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«Возможности бифункционального Холтеровского мониторирования в 

оценке феномена ишемического прекондиционирования и подбора 
антиангинальной  терапии у больных хронической ишемической болезнью 

сердца»   
Актуальность исследования: 
В структуре общей смертности во всем мире сердечно-сосудистые заболевания  
занимают лидирующие позиции.  Так по данным ВОЗ более 50% смертей и 
нетрудоспособности вызваны заболеваниями сердца. От ишемической болезни 
сердца и инсульта умирают 12 млн. человек каждый  год, что составляет 29%  
от всех случаев смерти в мире. Из них ~7,2 млн. приходится на долю смерти от 
осложнений ишемической болезни сердца (ИБС). 
  Индуцирование ишемического прекондиционирования (ИП)  
медикаментозными или иными способами провозглашается новым 
принципом терапии будущего у больных ИБС. 
  Молекулярно-генетические детерминанты феномена ИП у больных ИБС 
практически не изучены.  
Цель исследования: Улучшение прогноза  больных  хронической 
ишемической болезнью сердца (ХИБС)  путем комплексной оценки  феномена 
ишемического прекондиционирования и разработки подходов индивидуального 
подбора  селективных β1-адреноблокаторов. 
Задачи исследования: 

1. Представить клинико-функциональную характеристику  больных ИБС со 
стабильной стенокардией напряжения ФК II-III с наличием феномена 
ишемического прекондиционирования. 

2. Исследовать адренореактивность организм по величине β-адренорецепции 
мембран эритроцитов (β-АРМ) и оценить характер вариабельности сердечного 
ритма по данным Холтеровского мониторирования (ХМ), а также их 
корреляционные взаимосвязи с  параметрами коронарного резерва у больных с 
феноменом ИП. 

3. Рассмотреть вклад молекулярно-генетических детерминант (полиморфизма   
Leu33 Pro в гене ITGB3;  C807T в гене  ITGA2; C786T  в гене   NOS3)  у 
больных ИБС казахской национальности с феноменом ишемического 
прекондиционирования. 

4. Разработать научно-обоснованные критерии оценки индивидуальной 
эффективности селективных β-адреноблокаторов (метопролол, небивалол, 
карведилол) под контролем  метода бифункционального ХМ при наличии 
феномена ИП у больных ИБС. 
 



Объекты исследования:  
Объектом исследования являлись 158 больных (мужчин)  ИБС со стабильной 
стенокардией напряжения ФК II-III. Клиническую верификацию диагноза 
проводили в соответствии с Европейскими рекомендациями  по лечению 
хронических форм ишемической болезни сердца (2009, 2013г.) Среди 
обследованных у 65 (41,1%) диагностирована стенокардия напряжения ФК II, у 
93 (58.8%) стенокардия напряжения ФК III. Контрольную группу составили 152 
здоровых лиц адекватных по полу и возрасту. 
Методы  исследования: 
 Специальные методы: многосуточное бифункциональное Холтеровское 
мониторирование, экспресс метод оценки β-адренорецепции мембран 
эритроцитов (β-АРМ), оценка частотного распределения генотипов и аллелей 
полиморфных маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3;  C807T в гене  ITGA2; C786T  
в гене   NOS3. 
Научная новизна исследования: 
Методом бифункционального ХМ на клиническом материале показана 
возможность моделирования ишемического прекондиционирования у больных 
стабильной стенокардией  ФК II-III.  
Изучены возможности бифункционального ХМ в  оценке влияния феномена 
ИП на функциональный резерв миокарда  у больных ХИБС. 
Впервые выявлен благоприятный эффект ишемического 
прекондиционирования на показатели  β-адренореактивности и вариабельность 
сердечного ритма. 
Впервые показано потенцирующее действие   селективных β-адреноблокаторов 
(метопролола, карведилола, небиволола) на ишемическое 
прекондиционирование у больных стабильной стенокардией.  
Впервые проведена оценка частотного распределения генотипов и аллелей 
полиморфных маркеров Leu33 Pro в гене ITGB3;  C807T в гене  ITGA2; C786T  
в гене   NOS3 в группе больных ИБС казахской  национальности с феноменом 
ИП. Установлено значимое преобладание частоты встречаемости 
полиморфизма C786T в гене NOS3 (Р<0,02).   
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту: 
Применение метода бифункционального ХМ позволяет выявить и оценить 
влияние феномена ИП на коронарный резерв миокарда у больных ХИБС. 
2.Выявлены корреляционные взаимосвязи между основными параметрами 
бифункционального ХМ и β-АРМ при различных клинических формах  ХИБС . 
3.Проведение скрининга молекулярно-генетических детерминант генотипов 
полиморфных маркеров генов ITGB3 NOS3 ITGA2 позволяет повысить 
эффективность комплексной оценки ИП у больных ХИБС казахской 
национальности.  
4.Селективные β-адреноблокаторы  в различной степени выраженности 
потенцируют феномен ИП у больных ХИБС. 
 



