu та 

Leu /Leu генотипами порівняно із гомозиготами за диким алелем у 2,1 та 2,2 

раза відповідно. Значення HOMA-IR виявилось вірогідно вищим у осіб із  

Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu генотипами основної групи порівняно із групою 

контролю у 4,5, 4,3 та 9,3 раза відповідно. 

Таблиця 2 

Характеристика показників вуглеводного обміну та 

антропометричних особливостей у хворих на артеріальну гіпертензію із 

супутнім абдомінальним ожирінням  залежно від Pro197Leu поліморфізму 

гена GPX 1 

Показник Генотипи GPX 1 , n=102 Контрольна 
група n=20 Pro/ Pro Pro/ Leu Leu/ Leu 

Глюкоза, 
ммоль/л 

6,32±0,156 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

7,49±0,112 
р1<0,05 
р2>0,05 

8,21±0,168 
р1<0,05 
 

4,73±0,174 

Імунореактивний 
інсулін, мОД/мл 

15,79±2,438 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

18,648±2,362 
р1<0,05 
р3<0,05 

25,69±2,108 
р1<0,05 
 

6,11±1,314 

HOMA-IR 4,35±0,124 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

4,187±0,183 
р1<0,05 
р3<0,05 

8,97±0,367 
р1<0,05 
 

0,97±0,035 

С-пептид, нг/мл 3,98±0,183 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

5,23±0,149 
р1<0,05 
р3>0,05 

5,72±0,218 
р1<0,05 
 

1,286±0,124 

Лептин, нг/мл 16,22±4,106 
р1<0,05 
р2>0,05 

20,22±3,768 
р1<0,05 
р3>0,05 

30,28±4,357 
р1<0,05 

4,72±0,153 



р3<0,05 
HbA1C, % 6,55±0,326 

р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

7,69±0,085 
р1<0,05 
р3>0,05 

8,23±0,962 
р1<0,05 
 

4,42±0,577 

ІМТ, кг/м2 28,317±4,14 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

31,62±4,68 
р1<0,05 
р3>0,05 

33,69±4,75 
р1<0,05 

24,88±2,98 

ОТ/ОБ 0,937±0,017 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

1,05±0,048 
р1<0,05 
р3>0,05 

1,159±0,068 
р1<0,05 
 

0,680±0,032 

Примітки:  

1. n – кількість спостережень; 

2. р1 – вірогідність змін щодо контролю; 

3. р2 – вірогідність змін щодо групи з Pro/Leu -генотипом; 

4. р3 – вірогідність змін щодо групи з Leu /Leu генотипом. 

 

Рівень HbA1c був вірогідно вірогідно вищим у осіб із  Pro/Pro, Pro/Leu та 

Leu /Leu генотипами основної групи порівняно із групою контролю у 1,5, 1,8 та 

1,9 раза відповідно (р<0,05). Не виявлено достовірної між групової різниці 

залежно від Pro/Leu  поліморфізму GPX1. 

Такі результати співпадають із даними Hironori Kobayashi та співав., які 

виявили GPX1 в адипоцитах, та описали зниження активності цього ензиму в 

гіпертрофованих адипоцитах осіб із ЦД 2 типу. Автори вважають, що на тлі 

активації вільнорадикальних процесів в адипоцитах у осіб із ЦД 2-го типу  та в 

результаті  зниженої продукції GPX1  спостерігається пригнічення 

фосфорилювання інсулінових рецепторів з подальшим розвитком ІР [17].  

При аналізі антропометричних показників виявлено вірогідне зростання 

ІМТ у осіб із Leu /Leu генотипом відносно осіб із групи з Pro/ Pro генотипом на 

33,1%. Та значення ІМТ було вірогідно вищим в осіб основної групи із Pro/Leu 

та Leu /Leu генотипами порівняно із групою здорових осіб на 27,1% та 35,5% 

відповідно. Що співпадає із результатами Жейкової Т.В., яка у своєму 

http://ajpendo.physiology.org/search?author1=Hironori+Kobayashi&sortspec=date&submit=Submit


дослідженні встановила зв'язок Pro/Pro поліморфізму із вірогідно нижчим ІМТ 

[2]. Зростання ІМТ імовірно пов’язано із розвитком ІР. 

Отримано вірогідне зростання співвідношення ОТ/ОБ в усіх осіб основної 

групи, а саме з Pro/Pro, Pro/Leu та Leu /Leu генотипами на 37,8%, 54,3% та 

70,5% відповідно без вірогідної між групової різниці.  

