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На сьогоднішній день ендотелій розглядається 
як багатофункціональний орган – неспецифічний 
маркер в патогенезі захворювань серцево-судин-
ної системи. Перебіг захворювань серцево-судин-
ної системи залежить від наявності коморбідної 
патології, однією з яких є цукровий діабет 2 типу. 

Мета дослідження – визначити діагностичну 
роль маркеру ендотеліальної дисфункції у хворих 
на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим 
діабетом 2 типу щодо клінічного перебігу коморбід-
них станів.

Дизайн дослідження склали 120 хворих, які 
були розподілені на 2 групи: 1 групу склали хворі 
на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим 
діабетом 2 типу (n=69), 2 групу – хворі на гострий 
інфаркт міокарда без супутнього цукрового діабе-
ту 2 типу (n=51). Хворі обох груп були співставні 
за віком та статтю (60 чоловіків (50%) та 60 жінок 
(50%); середній вік – 66,35±0,91 років, р<0,05). 
Контрольну групу склали 20 майже здорових осіб, 
серед яких 12 жінок (60%) та 8 чоловіків (40%) (се-
редній вік - 45,17±2,88 років). 

Обстеження пацієнтів проводилося на базі ко-
мунального некомерційного підприємства «Міська 
клінічна лікарня №27» Харківської міської ради у 
кардіологічному відділенні для хворих на гострий 
інфаркт міокарда. Діагнози встановлювали згідно 
з чинними критеріями.

Усі пацієнти, яких було включено до дослі-
дження, підписали добровільну інформовану згоду 
на участь в ньому.

Усім хворим проводили загальні клінічні та 
інструментальні обстеження. Учасникам дослі-
дження на першу добу гострого інфаркту міокарда 
було визначено рівень ендотеліального моноци-
тактивуючого пептиду ІІ з використанням комер-
ційної тест-системи «Human Endothelial monocyte 
activating polepeptide II ELISA KIT».

За результатами дослідження було встанов-
лено, що у хворих на гострий інфаркт міокарда у 
поєднанні з цукровим діабетом 2 типу рівень ендо-
теліального моноцитактивуючого пептиду ІІ був ви-
щим ніж у хворих без супутнього цукрового діабету 
2 типу у 1,65 разів (р<0,05).

У ході дослідження було визначено рівень ен-
дотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ, при 

якому відзначався високий ризик виникнення кар-
діогенного шоку та гострої лівошлуночкової недо-
статності.

Проаналізувавши показник ендотеліальної 
дисфункції щодо летальності, було визначено на-
ступне: значення ендотеліального моноцитакти-
вуючого пептиду ІІ більше 3,44 нг/мл прогнозува-
ло ймовірність серцево-судинної смерті протягом 
6-місячного терміну. 

Отримані результати аналізу ендотеліальної 
функції за допомогою маркеру ендотеліальної 
дисфункції ендотеліального моноцитактивуючого 
пептиду ІІ у хворих на гострий інфаркт міокарда 
з супутнім цукровим діабетом 2 типу свідчать про 
предикторну роль даного показника в ускладнено-
му коморбідних станів.

Ключові слова: маркери ендотеліальної дис-
функції, гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет 
2 типу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Прогнозування перебігу, удоскона-
лення діагностики та лікування ішемічної хвороби 
серця та артеріальної гіпертензії у хворих з мета-
болічними порушеннями», № державної реєстра-
ції 0120U102025.

Вступ. На сьогоднішній день ендотелій вва-
жають складним і багатофункціональним органом, 
який, за думкою багатьох дослідників, є неспеци-
фічним маркером в патогенезі захворювань серце-
во-судинної та цереброваскулярної систем [1].

Еластичні властивості великих артерій та їх 
беззаперечна роль у розвитку структурно – функці-
ональних змін серцево-судинної системи привер-
тають все більший інтерес дослідників протягом 
останніх десятиліть. Структура й функціональні 
властивості великих артерій – важлива детермі-
нанта серцево-судинної гемодинаміки [2, 3].

Дослідження еластичних властивостей магі-
стральних артерій продемонстрували, що зрос-
тання жорсткості аорти, вираженої швидкістю по-
ширення пульсової хвилі, – сильний незалежний 
предиктор виникнення коронарних ускладнень у 
пацієнтів, зокрема, з ішемічною хворобою серця 
(ІХС) [4-13].
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Гострий інфаркт міокарда (ГІМ) займає осо-
бливе місце в структурі захворюваності на ІХС [14], 
залишаючись однією з провідних причин смерт-
ності та інвалідізації працездатного населення 
країни [15, 16].