Практическая значимость 
Изучены возможности  бифункционального Холтеровского мониторирования  в 
оценке  феномена ИП при  стенокардии напряжения ФК II-III. 
Разработаны  научно-обоснованные критерии оценки индивидуальной 
эффективности β-адреноблокаторов под контролем бифункционального ХМ с 
учетом наличия феномена ИП . 
Исследование молекулярно-генетических детерминант позволяют  разработать 
индивидуальный план ведения пациента, обеспечить персонифицированный 
подход к модификации факторов риска, терапии и профилактики ИБС. 
Публикации по теме исследования 
По теме диссертации опубликованы 15 работ, из них 7 статей (5 – в журналах, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки), 1 
статья в дальнем зарубежье журнал «Experimental &Clinical Cardiology» 2013; 
(IF-0,758 в 2013году), 1 статья в ближнем зарубежье. Опубликованы 6 тезисов,  
из них в дальнем зарубежье – 2, в том числе – 1  в журнале «European Journal of 
Heart Failure » 2014, (IF-6,577 в 2013году), в ближнем зарубежье в материалах 
международных конгрессов и съездов – 4. Опубликованы 2 инновационных 
патента. 
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«Жүректің созылмалы ишемиялық ауруы бар науқастарда 
антиангинальды терапияны таңдау және ишемиялық прекондициялау 

феноменін бағалауда бифункциональды Холтерлік мониторлаудың 
мүмкіндіктері» 

  
Зерттеу тақырыбының өзектілігі: 
Дүниежүзінде жалпы өлімжітік көрсеткішінде жүрек-қантамыр жүйесінің 

аурулары алдыңғы орынды алады. ДДСҰ мәліметтері бойынша өлімжітікпен 
еңбекке қабілетсіздіктің 50%-ы жүрек аурулары болып табылады.  Жүректің 
ишемиялық ауруынан және инсульттан жыл сайын 12 млн. адам қайтыс 
болады. Дүние жүзіндегі өлімнің  29 %  құрайды. Соның ішінде 7,2 млн адам 
жүректің ишемиялық ауруының асқынуынан қайтыс болады. 

Қазіргі таңда ишемиялық прекондициялау (ИП) феномені клиникалық 
қызығушылық танытуда, себебі кардиопротекция және летальды емес 
ишемияға метаболикалық адаптация тетіктері іске қосылады, бұл коронарлық 
қоры төмендеген науқастарға өте пайдалы. 

ЖИА-мен ауыратын науқастарда ИП феноменінің молекулярлы-
генетикалық детерминанты әлі зерттелмеген. 

Медикаментозды немесе басқа тәсілдермен прекондициялауды 
индукциялау жүректің ишемиялық аурулары бар науқастарда болашақта 
терапияның жаңа ұстанымы ретінде танылады. 

Зерттеу мақсаты: Жүректің созылмалы ишемиялық ауруы бар 
науқастардың болжамын ишемиялық прекондициялау феноменін кешенді 
бағалау арқылы  жақсарту және селективті β1-адреноблокаторларды жеке 
таңдау жолдарын онтайландыру. 

