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Вступ. За матеріалами Всесвітньої орґанізації охо-
рони здоров’я (ВООЗ), від серцево-судинних хвороб 
(ССХ) у світі щорічно помирає понад 17 млн людей, 
а до 2030 р. цифра смертності сягне близько 25 млн 
[21, 22]. Найпоширенішою тяжкою серцево-судинною 
хворобою з численними ускладненнями як в Україні, 
так і в усьому світі, незважаючи на значний успіх у 
вивченні патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та 
лікування залишається ішемічна хвороба серця (ІХС), 
зокрема гострий коронарний синдром (ГКС) [15, 16, 
57]. ГКС включає нестабільну стенокардію (НС) та 
інфаркт міокарда (ІМ) з та без елевації сеґмента ST, 
що посідає провідне місце в структурі смертності 
впродовж багатьох років [82, 108]. Щорічно у світі 
фіксують понад 15 млн випадків гострого ІМ. Смерт-
ність від ІМ в Україні становить 19 на 100 тис. насе-
лення [18]. Внутрішньолікарняна смертність у хворих 
на ІМ з елевацією сеґмента ST і ІМ без елевації се-
ґмента ST становить 4,6 і 4,3 % відповідно; через 12 
місяців – уже 9,0 і 11,6 % [78]. Незважаючи на  успі-
хи в лікуванні, дуже часто через коморбідні уражен-
ня проґноз несприятливий [13, 62, 122].

Мета дослідження. Зробити огляд літератури й опис 
клінічного випадку з метою з’ясувати особливості 
клінічного стану та патоґенезу гострого коронарного 
синдрому у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Матеріали й методи дослідження. Використано 
контент-аналіз, метод системного та порівняльного 
аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуаль-
них наукових досліджень особливостей ГКС у хворих 
на ЦД 2-го типу. Пошук джерел здійснено у науко-
метричних медичних базах інформації PubMed, Med-
line, Cochrane Library, Research Gate за ключовими 
словами: ГКС, ЦД, гострий коронарний синдром, 
цукровий діабет, гіперхолестеринемія, дисліпідемія, 
інсулінорезистентність, гіперґлікемія. Проаналізова-
но 130 джерел анґлійською та українською мовами. 
Відібрано джерела, в яких висвітлено клінічні та па-

тоґенетичні особливості ГКС у хворих на ЦД 2-го 
типу. Описано клінічний випадок.

Результати дослідження. 
Огляд літератури. ВООЗ і Міжнародна діабетич-

на федерація (МДФ) визначили цукровий діабет (ЦД) 
як епідемічну хронічну хворобу неінфекційної етіо-
лоґії. Захворюваність на ЦД має характер пандемії, 
охоплюючи більшість економічно розвинених країн. 
Кількість хворих на ЦД в усьому світі в 1990 р. ся-
гала 80 млн, у 2000 р. – 160 млн, а до 2025 р., за 
припущенням, перевищить 300 млн [118].

Хворі на ЦД 2-го типу становлять до 90,0 % усієї 
популяції пацієнтів із ЦД. Соціальна значущість ЦД 
2-го типу полягає у високому ризику виникнення 
тяжких хронічних мікро- і макросудинних ускладнень. 
Оскільки від виникнення ЦД 2-го типу до його вияв-
лення може минути 7–12 років, то вже на час вста-
новлення діаґнозу до 50,0 % хворих мають усклад-
нення. Доведено, що троє з чотирьох хворих на ЦД 
2-го типу помирають від ускладнень атеросклерозу, 
який у хворих на ЦД2-го типу спостерігається на 
10–15 років раніше, ніж у загальній популяції і ча-
стіше призводить до ГКС [88, 96]. 

Частота ускладнень ГКС у хворих на ЦД 2-го типу 
в декілька разів перевищує частоту у пацієнтів без 
ЦД [52, 91]. Наявність ЦД у хворих із ГКС є неза-
лежним чинником ризику смерті, яка вдвічі вища ніж 
смертність у хворих із ГКС без супутнього ЦД [75].

Для ЦД характерна висока загальна смертність, 
відсоток якої зростає в наступні один–п’ять років 
після перенесеного ІМ [60, 68], оскільки дуже часто 
є множинні ушкодження судин вінцевого русла, під-
вищена активація внутрішньосудинного запалення 
на ґрунті гіперґлікемії та гіперінсулінемії, посилена 
активність усіх ланок системи гемостазу [7, 27, 63]. 
Крім цього, у хворих на ЦД значно частіше виявляють 
артеріальну гіпертензію (81,0 і 66,0 % відповідно у 
хворих без ЦД) та ожиріння (28,5 і 18,6 %) [50, 116]. 
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Збільшення вмісту у крові ґлюкози на 3,0 ммоль/л 
у хворих на ІМ підвищує смертність на 20,0 % у разі 
тривалого спостереження [59], а інтенсивний контроль 
ґлікемії достовірно знижує ризик мікросудинних 
ускладнень ЦД, але несуттєво впливає на макросу-
динні ускладнення і загальну смертність [89, 103, 112]. 
Після перенесенного ІМ серед хворих на ЦД 2-го типу 
смертність упродовж першого року становить 15,0–34,0 
%, сягаючи 45,0 % у наступні п’ять років, що вдвічі 
вище, ніж у загальній популяції. Летальність серед 
хворих на ІМ без ЦД 2-го типу становить 8,6 % по-
рівняно з 16,1 % хворих на ІМ без ЦД відповідно. 
Тому, незважаючи на значні досягнення в лікуванні, 
хворі з ЦД 2-го типу є найбільш вразливою ґрупою, 
адже зниження  смертності серед них незначне. Не-
втішний проґноз для хворих на ЦД 2-го типу поясню-
ють прискореним виникненням атеросклерозу великих 
субепікардіальних судин і його швидким наростанням 
тяжкості за клінічними ознаками [2, 96]. 

ГКС у хворих на ЦД часто супроводжується менш 
вираженим больовим синдромом (або без типового 
больового синдрому), задишкою під час ходьби, сер-
цебиттям. Те, що болю у ділянці серця немає, пояс-
нюється нейропатією нервів, розгалужених у серце-
вому м’язі, та відсутністю первинного сиґналу 
подразнення, якщо є ішемія, а також ІМ із некрозом 
чутливих рецепторів [54, 69]. ІМ у хворих на ЦД пе-
ребігає значно тяжче, атипово, часто без болю, харак-
теризується значною поширеністю ішемії, повторним 
ІМ, раннім виникненням лівошлуночкової недостат-
ності, які сукупно становлять високий ризик раптової 
смерті. Це зумовлено порушенням енерґозабезпечен-
ня клітин, синтезу білків, електролітного обміну, об-
міну мікроелементів, окиснювально-відновних про-
цесів, киснево-транспортної функції крові. Часто 
через відсутність болю під час ІМ хворі на ЦД не 
знають про перенесений ІМ, а задишку під час ходь-
би і навантаження, порушення ритму серця асоціюють 
лише з ЦД. Відсутність болю означає втрату ліміту-
вального чинника фізичних навантажень, що відпо-
відно підвищує ризик гострого ІМ і раптової серцевої 
смерті у хворих на діабет [19, 38]. Частота асимптом-
ної ішемії становить 2,0–4,0 % у загальній популяції 
хворих на ЦД 2-го типу і 30,0–50,0 % хворих на ЦД 
2-го типу та ІХС. У дослідженнях із використанням 
тестів толерантності до фізичного навантаження знач-
но вищу частоту «мовчазної» ішемії із депресією 
сеґмента ST виявляють у хворих на ЦД [39].  