Відомо, що перебіг та прогноз ІХС залежать 
від наявності коморбідної патології. Цукровий діа-
бет (ЦД) 2 типу є істотним чинником, що обумов-
лює несприятливий перебіг ІХС. Поширеність ЦД 
в Україні складає 1264500 осіб [17]. Нині, в світі, 
347 млн. людей хворіють на ЦД, 90% з них страж-
дають на ЦД 2 типу. Отже, ЦД 2 типу є глобальною 
проблемою не лише в Україні, але і в усьому світі. 

Ризик смертності підвищується у хворих на 
ГІМ із супутнім ЦД 2 типу. Ускладнення ГІМ (серце-
ва недостатність, порушення ритму, кардіогенний 
шок та ін.) у хворих із супутнім ЦД 2 типу є актуаль-
ним питанням сучасної кардіології [18, 19].

За показниками дослідження OAZIS (Organi-
zation to assess strategies for ischemic syndromes) 
виявлено, що госпітальна летальність хворих на 
ЦД 2 типу від кардіоваскулярних ускладнень ста-
новила 2,9 % порівняно з хворими без ЦД 2 типу  – 
2,0%, відповідно (р˂0,033).

За даними реєстру SHOCKTrial (Should we 
emergently revascularize occluded coronaries for 
cardiogenic shock) госпітальна смертність у хворих 
на ГІМ з ЦД 2 типу була вищою і становила 67% 
порівняно з хворими на ГІМ без ЦД 2 типу 58%, 
відповідно (p˂0,007) [20]. 

За показниками REACH-реєстру (реєстр клі-
нічних ознак атеросклерозу) встановлено, що ле-
тальність хворих на ГІМ без ЦД 2 типу становить 
8,6% порівняно з 16,1% хворих на ГІМ та ЦД 2 тип 
(р˂0,01) [21]. 

Ризик смерті в результаті ГІМ у хворих на 
ЦД вищий, ніж в осіб без порушення вуглеводно-
го обміну. За даними регістру GRACE (The Global 
Registry of Acute Coronary Events) у хворих з ра-
ніше встановленим діагнозом ЦД, госпітальна 
смертність від ГІМ з елевацією ST сегмента, ГІМ 
без елевації ST сегмента і нестабільної стенокар-
дії складала 11,7%, 6,3% і 3,9%, відповідно. Ці по-
казники суттєво вищі за відповідні дані у хворих 
без ЦД – 6,4%, 5,1% і 2,9%, відповідно [19].

Подібна негативна тенденція пов’язана з низ-
кою метаболічних порушень, асоційованих з ЦД 2 
типу, такими, як гіперглікемія, інсулінорезистент-
ність, дисліпідемія, оксидативний стрес, які при-
зводять до пошкодження ендотелію та розвитку 
внутрішньосудинного запалення. Саме пошко-
дження ендотелію зараз активно вивчається, як 
предиктор несприятливого перебігу ІХС [22, 23].

Ендотеліальний моноцитактивуючий пептид 
ІІ (ЕМАР-ІІ) – це мультифункціональний пептид з 
прозапальною та ангіогенезною активністю, який 

активує цілу низку прозапальних цитокінів, а саме 
інтерлейкин-1β, інтерлейкин-8, ФНП- α, таким чи-
ном індукуючи запальні зміни в судинах [24]. 

ЕМАР-ІІ відіграє важливу роль у процесі ре-
васкуляризації тканин міокарда при ГІМ. Блокада 
ЕМАР-ІІ моноклональними антитілами сприяє ак-
тивації ангіогенеза та покращує серцеву функцію 
після ГІМ. Продемонстровано, що вазодилатація 
під час ЕМАР-ІІ-індукованого запалення пов’язана 
з системою оксиду азота (NO). Це було доведено на 
моделі ізольованих легеневих артеріях. При блока-
ді NO – L-NAME інгібітором NO-синтази, ЕМАР-ІІ-
індукована вазодилятація знижувалась [25].

Мета дослідження – визначити діагностичну 
роль маркерів ендотеліальної дисфункції у хворих 
на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим 
діабетом 2 типу щодо клінічного перебігу коморбід-
них станів.