Зерттеу міндеті: 
1. ИП феноменімен жүректің созылмалы ишемиялық ауруы (күш түсу 

стенокардиясы ФК ІІ-ІІІ) бар науқастардың клиникалық және функционалды 
сипаттамасын көрсету; 

2. Эритроциттердің мембраналарының β-адренорецепция мөлшері 
бойынша адренореактивтілікті және оның ИП феноменімен ЖСИА бар 
науқастарда коронарлы қор көрсеткіштерімен корреляциялық байланысын 
зерттеу; 

3. Ұлты қазақ, ЖИА-мен ауыратын науқастағы ИП феноменімен 
молекулярлы-гендік детерминант (полиморфизм Leu33 Pro ITGB3 генінде; 
C807T ITGA2 генінде; C786T NOS3 генінде) үлесін қарастыру. 



4. ИП феноменінің болуын ескере отырып, бифункциональды ХМ 
бақылауында селективті β-адреноблокаторлардың (метопролол, небивалол, 
карведилол) жеке тиімділігін бағалаудың ғылыми–негізделген көрсеткіштерін  
құрастыру. 

Зерттеу объектілері. Зерттеуге ЖСИА ІІ-ІІІ ФК күш түсу стенокардиясы 
бар 158 науқас ( ер адам ) алынды. Бақылау тобын жасы және жынысына сәйкес 
дені сау 152 адам құрады. 

Зерттеу әдістері: көптәулікті бифункциональды Холтерлік 
мониторлау,ВЭМ эритроциттердің мембраналарының β-адренорецепциясын 
бағалаудың экспресс әдісі (β-АРМ); полимеразды-тізбекті реакция әдісі 
көмегімен ITGB3, NOS3, ITGA2 гендерінің полиморфты маркерлерінің 
генотиптерін анықтау. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 
Бифункционалды ХМ әдісінің клиникалық мәліметтерінде II-III ФК 

тұрақты стенокардиямен ауыратын науқаста ИП модельдеу мүмкіншілігі 
көрсетілген. 

ЖСИА бар науқастарда миокардтың функциональды қорына ИП 
феноменінің әсерін бағалауда бифункциональды ХМ мүмкіндіктері көрсетілді. 

Алғашқы рет жүрек ырғағының β-адренореактивті және вариабельділік 
көрсеткіштеріне негізделген ишемиялық прекондирлеудің оң нәтижесі 
анықталды. 

Алғашқы рет тұрақты стенокардиямен ауыратын науқастарда ишемиялық 
прекондицирлеуде селективті β-адреноблокаторлардың (метопролол, 
карведилол, небиволол) потенцирлеуші әсері көрсетілген. 

фенотиптердің бөлінуін және ITGB3 геніндегі полиморфты маркелерді 
Leu33 Pro алғаш рет бағалау жүргізілді; Ұлты қазақ, ЖИА-мен ауыратын 
науқастар тобында ИП феноменімен ITGA2 генінде C807T; NOS3 генінде 
C786T; NOS3 геніндегі C786T полиморфизмінің кездесу жиілігі нақтыланды 
(Р<0,02).  

Диссертациялық зерттеудің қорғауға щығарылатын негізгі 
қағидалары: 

1. Бифункциональды ХМ әдісін қолдану ЖСИА бар науқастарда 
миокардтың функциональды қорына ИП феноменінің әсерін анықтап бағалауға 
мүмкіндік береді. 

2. ЖСИА түрлі формаларында β-АРМ және бифункциональды ХМ негізгі 
көрсеткіштері арасында корреляциялық байланыс анықталды. 

3. Молекулярлы-генетикалық детерминант генотипін полиморфты ген 
маркерлеріне ITGB3 NOS3 ITGA2 скрининг жүргізу, ұлты қазақ ЖСИА 
ауыратын науқастарда ИП кешенді бағалаудың  маңыздылығын жоғарлатуға 
мүмкіндік береді. 

4. β-адреноблокаторлар ЖСИА бар науқастарда түрлі дәрежеде ИП 
феноменінің әлеуетін жоғарылатады. 

Ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы 
ІІ-ІІІ ФК күш түсу стенокардиясы бар науқастарда ИП феноменін 

нақтылауда бифункциональды ХМ мүмкіндіктері зерттелген. 



ИП феноменінің болуын ескере отырып, бифункционалды ХМ 
бақылауында селективті β-адреноблокаторлардың жекебасты тиімділігін 
бағалаудың ғылыми-негізделген көрсеткіштері құрастырылды. 