Основними механізмами ураження судин, що лежать 
в основі виникнення ІХС у хворих на ЦД, є механіч-
на обструкція (атеросклерозною бляшкою), динаміч-
на обструкція (спазм нормальних чи атеросклерозно 
змінених артерій), мікроваскулярна дисфункція. До 
специфічних чинників ризику атероґенезу у хворих 
на ЦД 2-го типу відносять гіперґлікемію, гіперінсулі-
немію, інсулінорезистентність. Один із вагомих чин-
ників ризику виникнення і наростання тяжкості ате-
росклерозу – атероґенна дисліпідемія, яка часто настає 
за декілька років до виникнення ЦД [9]. 

Появі клінічних  симптомів у хворих на ГКС пе-
редує нестабільність із розривом атеросклерозної 
бляшки. Бляшки із загрозою розриву мають велике 
ліпідне ядро, низьку щільність гладеньком’язових 
клітин, високу щільність макрофаґів, тонку фіброзну 
покришку з дезорґанізованого колаґену. Ліпідне ядро 
формує клітинну масу всередині колаґенового ма-
триксу бляшки [29].

Розрив атеросклерозної бляшки є наслідком поєд-
нання різних чинників. Активний розрив атероскле-
розної бляшки, ймовірно, асоційований із секрецією 
протеолітичних ензимів макрофаґами, які можуть 
послабити фі брозну покришку. Фіброзна покришка, 
як звичайно, має великий вміст колаґену типу І, що 
дає змогу витримувати значне розтягнення стінки 
судини. У фіброзній покришці постійно підтримуєть-
ся рівновага між синтезом колаґену, мо дульо ваного 
факторами росту, і його розпадом під впливом ма-
триксних металопротеаз (ММП) [66, 102–104]. 

Баланс між функціями ММП і тканинними інгібі-
торами матриксних металопротеаз (ТІМП) має вирі-
шальне значення у підтримці гомеостазу позаклітин-
ного матриксу. ММП – цинкзалежні ферменти, які 
синтезуються як неактивні (про-ММП) і можуть бути 
мобілізовані активованими макрофаґами за допомо-
гою простаґландинзалежного механізму через вида-
лення амінокислоти кінцевого домену пропептиду й 
експозиції каталітичного домену. Експресія ММП 
моноцитами/макрофаґами може призвести до розри-
ву атеросклерозної бляшки та виникнення ІМ. Дове-
дено, що ММП-1, ММП-7, ММП-12 і ММП-13 наяв-
ні в сироватці крові за розриву атеросклерозної 
бляшки, спричинюють тромбоз і, як наслідок, ІМ. 
Стверджують, що збільшений вміст у сироватці кро-
ві ММП-2 і ММП-9 є у хворих із уперше виявленим 
ІМ [66, 102, 104]. Результати інших експерименталь-
них досліджень свідчать, що після гострого ІМ збіль-
шується ще й уміст у сироватці крові ММП-7. Збіль-
шений вміст ММП-8 у сироватці крові асоціюється 
із кардіоваскулярним ризиком летальності. Великий 
вміст ММП-13 знаходили також у макрофаґах ате-
росклерозних бляшок, проте залежності між  її кіль-
кістю і ймовірністю кардіоваскулярної події не вияв-
лено [106]. 

ММП можуть модулювати апоптоз через розщеплен-
ня туморнекротизувального фактора-α (ТNF-α), актива-
цію білків, що беруть участь у руйнуванні клітин (Fas) 
та їх рецепторів. Наприклад ММП-1, ММП-2, ММП-9, 
ММП-8, ММП-13 розщеплюють про-TNF-α [103, 104, 
126, 128]. Уміст ММП реґулюють ТІМП-1, ТІМП-2, ТІМП-
3, ТІМП-4. Окрім цього, ТІМП-1 і ТІМП-4 контролюють 
проліферацію клітин і апоптоз за допомогою механізму, 
незалежного від процесів гальмування ММП [98].

Посилена експресія ММП порівняно з недостатньою 
мірою вираженими показниками ТІМП, особливо 
ТІМП-3, спостерігається у хворих на ЦД 2-го типу 
[103]. Відомо, що під час гіперґлікемії порушується 
структура міжклітинного матриксу та базальної мем-
брани. Причиною є  інсулінорезистентність, яка зу-
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мовлює активацію компонентів позаклітинного ма-
триксу: ММП і ТІМП, що призводить до ремо делювання 
базальної мембрани у хворих на ЦД і, як наслідок, 
до наростання тяжкості серцевої недостатності (СН). 
Аналіз літературних джерел свідчить, що елементи 
позаклітинного матриксу передають позаклітинні 
механічні сигнали кардіоміоцитам, що посилює ре-
моделювання міокарда [72, 74, 77, 84].

На підставі численних досліджень можна припу-
стити, що в перспективі оцінку TIMP-1, ММР-2 і 
ММР-9 у гострій фазі ІМ використовуватимуть як 
ефективний інструмент проґнозування віддалених 
кардіальних ускладнень у постінфарктних пацієнтів, 
а реґуляцію активності ключових ферментів системи 
ММР/TIMP розглядатимуть як один із потенційних 
напрямів лікування [12, 51, 79, 103].

Відомо, що ремоделювання міокарда посилюють 
ММП-1, ММП-2, ММП-3, ММП-8, ММП-9, ММП-12, 
ММП-13 ТІМП-1,-2,-3 [77]. Так, під впливом  ММП-
13 може зменшуватися кількість фібронектину, ламініну 
та фібрилярного білка у позаклітинному матриксі. 
ТІМП-2, ТІМП-4 і ТІМП-4 синтезуються, а ТІМП-1 
експресується у невеликій кількості у здоровому сер-
ці, його вміст у  крові збільшується під час ішемії 
серцевого м’яза. Збільшення вмісту у крові проММП-1 
і ТІМП-1 може бути ранньою ознакою інтерстицій-
ного фіброзу міокарда. Важливо зазначити також, що 
ММП-9 і ММП-2 провокують  дилятацію лівого шлу-
ночка (ЛШ) і СН, а показник ММП-2 асоціюється з 
незадовільним проґнозом ІМ [20].

Тромб, що утворюється в місці розриву або ерозії 
атеросклерозної бляшки, може спричинити швидкі 
зміни ступеня стенозу, а також призвести до субто-
тальної або тотальної оклюзії судини. Тромб, що 
з’являється у хворих на ГКС, переважно багатий на 
тромбоцити, може виділяти вазоконстрикторні суб-
станції, такі як серотонін і тромбоксан А2. Це зумов-
лює вазоконстрикцію у місці розриву атеросклерозної 
бляшки або в мікроциркуляторному руслі. Епізоди 
гострої трансмуральної ішемії, спровоковані локалі-
зованим вінцевим вазоспазмом, призводять до знач-
ного звуження або оклюзії вінцевих судин [47].