Матеріал та методи дослідження. Дизайн 
дослідження склали 120 хворих, які були розподі-
лені на 2 групи: 1 групу склали хворі на ГІМ з су-
путнім ЦД 2 типу (n=69), 2 групу – хворі на ГІМ без 
супутнього ЦД 2 типу (n=51). Хворі обох груп були 
співставні за віком та статтю (60 чоловіків (50%) 
та 60 жінок (50%); середній вік – 66,35±0,91 років, 
р<0,05). Контрольну групу склали 20 майже здоро-
вих осіб, серед яких 12 жінок (60%) та 8 чоловіків 
(40%). Середній вік склав 45,17±2,88 років. 

Обстеження пацієнтів проводилося на базі ко-
мунального некомерційного підприємства «Міська 
клінічна лікарня №27» Харківської міської ради у 
кардіологічному відділенні для хворих на гострий 
інфаркт міокарда.

Діагнози встановлювали згідно з чинними 
критеріями. Діагноз ГІМ визначено згідно з на-
казом Міністерства охорони здоров’я України 
№455 від 02.07.2014 року «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів 
зі стандартизації медичної допомоги при гостро-
му коронарному синдромі з елевацією сегмента 
ST», наказом Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни №436 від 03.07.2006 року «Протокол надання 
медичної допомоги хворим з гострим коронарним 
синдромом без елевації ST». 

Діагноз ЦД 2 типу визначено відповідно до 
сумісних рекомендацій Американської діабетич-
ної асоціації (ADA-American diabetes association) 
та Європейської асоціації з вивчення цукрового 
діабету (EASD-European association for the study of 
diabetes) – 2015 рік.

Усі пацієнти, яких було включено до дослі-
дження, підписали добровільну інформовану згоду 
на участь в ньому.

Усім хворим проводили загальні клінічні та 
інструментальні обстеження. Учасникам дослі-
дження на першу добу ГІМ було визначено рівень 
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ЕМАР-ІІ з використанням комерційної тест-
системи «Human Endothelial monocyte activating 
polepeptide II ELISA KIT».

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України 
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі 
у ньому. Були вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів.

Статистична обробка отриманих проведена 
за допомогою програмного пакету «Statistica 6,0» 
(StatSoft Inc, США). Для порівняльного аналізу ви-
бірок використовували стандартну програму коре-
ляційного аналізу з розрахунком середніх арифме-
тичних величин: M±m, вірогідності й рівню досто-
вірності (р). При аналізі вибірок, що не підлягають 
законам Гаусівського розподілу, використовували 
U-критерій Манна-Уітні для незалежних вибірок. 
Для оцінки ступеня взаємозв’язку між вибірками 
використовували коефіцієнт кореляції (r).

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами дослідження було встановлено, 
що у хворих на ГІМ у поєднанні з ЦД 2 типу рівень 
ЕМАР-ІІ був вищим ніж у хворих без супутнього ЦД 
2 типу у 1,65 рази (р<0,05). Тобто у хворих на ГІМ 
в поєднанні з супутнім ЦД 2 типу спостерігалася гі-
перактивність маркеру ендотеліальної дисфункції, 
що продемонстровано у таблиці 1.

Виходячи з аналізу госпітального періоду та 
протягом 6 місяців після перенесеного ГІМ, було 
виявлено наступні ускладнення: гостра лівошлу-
ночкова недостатність, кардіогенний шок, рецидив 
ГІМ, порушення ритму та провідності серця.

Проаналізувавши значення показника ЕМАР-
ІІ, в ході дослідження були отримані наступні ре-
зультати.

Значення показника ЕМАР-ІІ >6,45 нг/мл у хво-
рих на ГІМ у поєднанні з ЦД 2 типу та >3,31 нг/мл 
у хворих на ГІМ без супутнього ЦД 2 типу є предик-

тором виникнення такого життєзагрозливого стану, 
як кардіогенний шок. 

Для вирішення даного питання було обрано 
побудову ROC (Receiver Operator Characteristic) 
кривих на плоскості чутливість – специфічність з 
оцінкою площі під кривою, що відображує прогнос-
тичні характеристики досліджуваного параметру.

У таблиці 2 та на рис. 1 наведено результа-
ти побудови ROC-кривої, згідно з якою ЕМАР-ІІ 
показав прогностичні властивості у відношення 
розвитку кардіогенного шоку протягом 6-місячно-
го спостереження хворих після перенесеного ГІМ 
у поєднанні з ЦД 2 типу. Показник ЕМАР-ІІ виявив 
високі характеристики чутливості (100%) та специ-
фічності (84%).