Характеристика показників функціонального стану ендотелію у 

хворих на метаболічний синдром  залежно Pro197Leu поліморфізму гену 

GPX 1. 

В результаті аналізу змін показників функціонального стану ендотелію від 

Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1, встановлено вірогідне зростання VEGF у 

осіб із Pro/Leu та Leu/Leu генотипами відносно групи осіб із Pro/Pro генотипом 

на 45,3% та 62,8% відповідно (р<0,05) (таб. 3). Рівень VEGF був вірогідно 

вищим у групах осіб із Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu генотипами основної групи 

порівняно із групою здорових осіб у 1,9, 2,8 та 3,2 раза відповідно (р<0,05). 

VEGF є цитокіном, експресія якого зростає при гіпоксії, гіперглікемії, він 

активується у відповідь на гіперпродукцію прозапальних цитокінів [11].  

У нашому дослідженні зростання експресії VEGF, імовірно, зумовлене 

активацією факторів транскрипції через накопичення вільних радикалів на тлі 

зниження активності GPХ 1. Вільні радикали запускають процес вивільнення 

прозапальних цитокінів шляхом активації факторів транскрипції, таких як NF-

kb [12].  

Таблиця 3 

Характеристика показників функціонального стану ендотелію у 

хворих із метаболічним синдромом залежно від Pro197Leu поліморфізму 

гена GPX 1 

Показник Генотипи  GPX 1, n=102 Контрольна 
група n=20 Pro/ Pro 

N=18 
Pro/ Leu 

n=59 
Leu/ Leu 

N=25 
VEGF, пг/мл 146,3±16,83 

р1<10,05 
р2<0,05 
р3<0,05 

212,6±24,38 
р1<0,05 
р3>0,05 

238,2±24,73 
р1<0,05 
 

76,6±12,70 



 Ендотеліоцити 
(104/л) 

10,22±1,238 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

13,8±2,214 
р1<0,05 
р3>0,05 

18,25±2,964 
р1<0,05 

2,99±0,423  

Примітки:  

1.n – кількість спостережень; 

2. р1 – вірогідність змін щодо контролю; 

3. р2 – вірогідність змін щодо групи з Pro/Leu -генотипом; 

4. р3 – вірогідність змін щодо групи з Leu /Leu генотипом. 

 

Виявлено вірогідне зростання циркулюючих десквамованих 

ендотеліоцитів у всіх осіб основної групи, а саме із Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu 

генотипами у 3,4, 4,6 та 6,1 раза відповідно (р<0,05). У осіб із  Leu/Leu 

генотипом рівень циркулюючих десквамованих ендотеліоцитів вірогідно 

вищий порівняно із особами з Pro/Pro генотипом на 7,9% (р<0,05). 

Причиною зростання інтенсивності десквамації ендотелію, імовірно, є 

активація ПОЛ та зростання експресії цитокінів через, викликане накопиченням 

вільних радикалів, в тому числі ПОЛ, що є більш вираженими у гомозигот за 

«мутантним» Leu-алелем [7, 10, 12].  

У осіб із групи контролю також відбувалась незначна десквамація 

ендотеліоцитів, що, імовірно, відображала фізіологічний процес очищення 

інтими від відмерлих клітин [1 

Таким чином, наші дані збігаються із результатами інших дослідників. Так, 

Bastaki M. et al. встановили, що у осіб гомозиготних по Leu-алелю, відбувається 

зниження активності  GPX 1 в 6 раз [7].  

Зв'язок порушення функціонування ендотелію із Pro197Leu поліморфізмом 

GPX 1 відображений у роботі Zelkova T.V. та співав., які виявили, що 

гомозиготи за мутантним алелем частіше хворіли на ішемічну хворобу серця та 

перенесли інфаркт міокарда у віці до 50 років [20].  

Особливості показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний 

синдром  залежно Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1. 



В результаті дослідження залежності ліпідного обміну від поліморфізму 

Pro197Leu гену GPX1 виявлено вірогідне зростання ЛПНГ у осіб основної 

групи із Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu генотипами відносно групи здорових осіб 

на 28,2%, 46,9% та 36,8% відповідно (табл. 4) У осіб із Leu/Leu генотипом 

встановлено вірогідно вищий рівень ЛПНГ відносно осіб із Pro/Pro генотипом 

на 27,8%. 

Зареестровано вірогідне зниження вмісту ЛПВГ у всіх пацієнтів основної 

групи щодо групи контролю, а саме з Pro/Pro, Pro/Leu та Leu/Leu генотипами у 

1,9, 2,3 та 2,7 раза відповідно. Міжгрупової різниці значення даного показника 

не виявлено. 