Наявність макрофаґів свідчить про запальний про-
цес, який також характеризується наявністю активо-
ваних Т-лімфоцитів у місці розриву бляшки. Т-лім-
фоцити можуть виділяти різні цитокіни, які активують 
макрофаґи та зумовлюють проліферацію гладень-
ком’язових клітин [36, 39, 85, 94, 120].

Відомо, що запалення відіграє неабияку роль у па-
тоґенезі ГКС, а маркери системного запалення, акти-
вація яких спричинена нестабільністю атеросклероз-
ної бляшки, можна використовувати для оцінки ГКС 
та віддаленого проґнозу. Результати численних до-
сліджень свідчать про неґативний вплив С-реактив-
ного протеїну (СРП), ТНФ-α, інтерлейкінів та інших 
маркерів запалення під час ІМ у шпитальний період 
і на віддалені результати лікування [53, 57, 76].

СРП – представник відразу декількох функціональ-
них ґруп: медіаторів, транспортних білків, імуномо-

дуляторів. Він є високочутливим, але неспецифічним 
гострофазовим показником, що продукується у від-
повідь на більшість тканинних ушкоджень, інфекцію 
чи запалення. Збільшення вмісту СРП у крові може 
визначатися вже через 12–48 год. від початку запа-
лення. Синтез СРП реґулюється прозапальними ци-
токінами, передусім інтерлейкіном (ІЛ)-6, проте може 
продукуватися альвеолярними і наявними в атероскле-
розній бляшці макрофаґами, лімфоцитами. Пік вміс-
ту СРП у крові корелює з максимальним збільшенням 
ІЛ-6. Синтез СРП можуть стимулювати не тільки 
ІЛ-6, а й інші цитокіни, зокрема ІЛ-1β, тромбоцитар-
ні фактори росту, ФНП-α [32]. СРП у поєднанні зі 
збільшеним вмістом у крові тропонінів є незалежни-
ми маркерами серцевої смерті за умов  тривалого 
спостереження,  їх проґностична значущість зростає 
за одночасного визначення, а також у поєднанні з 
клінічними маркерами. У хворих із ГКС вміст у кро-
ві одночасно ІЛ-6, СРП і тропоніну, досліджений у 
динаміці, достовірно збільшений [35, 128].

Поява атеросклерозу, швидкість наростання його 
тяжкості можуть значною мірою залежати від взає-
мозв’язаних порушень ліпідного обміну та імуноза-
пальної активації [5, 8, 23]. Викликаючи аґреґацію 
частинок ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПД-
НЩ) і ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) в 
атеромі, СРП полегшує їх захоплення макрофаґами. 
Можна припустити, що СРП відіграє провідну роль 
у виникненні неґативних ефектів за наявності судин-
ного запалення, провокуючи не тільки ініціацію і ріст, 
але й дестабілізацію атероми [57].

Для хворих на ЦД 2-го типу, які перенесли не-Q-
інфаркт міокарда, характерний більший вміст у кро-
ві СРП, прозапальних ІЛ-6 і ТНФ-α та протизапаль-
ного ІЛ-10, ніж у практично здорових осіб. У хворих 
на ЦД 2-го типу з не-Q-інфарктом міокарда спосте-
рігається вищий ступінь активності маркерів систем-
ного запалення, ніж за окремого перебігу ІХС та ЦД 
2-го типу. Вираженість ґлікемії прямо впливає на вміст 
у  крові СРБ та ІЛ-10, а інсулінорезистентність прямо 
залежить від показників запальних маркерів у хворих 
із не-Q-інфарктом міокарда і ЦД 2-го типу [2, 18]. 

Основними маркерами запалення у пацієнтів із 
атеросклерозом окрім СРП є прозапальні цитокіни 
(ІЛ-1 і ІЛ-6), з одночасним зменшенням ІЛ-10, як 
протизапального цитокіна. Головними продуцентами 
ІЛ-1 є макрофаґи та моноцити, а також В-лімфоцити. 
ІЛ-1 може індукувати більшість місцевих і загальних 
проявів запальної реакції за наявності атеросклерозу 
за рахунок підвищення адґезивності ендотелію судин, 
прокоаґулянтної активності крові,  посилює активацію 
клітин у вогнищі запалення і продукування ними ін-
ших цитокінів (ІЛ-6), простаґландинів. Разом із ФНП-α 
ІЛ-1 посилює продукування колаґену, реґуляцію 
макрофаґами активності ММР-12, що промотує мі-
ґрацію моноцитів, а також експресію інших мета-
лопротеїназ із одночасною індукцією процесу про-
никності базальної мембрани, що призводить до 
формування атеросклерозної бляшки [31].
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ІЛ-6 відомий як маркер запалення у вінцевих ате-
росклерозних бляшках [49, 107], є найбільш доведе-
ним і вивченим серед інших цитокінів як предиктор 
несприятливого перебігу ІХС, що бере участь у деста-
білізації атеросклерозної бляшки [17]. Уміст ІЛ-6 у 
крові збільшується під час ІМ, НС, черезшкірного 
вінцевого втручання [107]. Його величина дає змогу 
робити проґноз у пацієнтів, ушпиталених з приводу 
ГКС [35]. 

Відповідно до сучасного розуміння, ЦД асоціюєть-
ся з протромбоґенними змінами гемостазу та фібри-
нолізу, що збільшує ризик виникнення ССХ [124]. У 
проспективному дослідженні B. J. Scholten і співав-
торів [115] виявлено асоціацію маркерів запалення у 
хворих на ЦД 2-го типу з коморбідним кардіоваску-
лярним ураженням і наростанням кальцинозу вінце-
вих артерій. Прозапальні цитокіни у хворих на ЦД 
не лише впливають на формування інсулінорезис-
тентності периферійних тканин, але й відіграють 
важливу роль у зменшенні інсулінопродукувальної 
здатності підшлункової залози [83]. Так, активовані 
цитокіни, підсилюючи продукцію ґлюкокортикоїдів, 
спричинюють лейкоцитоз, зростання швидкості осі-
дання еритроцитів, активації каскаду комплементу 
та коаґуляції, що відіграє важливу роль у патоґенезі 
та посиленні процесів судинного ураження, виник-
ненні й дестабілізації атеросклерозних бляшок і тром-
ботичній оклюзії судин [4, 10, 97].

Патолоґічні механізми, що лежать в основі ЦД та 
його макросудинних ускладнень,  включають окси-
дативний стрес і запалення [87]. Як стверджують  
дослідники [100, 117], оксидативний стрес та інсулі-
нова резистентність (ІР) асоційовані зі збільшенням 
вмісту ФНП-α, ІЛ-6, СРП та інших маркерів систем-
ного запалення у крові.

Медіатори запалення на зразок ІЛ-6, ФНП-α акти-
вують фосфорилювання серинових аміноґруп білка, 
що передає інсуліновий сиґнал, із наступним пригні-
ченням передавання всередину клітини та порушен-
ням утилізації ґлюкози й виникненням гіперґлікемії 
[99, 112, 118, 127]. 