Значення показника ЕМАР-ІІ 
>3,34 нг/мл у хворих на ГІМ у поєд-
нанні з ЦД 2 типу та >3,66 нг/мл у хво-
рих на ГІМ без супутнього ЦД 2 типу є 
предиктором виникнення гострої ліво-
шлуночкової недостатності. 

У таблиці 3 та на рис. 2 наведе-
но результати побудови ROC-кривої, 
згідно з якою ЕМАР-ІІ показав про-
гностичні властивості у відношення 

Таблиця 1 – Характеристика ЕМАР-ІІ у хворих на ГІМ в залежності 
від наявності чи відсутності у хворих супутнього ЦД 2 типу

Показ-
ники

1 група  
(хворі  

з супутнім  
ЦД 2 типу)

(n2=29)

2 група  
(хворі без 

супутнього 
ЦД 2 типу)

(n1=20)

Контрольна  
група

(n0=20)

Критерій
Манна-Уітні,  

р

ЕМАР-ІІ 4,54± 
±0,331 нг/мл

2,74± 
±0,21 нг/мл

1,1± 
±0,037 нг/мл

р01=0,495
р02= 0,0008
р12=0,0005

Таблиця 2 – Площі під ROC-кривою (AUC). Пред-
икторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо розвитку 
кардіогенного шоку протягом 6 місяців спостере-
ження після перенесеного ГІМ у хворих з ЦД 2 типу

Показники AUC стандартна 
похибка

95% довірчий 
інтервал

нижня 
межа

верхня 
межа

ЕМАР-ІІ 0,920 0,05 0,757 0,988

Рис. 1. Предикторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо 
розвитку кардіогенного шоку протягом 6 місяців спо-
стереження після перенесеного ГІМ у хворих з ЦД 2 

типу
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розвитку гострої лівошлуночкової недостатності 
протягом 6-місячного спостереження хворих після 
перенесеного ГІМ у поєднанні з ЦД 2 типу. Показ-
ник ЕМАР-ІІ виявив наступні характеристики чут-
ливості (66,67%) та специфічності (82,61%).

У ході дослідження було проаналізовано ле-
тальність хворих з ЦД 2 типу протягом 6 місяців 
після перенесеного ГІМ.

Дослідження показало, що переважна біль-
шість випадків 6-місячної летальності виявлена 
при ЕМАР-ІІ, рівень якого знаходилися у верхньо-
му терцилі та відповідав високим значенням.

Дані результати обумовили необхідність роз-
рахунку прогностичного значення маркерів, що ви-
вчаються, щодо летальності.

У таблиці 4 та на рис. 3 наведено результати 
побудови ROC-кривої, згідно з якої ЕМАР-ІІ пока-
зав прогностичні властивості у відношення 6-мі-
сячної смертності після перенесеного ГІМ у хворих 
з ЦД 2 типу при збільшенні рівня >3,44 нг/мл, що 
надає можливість використання даного маркеру 
для виявлення когорти хворих з високим ризиком 
летальності: ЕМАР-ІІ виявив високі характеристи-
ки чутливості та специфічності, що складали 75%.

Отримані дані під час аналізу ROC-кривої 
щодо виживаності вказують на можливість вико-
ристання ЕМАР-ІІ в якості предиктора летальності 

за коморбідності ЦД 2 типу та ішемічної хвороби 
серця через півроку після розвитку її гострої фор-
ми – ГІМ.

Існує ряд досліджень, щодо взаємозв’язку 
факторів ендотеліальної дисфункції з захворю-
ваннями серцево-судинної системи за наявності 
коморбідних станів.

Виявлений прямий взаємозв’язок між підви-
щенням рівнів маркерів ендотеліальної дисфункції 
та прогресуванням атеросклеротичного процесу у 
хворих на ІХС в поєднанні з ЦД 2 типу. Ендотелі-
альна дисфункція супроводжувалася порушенням 
балансу продукції вазоактивних речовин, що регу-
люють просвіт судин та зріст клітин [26].