У всіх осіб основної групи спостерігалось статистично значуще зростання 

вмісту ЗХ відносно групи здорових осіб без вірогідної міжгрупової різниці: з 

Pro/Pro – генотипом на 40,3%, з Pro/Leu – на 45,4%, та Leu/Leu – на 61,1% 

відповідно. Також відмічено зростання вмісту ТГ у осіб з Pro/Pro, Pro/Leu та 

Leu/Leu генотипами основної групи порівняно із групою здорових осіб у 2,4, 

2,6 та 3,2 раза відповідно (р<0,05). 

У пацієнтів із Leu/Leu генотипом відмічено зростання значення КА 

відносно осіб з Pro/Pro генотипом на 73,9% (р<0,05). Даний показник був 

вірогідно вищим у всіх осіб основної групи порівняно із групою контролю: з 

Pro/Pro – генотипом у 3,8, з Pro/Leu – 4,9 та Leu/Leu – у 6,6 раза відповідно. 

Накопичення ЛПНГ та відповідно, пов’язане із цим процесом зростання 

КА, обумовлене пригніченням активності ліпопротеїнліпази на тлі, 

спровокованої активацією ПОЛ ІР. Як зазначається в літературних джерелах, 

активація ПОЛ на тлі Pro197Leu поліморфізму GPX1 є важливим механізмом у 

розвику атеросклеротичного ураження судинної стінки, значно збільшуючи 

ризик серцeво-судинних ускладнень у таких хворих [13, 14] 

 Таблиця 4 

Характеристика показників ліпідного обміну у хворих на артеріальну 

гіпертензію із супутнім абдомінальним ожирінням  залежно від від 

Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1 



Показник Генотипи GPX 1, n=102 Контрольна 
група n=20 Pro/ Pro 

N=18 
Pro/ Leu 

n=59 
Leu/ Leu 

N=25 
ЛПНГ, у.о. 50,72±2,683 

р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

58,14±2,967 
р1<0,05 
р2>0,05 

64,80±3,234 
р1<0,05 
 

39,56±2,118 

ЛПВГ, ммоль/л 1,00±0,048 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

0,85±0,056 
р1<0,05 
р3>0,05 

0,73±0,039 
р1<0,05 
 

1,95±0,027 

Холестерол, 
ммоль/л 

6,12±0,159 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

6,34±0,063 
р1<0,05 
р3>0,05 

7,03±0,042 
р1<0,05 
 

4,36±0,029 

Триацилгліцероли, 
ммоль/л 

2,28±0,217 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3>0,05 

2,47±0,183 
р1<0,05 
р3>0,05 

3,06±0,128 
р1<0,05 

0,95±0,144 

КА  5,09±0,163 
р1<0,05 
р2>0,05 
р3<0,05 

6,51±0,218 
р1<0,05 
р3>0,05 

8,87±0,349 
р1<0,05 
 

1,34±0,112 

Примітки:  

1. n – кількість спостережень; 

2. р1 – вірогідність змін щодо контролю; 

3. р2 – вірогідність змін щодо групи з Pro/Leu -генотипом; 

4. р3 – вірогідність змін щодо групи з Leu /Leu генотипом. 

 

Висновки. 

1. У хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння 

ризик зниження активності глутатіонпероксидази першого типу прогредієнтно 

асоційований із наявністю  «мутантного» Leu –алелю, в той час як гомозиготи 

за «диким» Pro-алелем мали значно нижчий ризик виникнення даного 

порушення. 

2. Наявність Leu-алелюв генотипі хворих із артеріальною гіпертензією на 

тлі абдомінального ожиріння пов’язана із порушенням вуглеводного обміну в 

результаті розвитку інсуліно- та лептинорезистентності.   



3. Для хворих із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального 

ожиріння, що є носіями Leu-алелю, характерні вищий індекс маси тіла 

порівняно із  гомозиготами за Pro-алелем. 

4. Наявність Leu-алелю в генотипі хворих із артеріальною гіпертензією на 

тлі абдомінального ожиріння пов’язана із порушенням функціонального стану 

ендотелію.  

5. Для носіїв Leu-алелю характерні порушення ліпідного обміну, у вигляді 

зростання ліпопротеїнів низької густини та коефіцієнту атерогенності. 
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показників залежно Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1 у хворих на 

метаболічний синдром. 

5. Характеристика показників функціонального стану ендотелію у хворих 

на метаболічний синдром  залежно Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1. 

6. Особливості показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний 

синдром  залежно Pro197Leu поліморфізму гену GPX 1. 

7. Висновки. 
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