До основних механізмів реалізації ефекту гіперґлі-
кемії належать: активація поліолового шляху мета-
болізму ґлюкози (сорбіт/альдозоредуктаза); ґлікуван-
ня білків; вплив оксидативного стресу [65]; 
підвищення ролі діацилґліцеринів і активація ізоформ 
протеїнкінази у результаті посиленого утворення су-
пероксидного радикала запальними клітинами крові, 
гладеньком’язовими клітинами, ендотеліоцитами [73, 
114]. У хворих із ЦД відбувається ґлікування ліпо-
протеїдів (ЛП) із набуттям ними проатероґенних вла-
стивостей. Ґлікування білків, особливо апобілків 
ЛПДНЩ та ЛПНЩ, настає через здатність ґлюкози 
до неферментативного приєднання до них, що усклад-
нює розпізнавання тканинними В, Е-рецепторами 
цих модифікованих ЛП, пригнічує їх елімінацію з 
крові і посилює захоплення макрофаґами з  утворен-
ням пінистих клітин. Крім цього, ґлюкоза здатна до 
автооксидації і активації вільнорадикальних процесів, 

що є одним із найважливіших механізмів модифікації 
ЛП [71]. Це своєю чергою призводить до формуван-
ня запальної відповіді з різкою експресією прозапаль-
них цитокінів – ІЛ-6, ФНП-α, моноцитарного хемо-
таксичного протеїну-1 (МСР-1), молекул 
судинно-клітинної адґезії-1 (VCAM-1) та депресією 
протизапальних цитокінів (ІЛ-10) [36, 39, 56].  

Окрім цього, за наявності оксидативного стресу ви-
никають такі патолоґічні процеси, як оксидативна 
фіксація макромолекул, ушкодження мембран і тканин, 
порушення внутрішньоклітинних сиґнальних шляхів, 
що ініціює виникнення хронічного запалення і внаслі-
док ґлікування рецепторів інсуліну провокує ІР із 
гіперінсулінемією [28, 73]. ІР є провідним патоґене-
тичним механізмом ЦД та існує задовго до маніфеста-
ції хвороби. Наявність цього патолоґічного феномену 
спостерігається також у багатьох хворих із ізольованою 
артеріальною гіпертензією (АГ) і вважається незалеж-
ним предиктором СН [55]. ІР можна розглядати як 
патоґенетичну основу ІХС та ЦД 2-го типу [64]. 

Гіперінсулінемія здатна активувати симпатичну 
нервову систему  підсиленням вільнорадикальних 
процесів завдяки гіперстимуляції α-адренорецепторів 
і появі активних форм кисню під час біосинтезу ка-
техоламінів. Гіперінсулінемія порушує автореґуляцію 
інсулінових рецепторів, що підсилює периферійну 
ІР. Крім цього, вільні жирні кислоти пригнічують 
гальмівну дію інсуліну на ґлюконеоґенез, унаслідок 
чого збільшується продукція ґлюкози печінкою, пе-
решкоджають утилізації ґлюкози міоцитами, що також 
призводить до гіперґлікемії і компенсаторної гіперін-
сулінемії. 

Збільшення вмісту інсуліну у крові супроводжуєть-
ся посиленням синтезу триґліцеридів (ТҐ). Одночас-
но послаблюється активність ліпопротеїнліпази – 
ферменту, який також контролюється інсуліном і за 
наявності ІР стає нечутливим до його впливу. У разі 
зниження ліполітичної активності плазми уповіль-
нюється елімінація ЛПДНЩ. У результаті в крові 
збільшується вміст ЛПДНЩ, ТҐ. Зазначимо, що за 
наявності ІР частинки ЛПДНЩ мають менший розмір, 
щільніше ядро холестерину, активніше підхоплюють-
ся з кровоплину відповідними рецепторами і самі 
виявляються «високоатероґеними» [101]. 

Посилення окиснення ЛПНЩ з підвищенням титру 
антитіл до них фіксують у пацієнтів з ГКС [92]. Зни-
ження активності ліпопротеїнліпази супроводжуєть-
ся зменшенням вмісту у крові ліпопротеїнів високої 
щільності (ЛПВЩ), оскільки вони утворюються в 
орґанізмі у процесі гідролізу ЛПДНЩ. Що більше, 
гіперінсулінемія посилює катаболізм ЛПВЩ [33]. 
Дослідження останніх років показало, що у хворих 
на ЦД не лише кількісно зменшується антиатероґен-
ний клас ЛПВЩ, але й може бути втрачена їх про-
тективна функція через порушення структури скла-
дових білків за наявності прооксидантного та 
прозапального фенотипу [125].

Оскільки стінки судин є інсуліночутливими, під 
впливом надлишку інсуліну посилюється активність 
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рецепторів ЛПНЩ на поверхні ендотелію судин і зро-
стає проникність ендотелію для ліпідів. Збільшення 
вмісту інсуліну у крові призводить до посиленої пролі-
ферації гладеньком’язових клітин і фібробластів, ак-
тивації синтезу колаґену – однієї з основних складових 
атеросклерозного ушкодження. Інсулін, як фактор 
росту, стимулює утворення також інших речовин із 
подібною дією, наприклад, інсуліноподібних факторів 
росту 1 і 2. Як наслідок, звужується просвіт артерій і 
зростає периферійний опір. Це положення підтверджу-
ють і експериментальні дослідження на тваринах, і 
той факт, що активна інсулінізація хворих на ЦД, як 
стверджують деякі автори, може підвищити ризик 
атеросклерозного ураження великих судин [105].

Відомо, що гіперінсулінемія призводить до наро-
стання порушень у плазмовій ланці гемокоаґуляції. 
Зокрема, інтенсивніше утворюється  фібриноґен, на-
ростає гіперфібриноґенемія і підвищується активність 
інгібітора тканинного активатора плазміноґену I типу, 
що зумовлює ослаблення фібринолізу [86]. 

Якщо розглядати гіперінсулінемію і персистивну 
гіперґлікемію як предиктори атеросклерозу, то па-
тоґенез і морфоґенез діабетного ураження серця зу-
мовлені не лише впливом гіперінсулінемії на ендотелій 
судин, енерґетичні та метаболічні процеси в міокарді, 
але й безпосередньо асоційовані з токсикометаболіч-
ним ушкодженням кардіоміоцитів. Причиною при-
життєвого руйнування структур кардіоміоцитів, по-
рушення структури сарколеми та її дериватів, зміни 
йонної рівноваги і зниження активності актоміози-
нового комплексу кардіоміоцитів є пряма ґлюкозо-
токсичність і виражена тканинна гіпоксія [71, 90].

Водночас активною системою, що підтримує су-
динний гомеостаз, реґулюючи адекватний тонус судин 
відповідно до потреб і підтримання їх анатомічної 
структури, а також гемостаз і місцеве запалення, є 
ендотелій судин. Здоровий неушкоджений ендотелій 
унеможливлює тромбоутворення на своїй поверхні 
[8]. Якщо функції ендотелію збережені, то переважає 
його вазодилятаційна, антикоаґулянтна і протизапаль-
на дія. Однак якщо ендотелій ушкоджується, динаміч-
на рівновага зсувається у протилежний бік унаслідок 
порушення утворення вазоактивних речовин – фор-
мується ендотеліальна дисфункція (ЕД) [123]. 