У хворих на артеріальну гіпертензію з ЦД 2 
типу показник ЕМАР-ІІ дорівнював 4,86±2,3 нг/мл; 
у хворих на артеріальну гіпертензію та ожирін-
ня - 2,92+/-1,42 нг/мл; у хворих на артеріальну  гі-
пертензію - 2,02+/-0,33 нг/мл; в контрольній групі - 
1,08±0,53 нг/мл (р <0,01). Був виявлений прямий 
кореляційний зв’язок між індексом маси тіла, вміс-
том ліпідів крові, глікозильованого гемоглобіну, глю-
кози та ЕМАР-ІІ. Було визначено, що при наявності 
ішемічної хвороби серця в крові збільшується вміст 
прозапальних маркерів, одним з яких є ЕМАР-ІІ [27].

Висновки. Отримані результати аналізу ендо-
теліальної функції за допомогою ендотеліального 

Таблиця 3 – Площі під ROC-кривою (AUC). Пред-
икторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо розвитку 
гострої лівошлуночкової недостатності протягом 
6 місяців спостереження після перенесеного ГІМ у 
хворих з ЦД 2 типу

Показники AUC стандартна 
похибка

95% довірчий 
інтервал

нижня 
межа

верхня 
межа

ЕМАР-ІІ 0,746 0,126 0,551 0,889

Рис. 2. Предикторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо 
розвитку гострої лівошлуночкової недостатності про-
тягом 6 місяців спостереження після перенесеного 

ГІМ у хворих з ЦД 2 типу

Таблиця 4 – Площі під ROC-кривими (AUC). Пред-
икторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо 6-місячної 
летальності після перенесеного ГІМ у хворих з ЦД 
2 типу

Показники AUC стандартна 
похибка

95% довірчий 
інтервал

нижня 
межа

верхня 
межа

ЕМАР-ІІ 0,836 0,042 0,622 1,00

Рис. 3. Предикторна інформативність ЕМАР-ІІ щодо 
6-місячної летальності після перенесеного ГІМ у хво-

рих з ЦД 2 типу
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моноцитактивуючого пептиду ІІ у обстежених хво-
рих свідчать про наявність ускладненого перебігу 
гострого інфаркту міокарда в поєднанні з цукровим 
діабетом 2 типу, що вказує на високу діагностичну 
роль даного маркеру щодо клінічного перебігу ви-
щезазначених коморбідних станів.

Проаналізувавши показники ендотеліальної 
дисфункції щодо летальності, можна визначити 

наступне: значення ЕМАР-ІІ більше 3,44 нг/мл про-
гнозує ймовірність серцево-судинної смерті протя-
гом 6-місячного терміну. 

Перспективи подальших досліджень. До-
цільним є подальше вивчення показників ендоте-
ліальної функції як предикторів несприятливого 
перебігу гострого інфаркту міокарда в поєднанні з 
супутнім цукровим діабетом 2 типу.
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УДК [616.127-005.8+616.379-008.64]-036-078-018.74
МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИсФУНКЦИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ
ОсЛОЖНЁННОГО ТЕЧЕНИЯ ОсТРОГО ИНФАРКТА МІОКАРДА 
В сОЧЕТАНИИ с сАхАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Фельдман Д. А., Рындина Н. Г., Кравчун П. Г.
Резюме. На сегодняшний день эндотелий рассматривается как многофункциональный орган – не-

специфический маркер в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы. Течение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы зависит от наличия коморбидной патологии, одной из которых является 
сахарный диабет 2 типа.

Цель исследования – определить диагностическую роль маркера эндотелиальной дисфункции у 
больных с острым инфарктом миокарда и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа, проанализиро-
вав клиническое течение коморбидных состояний.

Дизайн исследования составили 120 больных, которые были разделены на 2 группы: 1 группу со-
ставили больные с острым инфарктом миокарда и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (n = 
69), 2 группу – больные с острым инфарктом миокарда без сопутствующего сахарного диабета 2 типа  
(n = 51). Больные обеих групп были сопоставимы по возрасту и полу (60 мужчин (50%) и 60 женщин 
(50%), средний возраст – 66,35±0,91 лет, р <0,05). Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых лиц, среди которых 12 женщин (60%) и 8 мужчин (40%) (средний возраст - 45,17±2,88 лет).

Обследование пациентов проводилось на базе коммунального некоммерческого предприятия «Го-
родская клиническая больница №27» Харьковского городского совета в кардиологическом отделении 
для больных с острым инфарктом миокарда.

