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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 47 страниц, 13 рисунков, 12 таблиц, 3 приложения, 19 

источников. 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Ключевые слова: ИБС, наследственная предрасположенность, факторы риска, 

липидограммы, гиперлипидемии, однонуклеотидный полиморфизм. 

Цель: изучение нарушений липидного обмена как основного генетически 

детерминированного фактора риска развития ИБС у пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в отделении анестезиологии и реанимации №1 РНПЦ 

«Кардиология» с 2011 по 2016 гг. 

Объект исследования: медицинских карты стационарных пациентов, данные 

липидограмм, анамнез пациентов (наследственность, возраст начала заболевания, 

сопутствующая патология, вредные привычки). 

Методы исследования: документальный, выборочный, лабораторной 

диагностики. 

Полученные данные: Среди 2694 пациентов, госпитализированных в 

отделение реанимации и анестезиологии №1 РНПЦ «Кардиология» за период с 2011 

по 2016 г., ИБС страдали 1923 пациента. С 2011 по 2013 гг. доля пациентов с ИБС, 

увеличивалась, в 2014-2015 гг. отмечается ее снижение, однако, в 2016 г. - опять 

наблюдается ее увеличение. Среди данной группы пациентов мужчины, страдают 

ИБС чаще чем женщины, что соответствует общепопуляционной статистике. Пик 

манифестации ИБС среди пациентов отобранной группы соответствует 

популяционному уровню и наступает на 50 – 60 лет для мужчин и 60 – 70 лет – для 

женщин. Проведенылипидограммы69 пациентов (24 женщин и 45 мужчин) 

трудоспособного возраста. Установлено увеличение уровня общего ХС за счет 

повышения уровня ЛПНП, снижение уровня ЛПВП, повышение уровня ТГ у 

половины пациентов, у всех пациентов повышение КА в сторону атерогенности. 

Среди пациентов отобранной группы, ИМ перенесли 56%, имели артериальную 

гипертензию 92%, СД 2-го типа - 15%, ожирение - 43%, что подтверждает 

мультифакторный характер наследования ИБС и влияния сопутствующей патологии 

на ее течение. У пациентов прослежена передача заболевания из поколения в 

поколения, что доказывает ключевую роль наследственности в развитии ИБС. 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 47 старонак, 13 малюнкаў, 12 табліц, 3 прыкладання, 19 

крыніц. 

СПАДЧЫННАЯ СХІЛЬНАСЦЬ ДА ЎЗНІКНЕННЯ ІШЭМІЧНАЙ ХВАРОБЫ 

СЭРЦА 

Ключавыя словы: ІХС, спадчынная схільнасць, фактары рызку, ліпідаграмы, 

гіперліпідемія, аднануклеатыдны палiмарфiзм. 

Мэта: вывучэнне парушэнняў ліпіднага абмену як асноўнага генетычна 

дэтэрмінаванага фактару рызыкі развіцця ІХС у пацыентаў, якія знаходзіліся на 

стацыянарным лячэнні ў аддзяленні анестэзіялогія і рэанімацыя №1 РНПЦ 

«Кардыялогія» з 2011 па 2016 гг. 

Аб'ект даследавання: медыцынскія карты стацыянарных пацыентаў, дадзеныя 

ліпідаграм, анамназ пацыентаў (спадчыннасць, узрост пачатка захворвання, 

спадарожная паталогія, шкодныя звычкі). 

Метады даследавання: дакументальны, выбарачны, лабараторнай 

дыягностыкі. 

Атрыманыя дадзяныя: Сярод 2694 пацыентаў, шпіталізаваных у аддзяленне 

рэанімацыі і анестэзіялогіі №1 РНПЦ «Кардыялогія» за перыяд з 2011 па 2016 г., 

ІХС пакутавалі 1923 пацыента. З 2011 па 2013 гг. доля пацыентаў з, ІХС, 

павялічвалася, у 2014-2015 гг. адзначаецца яе зніжэнне, аднак, у 2016 г. – зноў 

назіраецца яе павелічэнне. Сярод дадзенай групы пацыентаў мужчыны, пакутуюць 

часцей чым жанчыны, што адпавядае агульнапапуляцыйнай статыстыцы. Пік 

маніфестацыі ІХС, сярод пацыентаў адабранай групы адпавядае популяцыйнаму 

ўзроўню і наступае на 50 – 60 гадоў для мужчын і 60 – 70 гадоў – для жанчын. 

Прыведзяны ліпідаграмы 69 пацыентаў (24 жанчын і 45 мужчын) працаздольнага 

ўзросту. Устаноўлена павелічэнне ўзроўню агульнага ХС за кошт павышэння 

ўзроўню ЛПНП, зніжэнне ўзроўню ЛПВП, павышэнне ўзроўню ТГ у паловы 

пацыентаў, ваўсіх пацыентаў павышэнне КА ў бок атэрагенасці. Сярод пацыентаў 

адабранай групы, ІМ перанеслі 56%, мелі артэрыяльную гіпертэнзію 92%, СД 2-га 

тыпу - 15%, атлусценне - 43%, што пацвярджае мультыфактарны характар 

атрымання ў спадчыну ИБС і ўплыву спадарожнай паталогіі на яе працягу. 

У пацыентаў прасочана перадача захворвання з пакалення ў пакалення, што 

даказвае ключавую ролю спадчыннасці ў развіцці ІХС. 



ABSTRACT 

 

Diploma work 47 pages, 13 drawings, 12 tables, 3 applications, 19 sources. 

HEREDITARY PREDISPOSITION TO CARDIAC ISCHEMIA 

Key words: CI, hereditary predisposition, risk factors, lipidograms, 

hyperlipidemia, single nucleotide polymorphism.  

The purpose: to study the violations of lipid metabolism as the main genetically 

determined risk factor for the development of CI in patients who were on inpatient 

treatment at the Department of Anaesthesiology and Reanimation №1 of the Scientific 

Center "Cardiology" from 2011 to 2016. 

Object of the study: medical records of inpatients, lipidogram data, patient 

history (heredity, age of onset of the disease, concomitant pathology, bad habits).  

Methods of research: documentary, selective, laboratory diagnostics. 

Obtained data: Among 2,694 patients hospitalized in the department of 

resuscitation and anaesthesiology No. 1 of the Scientific and Clinical Center 

"Cardiology" for the period from 2011 to 2016, CI suffered 1,923 patients. From 2011 

to 2013, the proportion of patients with CI increased, in 2014-2015. Its decrease is 

noted, however, in 2016 - its increase is observed again. Among this group of patients, 

men suffer from CI more often than women, which corresponds to general population 

statistics. The peak of CI manifestation among the patients of the selected group 

corresponds to the population level and comes to 50-60 years for men and 60 to 70 

years for women. There were lipidograms performed of 69 patients (24 women and 45 

men) of working age. An increase in the level of total cholesterol by increasing the 

level of LDL, decreasing the level of CI cholesterol, increasing the level of TG in half 

of the patients, and in all patients increasing the CA towards atherogenicity has been 

established. Among the patients of the selected group, MI was transferred by 56%, had 

an arterial hypertension of 92%, type 2 diabetes - 15%, obesity - 43%, which confirms 

the multifactorial nature of the inheritance of CI and the effect of concomitant 

pathology on its course. Patients have traced the transmission of the disease from 

generation to generation, which proves the key role of heredity in the development of 

CI. 
 