Чинники ЕД різноманітні: ішемія чи гіпоксія, вікові 
зміни, вільнорадикальне ушкодження, дисліпопро-
теїнемія, дія цитокінів, ендоґенна чи екзоґенна інток-
сикація, оксидативний стрес, гемодинамічне наван-
таження підвищеним артеріальним тиском тощо. 
Чинники, які продукують ендотеліальні клітини під 
час дисфункції, посилюють проліферативну активність 
гладеньком’язових клітин, посилюють їх фенотипову 
модуляцію. Новоутворені гладеньком’язові клітини 
синтезують у великій кількості складові міжклітинної 
речовини, що морфолоґічно виявляється дезорґані-
зацією сполучної тканини [3, 58, 119].

Результати проспективних досліджень показали, 
що ЕД периферійних і вінцевих судин є чинником 
ризику смерті від серцево-судинних патолоґій [1, 11, 

93] і, в тому числі, має вагоме значення у хворих на 
ЦД [121].

Один із важливих показників ЕД – недостатність 
утворення оксиду азоту (NO) ендотеліоцитами, що 
викликає розслаблення гладеньком’язових волокон 
судин. До цього призводять оксидативний стрес, про-
дукція потужних вазоконстрикторів (ендопероксидів, 
ендотелінів), а також цитокінів і ТНФ-α, що пригні-
чують продукування NO [111, 121]. 

У фізіолоґічних умовах ензиматичне утворення 
NO в орґанізмі людини й тварин із амінокислоти L-ар-
ґініну відбувається під дією Р-450-подібних гемопро-
теїнів – NO-синтаз (NOS). За характером індукції та 
фізіолоґічними властивостями розрізняють консти-
тутивну ізоформу NOS (cNOS) та індуцибельну NOS 
(iNOS). Конститутивні ізоформи є Ca2+кальмодулін-
залежними і синтезують NO у клітині постійно (кон-
ститутивно) в невеликій кількості, cNOS є менш по-
тужними ензимами, ніж індуцибельні, їх поділяють 
на нейрональну (nNOS) та ендотеліальну (eNOS) 
ізоформи [40]. 

Усі ізоформи NOS подібні за структурою і меха-
нізмом каталітичної активності й експресуються як 
продукти різних ґенів. Більшість типів клітин орґа-
нізму людини має одну або декілька ізоформ NOS. 
За фізіолоґічних умов домінуючим ензимом, що за-
безпечує синтез NO у кровоносному руслі, є еNOS, 
що експресується на ендотелії судин і відіграє важ-
ливу роль у забезпеченні постійної (фізіолоґічно не-
обхідної) кількості NO, який бере участь у реалізації 
механізмів локальної ендотеліальної цитопротекції 
та необхідний для підтримання гомеостазу судин. 
Крім ендотеліоцитів, eNOS експресується в еритро-
цитах, тромбоцитах, кардіоміоцитах та інших кліти-
нах. Через зниження активності еNOS послаблюєть-
ся ендоґенна продукція NO ендотеліоцитами; воно є 
ключовою ланкою патоґенезу ІХС [61, 70, 81, 95].

На противагу оксиду азоту потужним вазоконстрик-
тором, уміст якого у крові збільшується за наявності 
ЕД, є ендотелін-1 (Е-1) – представник родини ендо-
телінів. Кількість Е-1 має проґностичне значення для 
хворих на ІХС, зокрема на гострий ІМ, за навності 
порушення ритму серця, легеневої і системної гіпер-
тензії, є маркером функції ендотелію і вінцевого ате-
росклерозу [31]. 

У фізіолоґічних кількостях він утримує тонус судин 
зв’язуванням зі специфічними ендотеліновими ре-
цепторами їх гладеньком’язових клітин. Окрім цього, 
Е-1 має мітоґенний вплив, що свідчить про його дію 
як паросткового чинника, у разі хвороб, які характе-
ризуються підвищенням мітоґенної активності клі-
тинної популяції, унаслідок впливу на гладеньком’я-
зові клітини та моноцити. 

Ефект Е-1 обмежується біолоґічними об’єктами, 
які розміщені поряд із місцем його синтезу – ендоте-
ліальними клітинами. Проте Е-1 знаходять і в плазмі 
крові здорових осіб, а його вміст у крові збільшений 
у разі серцево-судинних хвороб, асоційованих із дис-
функцією ендотелію і спазмом вінцевих судин. Ін-
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тенсивність синтезу і надходження у кров свідчить 
про його значення як місцевого гормону та як інте-
ґрального показника функції ендотелію [6, 25].

Дослідження вмісту Е-1 у крові та специфічної 
імунної реактивності в аорті людини, ушкодженої 
атеросклерозом, свідчить про його участь у патоґе-
незі ІХС [37, 48, 91, 110]. Для дії Е-1 характерна по-
вільно наростаюча вазоконстрикція, що зумовлює 
ішемію міокарда. Основними активаторами синтезу 
Е-1 є гіпоксія, ішемія, гострий стрес. Ці чинники ак-
тивують транскрипцію інформаційної рибонуклеїно-
вої кислоти (іРНК), синтез попередників ендотеліну, 
перетворення їх на Е-1 і його секрецію за кілька хви-
лин [9, 14, 25]. Катехоламіни, анґіотензин II, ЛПНЩ, 
фактори росту, тромбін, тромбоксан А2 і форболовий 
ефір активують внутрішньоклітинні механізми син-
тезу Е-1 без взаємодії з рецепторами, безпосередньо 
впливаючи на протеїнкіназу С і вивільнення Са2+ із 
саркоплазматичного ретикулуму [41].

Порушення співвідношення вазоконстрикторів і ва-
зодилятаторів призводить до послаблення тромборе-
зистентності ендотелію, підвищеної агреґаційної здат-
ності тромбоцитів і активності фактора згортання 
крові, пригнічення фібринолітичної здатності ендотелію, 
що призводить до виникнення атеротромбозу [67, 93]. 

Поєднання ГІМ з ЦД 2-го типу різко знижує функ-
ціональну активність ендотелію судинної стінки: 
потікзалежну вазодилятацію, антикоаґулянтну, анти-
аґреґантну й антифібринолітичну активність, що ко-
релюють із тяжкістю порушень вуглеводного обміну 
[34, 36]. Патоґенетичні механізми ушкодження ендо-
телію за наявності інсулінорезистентності провокують 
превалювання тромбоемболічних ускладнень, загроз-
ливих аритмій, застійної СН саме у хворих на ГІМ із 
супутнім ЦД 2-го типу [80].

На особливу увагу заслуговують процеси струк-
турно-функціональної перебудови міокарда під впли-
вом метаболічних змін, які об’єднані терміном «ре-
моделювання». Ремоделювання міокарда – це   не 
лише геометричні зміни лівого шлуночка, а й  клі-
тинні та молекулярні реконструкції [26, 109].

З’ясовано, що наявність ІР призводить до погір-
шення  діастолічної функції ЛШ [24]. Структурно-функ-
ціональними особливостями серця у хворих на ГІМ 
з супутнім ЦД 2-го типу є ремоделювання ЛШ, збіль-
шення індексу сферичності, систолічна дисфункція 
ЛШ та лівого передсердя (ЛП), міокардіальний стрес 
і жорсткість міокарда. Дослідження виявило прямі 
кореляційні зв’язки між кінцево-діастолічним індек-
сом ЛШ та вмістом у крові ґлюкози, інсуліну й індек-
сом жорсткості міокарда, а також зворотний кореля-
ційний зв’язок між фракцією викиду(ФВ) ЛШ і 
ґлікованим гемоґлобіном [41]. 