Диагнозы устанавливали согласно действующим критериям.
Все пациенты, которые были включены в исследование, подписали добровольное информирован-

ное согласие на участие в нем.
Всем больным проводили общие клинические и инструментальные обследования. Участникам ис-

следования в первые сутки острого инфаркта миокарда был определен уровень эндотелиального моно-
цитактивующего пептида ІІ с использованием коммерческой тест-системы «Human Endothelial monocyte 
activating polepeptide II ELISA KIT».

По результатам исследования было установлено, что у больных с острым инфарктом миокарда в 
сочетании с сахарным диабетом 2 типа уровень эндотелиального моноцитактивующего пептида ІІ был 
выше, чем у больных без сопутствующего сахарного диабета 2 типа в 1,65 раз (р <0,05).
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В ходе исследования был определён уровень эндотелиального моноцитактивующего пептида ІІ, 
при котором отмечался высокий риск возникновения кардиогенного шока и острой левожелудочковой 
недостаточности.

Проанализировав показатель эндотелиальной дисфункции, относительно летальности, было 
определено следующее: значение эндотелиального моноцитактивующего пептида ІІ выше 3,44 нг/мл 
прогнозировало вероятность сердечно-сосудистой смерти в течение 6-месячного срока.

Полученные результаты анализа эндотелиальной функции с помощью маркера эндотелиальной 
дисфункции эндотелиального моноцитактивующего пептида ІІ у больных острым инфарктом миокарда 
с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа свидетельствуют о предикторной роли данного показателя 
в осложненном течении коморбидных состояний.

Ключевые слова: маркеры эндотелиальной дисфункции, острый инфаркт миокарда, сахарный 
диабет 2 типа.

UDC [616.127-005.8+616.379-008.64]-036-078-018.74
Markers of Endothelial Dysfunction as Predictors of Complicated Acute Myocardial
Infarction in Combination with Type 2 Diabetes Mellitus
Feldman D. А., Ryndina N. G., Kravchun P. G.
Abstract. Today, the endothelium is considered to be a multifunctional organ and a non-specific marker 

in the pathogenesis of diseases of the cardiovascular system. The course of diseases of the cardiovascular 
system depends on the presence of comorbid pathology, where type 2 diabetes is one of the possible repre-
sentations of such pathology. 

The purpose of the study was to determine the diagnostic role of marker of endothelial dysfunction in 
patients with acute myocardial infarction with concomitant type 2 diabetes mellitus with regard to the clinical 
course of comorbid conditions.

Material and methods. The study design consisted of 120 patients. They were divided into 2 groups: 
Group 1 consisted of patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes (n=69), Group 
2 consisted of patients with acute myocardial infarction without concomitant type 2 diabetes (n=51). Patients of 
both groups matched on age and sex (60 men (50%) and 60 women (50%); their average age was 66.35±0.91 
years, р<0,05). The control group consisted of 20 almost healthy people, among them 12 women (60%) and 8 
men (40%) (average age was equal to 45.17±2.88 years).

Examination of patients was conducted on the basis of Municipal Non-profit Enterprise “City Clinical Hos-
pital No. 27” of Kharkiv City Council in the department of cardiology for patients with acute myocardial infarc-
tion.

Diagnoses were determined according to the current criteria.
All patients enrolled in the study signed a voluntary informed consent to participate in it.
All patients underwent general clinical and instrumental examinations. The level of endothelial monocyte-

activating polypeptide II in participants of the study was determined on the first day of acute myocardial infarc-
tion by using a commercial test system “Human Endothelial monocyte activating polepeptide II ELISA KIT”.

Results and discussion. According to the results of the study, in patients with acute myocardial infarction in 
combination with type 2 diabetes the levels of endothelial monocyte-activating polypeptide II was higher than 
in patients without concomitant type 2 diabetes by 1.65 times (p <0.05).

The course of the study revealed the level of endothelial monocyte-activating polypeptide II, which was 
marked by high risk of cardiogenic shock and acute left ventricular failure.

Having analyzed the parameter of endothelial dysfunction in terms of mortality, the researchers made the 
following conclusion: the endothelial monocyte-activating polypeptide II values greater than 3.44 ng/ml were 
the predictor of cardiovascular death probability during 6 months. 

Conclusion. The results of analysis of endothelial function made with use of the marker of endothelial 
monocyte-activating polypeptide II in patients with acute myocardial infarction with concomitant type 2 diabe-
tes showed that such indicator can be deemed as predictor in complicated comorbid conditions.
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