Опис клінічного випадку. Наводимо клінічний 
випадок, який відображає клінічно-функціональні та 
патоморфолоґічні особливості ІМ у хворого Л., 66 
років, за наявності ЦД 2-го типу. Хворий перебував 
на стаціонарному лікуванні в інфарктному відділі 
Клінічної лікарні Львівської залізниці. Під час шпи-

талізації скаржився на задишку, що турбувала як під 
час самообслуговування, так і у спокої упродовж ос-
танніх двох тижнів, незначний сухий кашель, що 
посилюється в положенні лежачи, набряки нижніх 
кінцівок до колін, виражену загальну слабість.

Із анамнезу відомо, що наведені вище симптоми 
спостерігалися упродовж останніх двох тижнів і на-
ростали за інтенсивністю, а також тиждень тому з`я-
вились виражені симетричні набряки нижніх кінцівок 
до колін. Амбулаторно за місцем проживання лікував 
пневмонію, проте поліпшення не настало. 15 років 
тому діаґностовано ЦД 2-го типу. Уживав цукрозни-
жувальні лікарські засоби (софор 1000,0 мґ двічі на 
день, амарил 4,0 мґ раз на день), останні 8 років – 
інсулінотерапія: пролонґований («Протафан» 20 ОД 
зранку та ввечері), а також інсулін короткої дії («Ак-
трапід» 12,0–12,0–8,0 ОД. під час основних приймань 
їжі), дієти не дотримувався. Із 60-річного віку – ін-
валід ІІІ ґрупи за загальним захворюванням. На пен-
сії з 58 років. Періодично проходив медичний огляд 
як монтер колії. Тривало відчував фібриляцію перед-
сердь (тахінормосистолічний варіант), з приводу чого 
не лікувався, ліків для корекції гемостазу не вживав. 
Інколи підвищувався артеріальний тиск (АТ) – до 
170/90 мм рт. ст., ліки для корекції АТ вживав спора-
дично (каптопрес). Через слабість і задишку звернув-
ся до лікарні, де після запису електрокардіоґрами 
(ЕКҐ) скерований у інфарктний відділ для дообсте-
ження та лікування. 

ЕКҐ (під час шпиталізації): тріпотіння передсердь 
(синдром А. Фредеріка), частота шлуночкових скорочень 
(ЧШС) 40 уд./хв. Електрична вісь серця(ЕВС) відхилена 
вліво, знижений вольтаж зубців ЕКҐ (RI+RII+RIII= 9,0 
мм), наявність неґативних зубців T у V1-V4. Ішемія пе-
редньоперегородково-верхівкової ділянки ЛШ (рис. 1).

Ехокардіоґрама (ЕхоКҐ) (під час шпиталізації): 
розміри лівого передсердя – 5,6 см, лівого шлуночка 
– 6,8 см, розміри правого шлуночка – 3,5 см, товщи-
на міжшлуночкової перегородки – 1,4 см, задньої 
стінки ЛШ – 1,3 см, фракція викиду ЛШ – 36,0 %, 
діаметр висхідного відділу аорти – 3,9 см, tacc – 75,0 
mmHg. Стулки клапана аорти звичайні, недостатність 
1,0–1,5+. Кальцинати в основі задньої стулки міт-
рального клапана, недостатність 1,0+. Структура 
тристулкового клапана звичайна, недостатність 1,0+. 
Скоротливість міокарда значно знижена: акінезія 
міжшлуночкової перегородки, верхівки, передньої 
стінки ЛШ; гіпокінезія інших стінок ЛШ. Легенева 
гіпертензія. Випіт у порожнині перикарда до 1,6 см. 
Випіт у плевральній порожнині до 3,0 см.

Діаґноз: «ІХС: ґострий інфаркт міокарда з елева-
цією сеґмента ST по передньоперегородково-бічній 
стінці з переходом на задньодіафраґмальну стінку 
ЛШ; гіпертонічна хвороба: III стадія (ІМ), ІІ ступінь, 
серцевий ризик ІV (дуже високий); СН: II Б стадія зі 
зниженою систолічною функцією ЛШ (ФВ 30,0 %), 
та порушеною діастолічною функцією (І тип), функ-
ціональний клас (ФК) ІІІ за NYHA. ЦД 2-го типу, 
тяжкий перебіг, стадія декомпенсації».
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Рис. 1. Хворий Л., 66 років. ЕКҐ під час шпиталізації.

Із огляду на стабільний стан хворого, ІМ трива-
лістю понад 24 год і недостатність у нього коштів, 
вирішено проводити медикаментозне лікування, з 
відтермінованою можливістю проведення корона-
роґрафії і стентування вінцевих артерій.

Через пів години після шпиталізації на ЕКҐ до-
датково зафіксовано  повну блокаду лівої ніжки 
пучка В. Гіса (БЛНПГ) (рис. 2), проте це не супро-
воджувалося погіршенням клінічних ознак хвороби.

Через три дні за наявності синдрому А. Фредеріка 
з ЧШС 43 уд./хв з’явилася часта шлуночкова екстра-
систолія, з періодами за типом біґемінії. Зникла повна 
БЛНПГ, унаслідок чого настала ішемія передньопе-
регородкової ділянки з поширенням на верхівкову 
ділянку (рис. 3).

За цей час у пацієнта поліпшилося самопочуття, 
зменшились задишка, набряки на нижніх кінцівках, 
не було жодного епізоду болю в грудній клітці.

Ще через три дні на ЕКҐ (рис. 4): тріпотіння перед-
сердь, реґулярна форма з середньою ЧШС 67 уд./хв. 
Неповна блокада правої ніжки пучка В. Гіса (БПНПГ), 
вогнищеві зміни передньоперегородково-верхівкової 
ділянки гіпертрофованого ЛШ. У цей же день на ЕКҐ: 
фібриляція передсердь із ЧШС – 70 уд./хв, повна БП-
НПГ та задньої гілки ЛНПГ, відхилення ЕВС вправо, 
перевантаження правого шлуночка (рис. 4). 

Рис. 2. Попередній випадок.

Через сім годин після запису цього ЕКҐ у хворого 
раптово настала зупинка дихання і серцевої діяльно-
сті, реанімаційні заходи не допомогли. 

Патолоґо-анатомічний діаґноз. Основна хвороба: 
гострий трансмуральний інфаркт міокарда з уражен-
ням передньої і бічної стінок та ділянки верхівки 
лівого шлуночка; стенозувальні (>60,0 %) атероскле-
розні бляшки огинаючої гілки лівої вінцевої артерії. 

Ускладнення основної хвороби: фібринозно-гемо-
раґічний перикардит; пристінковий тромб лівого 
шлуночка; ішемічний інфаркт селезінки;  двобічний 
гідроторакс, анасарка; ерозивна ґастродуоденопатія; 
набряк легень. 
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Рис. 3. Попередній випадок.

Супутні хвороби: деґенеративний кальциноз стулок 
клапана аорти: складна вада клапана аорти; ексцен-
трична гіпертрофія міокарда обох шлуночків серця; 
бура індурація легень, мускатна печінка, ціанотична 
індурація нирок і селезінки; ожиріння; цукровий ді-
абет: 2-й тип (за клінічними ознаками); пристінковий 
тромб біфуркації аорти на тлі атерослерозних бляшок 
із атерокальцинозом і виразкуванням.  

Із наведеного вище можна зробити висновок про 
невідповідність клінічної симптоматики, тяжкості й 
обширності ураження міокарда ЛШ у пацієнта зі 
STEMI та компорбідним ЦД. Мінливі зміни на ЕКҐ, 
відсутність типової елевації сеґмента ST у відповід-
них відведеннях ЕКҐ та наявність поперемінних бло-
кад ЛНПГ і ПНПГ, синдром А. Фредеріка не відобра-
жають істинного патоморфолоґічного стану міокарда. 
Тому розширення уявлень про патоґенез ІМ з комор-
бідним ЦД 2-го типу дають змогу точніше діаґносту-
вати й надавати адекватну допомогу хворим.

Рис. 4. Попередній випадок.

Висновки. Ключовими проблемами курації хворих 
із гострим коронарним синдромом і цукровим діабе-
том 2-го типу є своєчасна і точна діаґностика, оцінка 
ступеня ризику та проґнозу хвороби, призначення 
оптимального алґоритму лікування. Із огляду на це, 
слід актуалізувати з’ясування особливостей зв’язків 
між окремими патоґенетичними механізмами при-
скореного атероґенезу у хворих на цукровий діабет, 
що дасть змогу розширити можливості лікувального 
впливу на ці процеси. 

Сьогодні ще недостатньо вивчено роль інсуліно-
резистентності, ендотеліальної дисфункції, порушень 
у системі металопротеїназ і цитокінів, імунозапальних 
маркерів у дестабілізації атеросклерозного процесу 
та подальшого виникнення інфаркту міокарда у хво-
рих на цукровий діабет, взаємозв’язки цих чинників 
із ліпідними порушеннями. Дискутабельним є питан-
ня впливу інсулінорезистентності на систему поза-
клітинного матриксу. Не з’ясовано остаточно вплив 
кожного окремого патоґенетичного маркера на клініч-
ний перебіг і виникнення ускладнень. Тому вивчення 
особливостей клінічного перебігу гострого коронар-
ного синдрому у хворих із коморбідним цукровим 
діабетом 2-го типу й визначення предикторів усклад-
нень має важливе значення для поліпшення проґнозу. 

Докладне вивчення патоґенетичних основ, механізмів 
виникнення, підходів до своєчасної діаґностики може 
не тільки зменшити ризик, а й вивести на якісно нові 
стратеґічні позиції профілактику та лікування хворих.
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Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет 2-го типу  
(огляд літератури; опис клінічного випадку)

З. О. Білоус, О. О. Абрагамович, Н. А. Мазур, С. А. Рябоконь, 
Н. В. Іленьків, Н. О.  Бевза

Вступ. Незважаючи на значні успіхи у вивченні патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та лікування, 
гострий коронарний синдром (ГКС) є одним із найпоширеніших тяжких серцево-судинних захворювань, 
тяжкість якого ускладнюється супутнім ЦД 2-го типу, оскільки атеросклероз у хворих на ЦД 2-го типу вини-
кає на 10-15 років раніше, ніж у загальній популяції, характеризується прискореним ушкодженням великих 
субепікардіальних судин, тяжкість його швидше наростає і частіше призводить до ускладнень. ЦД майже 
вдвічі підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань, що порівнюють із перенесеним ІМ, оскіль-
ки є висока частота множинного ушкодження судин вінцевого русла, підвищена активація внутрішньосудин-
ного запалення на тлі гіперґлікемії і гіперінсулінемії, підвищена активність усіх ланок системи гемостазу. 

Мета. Зробити огляд літератури та опис клінічного випадку з метою з`ясувати особливості клінічного 
стану й патоґенезу гострого коронарного синдрому у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного і порівняльного аналізу, бібліосе-
мантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень особливостей ГКС у хворих на ЦД 2-го типу. 
Пошук джерел здійснено у наукометричних медичних базах інформації: PubMed, Medline, Cochrane Library, 
Research Gate за ключовими словами: ГКС, ЦД, гострий коронарний синдром, цукровий діабет, гіперхолес-
теринемія, дисліпідемія, інсулінорезистентність, гіперґлікемія. Проаналізовано 130 джерел анґлійською та 
українською мовами. Відібрано джерела, у яких висвітлено клінічні та патоґенетичні особливості ГКС у 
хворих на ЦД 2-го типу. Описано клінічний випадок.
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Результати. ГКС у хворих на цукровий діабет часто перебігає з менш вираженим больовим синдромом 
(нерідко повна відсутність типового больового синдрому), задишкою під час ходьби, серцебиттям. Частота 
асимптомної ішемії становить 2,0–4,0 % у загальній популяції хворих на ЦД 2-го типу і 30,0–50,0 % хворих 
на ЦД 2-го типу з ушкодженими вінцевими артеріями. 

Патолоґічні механізми, що лежать в основі ЦД та його макросудинних ускладнень, включають оксида-
тивний стрес і запалення. Прозапальні цитокіни у хворих на ЦД не лише впливають на формування інсулі-
норезистентності периферійних тканин, але й відіграють важливу роль у зниженні інсулінпродукувальної 
здатності підшлункової залози. Окрім цього, ґлюкоза здатна до автооксидації і активації вільнорадикальних 
процесів, що є одним із найважливіших механізмів модифікації ЛП.

У разі поєднання ГКС з ЦД 2-го типу різко знижується функціональна активність ендотелію судинної 
стінки: потікзалежної вазодилятації, антикоаґулянтної, антиаґреґантної і антифібринолітичної активності, що 
корелюють із тяжкістю порушень вуглеводного обміну. Патоґенетичні механізми ушкодження ендотелію на 
тлі інсулінорезистентності поглиблюють превалювання тромбоемболічних ускладнень, загрозливих аритмій, 
застійної серцевої недостатності саме у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ЦД 2-го типу.

Відомо, що за гіперґлікемії порушується структура міжклітинного матриксу і базальної мембрани. При-
чиною є виникнення інсулінорезистентності, яка зумовлює активацію компонентів позаклітинного матрик-
су: ММП і ТІММП, що призводить до ремоделювання базальної мембрани при ЦД і, як наслідок, наростан-
ня тяжкості серцевої недостатності. 

Висновки. Визначення особливостей зв’язків між окремими патоґенетичними механізмами прискорено-
го атероґенезу у хворих на ЦД  розширить можливості терапевтичного впливу на ці процеси. Сьогодні не-
достатньо вивчено роль інсулінорезистентності, ендотеліальної дисфункції, порушень у системі металопро-
теїназ і цитокінів, імунозапальних маркерів жирової тканини в дестабілізації атеросклерозного процесу, 
взаємозв’язки цих чинників із ліпідними порушеннями. Дискутабельним є питання впливу інсулінорезис-
тентності на  систему позаклітинного матриксу. Не з’ясовано вплив кожного окремого патоґенетичного 
маркера на клінічний перебіг та виникнення ускладнень. Тому вивчення особливостей клінічного перебігу 
ГКС з коморбідним ЦД 2-го типу та визначення предикторів ускладнень має важливе значення для поліп-
шення проґнозу. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром, цукровий діабет, гіперхолестеринемія, дисліпідемія, інсу-
лінорезистентність, гіперґлікемія.

Acute Coronary Syndrome in Patients with 2 Type Diabetes Mellitus  
(Review of Literature; Description of the Clinical Case)

Z. Bilous, О. Abrahamovych, N. Mazur, S. Ryabokon, N. Ilenkiv, N. Bevza 

Introduction. Despite the significant advances in the study of pathogenesis, clinics, diagnostics and treatment of 
acute coronary syndrome (ACS), it remains one of the most common cardiovascular diseases, the severity of which 
is complicated by concomitant type 2 diabetes mellitus, since atherosclerosis in patients with type 2 diabetes develops 
10-15 years earlier than in the general population, and it is characterized by accelerated damage of large subepicardial 
vessels, its severity increases faster and more often leads to complications. Diabetes mellitus almost doubles the 
risk of death from cardiovascular diseases, which is comparable to the risk after transferred myocardial infarction, 
because there is a high frequency of multiple damage of the coronary vessels, increased activation of intra-vascular 
inflammation on the background of hyperglycemia and hyperinsulinemia, increased activity of all parts of the 
hemostasis system. There is a marked increase in the risk of cardiovascular death, not only in case of true diabetes, 
but also in case of its subclinical forms, glucose intolerance. In case of diabetes mellitus, high mortality rate is also 
high, and its percentage increases in the next 1-5 years after the myocardial infarction. Therefore, patients with type 
2 diabetes mellitus remain the most vulnerable group, as their mortality rate decrease is negligible.

The results of the study have shown that intensive glycemic control significantly reduces the risk of microvascular 
complications of diabetes, but does not significantly affect the macrovascular complications and overall mortality.

The aim of the study. To make a review of the literature and a description of the clinical case in order to clarify 
the peculiarities of the clinical condition and pathogenesis of acute coronary syndrome in patients with type 2 
diabetes.

Materials and methods. Cochrane Library, Research Gate for the key words: GKS, diabetes, acute coronary 
syndrome, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, dyslipidemia, insulin resistance, hyperglycemia. 130 sources 
were analyzed in the English and Ukrainian languages. Sources are selected, which highlight the clinical and 
pathogenetic features of ACS in patients with type 2 diabetes. A clinical case is described.
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Results.  ACS in patients with diabetes mellitus often occurs with less severe pain syndrome (often complete 
absence of typical pain syndrome), shortness of breath while walking, palpitations. The frequency of asymptomatic 
ischemia is 2.0-4.0 % in the general population of patients with type 2 diabetes mellitus and in 30.0-50.0 % of 
patients with type 2 diabetes mellitus with ischemic heart disease. The absence of pain in the cardiac area is due to 
the neuropathy of the nerves branched out in the cardiac muscle, and the absence of an initial irritation signal during 
ischemia, as well as myocardial infarction with necrosis of the sensitive receptors. The absence of pain means the 
loss of the limiting factor of physical activity, which, accordingly, increases the risk of acute myocardial infarction 
and sudden cardiogenic death in diabetic patients.

The main mechanisms of vascular lesions in patients with diabetes mellitus: mechanical obstruction (atherosclerotic 
plaque), dynamic obstruction (spasm of normal or atherosclerotically changed arteries), microvascular dysfunction. 
Specific risk factors for vascular damage in the presence of type 2 diabetes mellitus include: hyperglycemia, 
hyperinsulinemia, insulin resistance, dyslipidemia.

Pathologic mechanisms that underlie diabetes mellitus and its macrovascular complications include oxidative 
stress and inflammation. According to modern presentations, diabetes is considered a condition of acute inflammation 
with prothrombogenic changes in hemostasis and fibrinolysis, which increases the risk of vascular damage. 
Proinflammatory cytokines in patients with diabetes mellitus affect not only the formation of insulin resistance of 
peripheral tissues, but also play an important role in reducing the insulin-producing capacity of the pancreas.

The main mechanisms for the implementation of the effect of hyperglycemia include: activation of the polyolic 
pathway of glucose metabolism (sorbitol/aldose reductase); glycosylation of proteins; the effect of oxidative stress; 
increase of the role of diacylglycerols and activation of protein kinase isoforms as a result of enhanced formation of 
superoxide radical by inflammatory blood cells, smooth muscle cells, endothelial cells. In patients with diabetes 
mellitus the glycosylation of lipoproteins with the acquisition of proatherogenic properties is present. The process of 
glycosylation of proteins, especially apo-proteins of very low density and low density lipoproteins, arises as a result 
of the ability of glucose to non-enzymatically attach to them, which complicates the recognition of these modified 
lipoproteins by tissue B, E-receptors, causes inhibition of their elimination from the blood and enhanced capture by 
macrophages, followed by the formation of foam cells. In addition, glucose is capable of auto-oxidation and activation 
of free radical processes, which is one of the most important mechanisms of modification of lipoproteins.

When combined ACS with type 2 diabetes mellitus there is a sharp decline in functional activity of the endothelium 
of the vascular wall: flow-dependent vasodilation, anticoagulant, antiplatelet and anti-fibrinolytic activity, which 
correlate with the severity of carbohydrate metabolism violations. The pathogenetic mechanisms of endothelial 
damage on the background of insulin resistance contribute to the prevalence of thromboembolic complications, 
threatening arrhythmias, and the development of congestive heart failure precisely in patients with acute myocar-
dial infarction with concomitant type 2 diabetes mellitus.

It is known that in case of hyperglycemia the structure of the intercellular matrix and the basal membrane are 
violated. The reason of this is the development of insulin resistance, which causes the activation of components of 
the extracellular matrix: MMP and TIMMP, which leads to remodeling of the basal membrane in case of type 2 
diabetes mellitus and, as a consequence, contributes to heart failure severity increase.

Conclusions. Consequently, the key problems in managing the patients with ACS and diabetes mellitus are time-
ly and accurate diagnosis, risk assessment, disease prognosis and the adequate treatment algorithm administering.

In view of this, it is important to consider the peculiarities of the connections between the individual pathogene-
tic mechanisms of accelerated atherogenesis in patients with diabetes, which will expand the therapeutic potential 
of these processes. The role of insulin resistance, endothelial dysfunction, disorders in the system of metallopro-
teinases and cytokines, immunoinflammatory markers of adipose tissue in the destabilization of the atherosclerotic 
process and the correlation of these factors with lipid disorders are still insufficiently studied. The problem of the 
influence of insulin resistance on the system of extracellular matrix is   controversial. The effect of each individual 
pathogenic marker on the clinical course and complications of these patients remains undetermined; therefore, the 
study of the clinical course of ACS with comorbid type 2 diabetes mellitus and the prediction of complications are 
important for improving the prognosis in these patients.

Therefore, a detailed study of the pathogenetic foundations, mechanisms, and approaches to timely diagnosis can not 
only reduce the risk but also lead to a qualitatively new strategic position in the prevention and treatment of such patients.

Keywords: acute coronary syndrome, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, dyslipidemia, insulin resistance, 
hyperglycemia.