Молекулярлы генетикалық детерминант науқасты жеке жүргізу жоспарын 
құрастыру, қауіп факторын ескеру, ЖИА терапиясын ұтымды пайдалануға 
мүмкіншіліктері қарастырылған. 

Зерттеу тақырыбы бойынша басылымдар 
Диссертация тақырыбы бойынша 14 басылым, оның ішінде 7 мақала (бесеуі 

- ғылым және білім саласындағы Ұжым ұсынған журналдарда), 1 мақала алыс 
шетелде «Experimental &Clinical Cardiology» журналында 2013 жылы басылған 
(IF-0,758); бір мақала жақын шетелде шықты.  

Диссертация тақырыбы бойынша 5 тезис жарияланды, оның ішінде, алыс 
шетелде – 2, біреуі «European Journal of Heart Failure » 2014 жылы  жарык 
көрді (IF-6,577 ); жақын шетелде, халықаралык конгрестердің мәлімметерінде 3 
тезис басылды, сонымен бірге, 2 инновациялық патент иеленді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
of dissertation “The capacities of bifunctional Holter Monitoring in evaluation 

of the phenomenon of ischemic preconditioning and selection of antianginal 
therapy in patients with chronic ischemic heart disease” for pursuing the degree 

of Doctor of Philosophy (Ph. D) on specialty 6D110100 – “Medicine”   
Chinybayeva Assel Abilbekovna 

Relevance of the research 
The cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in the world. 

According to WHO data, more than 50 % of deaths and disability are caused by heart 
disease. More than 12 million people a year die from ischemic heart disease and 
stroke which comprises 29 % of all death cases. Among latter, around 7.2 million of 
cases are related to complications of ischemic heart disease (IHD).  

Initiation of ischemic preconditioning (IP) by pharmaceutical and other 
methods is proclaimed as a new future principle of therapy of patients with IHD.  
Molecular and genetic determinant of the phenomenon of IP in patients with IHD are 
not studied enough.  

The goal of the research: to improve the prognosis of patients with chronic 
ischemic heart disease (CIHD) by the means of complex estimation of ischemic 
preconditioning (IP) and development of individual selection of β1-adrenoblockers.  

The research tasks:  
1. To present clinical and functional characteristics of patients with IHD with stable 
effort angina Functional Class II and III with phenomenon of ischemic 
preconditioning.  

2. To study adrenoreactivity of the body by the means of red blood cell membranes β-
adrenoreception (β-ARM) and estimate the variability of heart rhythm with the help 
of Holter Monitoring (HM), as well as their correlation with parameters of coronary 
reserve in patients with phenomenon of IP.  

3. To study the contribution of molecular-genetic determinants (polymorphism Leu22 
in gene ITGB3; C807T in gene ITGA2; C786T in gene NOS3) in representatives of 
Kazakh population with phenomenon of ischemic preconditioning.  

4. To develop evidence-based criteria of estimation of individual effectiveness of 
selective β-adrenoblockers (Metoprolol, Nebivolol and Carvedilol) under the control 
of bifunctional HM with consideration of phenomenon of IP in IHD patients.   

 

Research Subjects:  
The subjects of the study included 195 patients (males) with stable effort 

angina (functional class II-III). Clinical verification of the diagnosis was done 
according to European Recommendations on Management of CIHD (2009, 2013).  65 
(41.1 %) of patients was diagnosed with effort angina FC II and in 98 (58.8 %) with 
effort angina FC III. The control group comprised of 152 healthy individuals relative 
by age and gender.     

 



Research Methods: 
 Special methods: multiday bifunctional HM, express method of estimation of 

red blood cell membrane β-adrenoreceptors (β-ARM), study of genotypes and alleles 
of polymorphic markers: Leu33 Pro in ITGB3 gene, C807T in ITGA2  gene and 
C786T in gene NOS3.  

Scientific novelty of research:  
With the help of bifunctional HM we have determined the capacity of 

preconditioning in patients with stable effort angina FC II-III.  
For the first time we have demonstrated the capacities of bifunctional HM in 

evaluation of phenomenon of IP on coronary reserve of myocardium in patients with 
CIHD.  

For the first time we have determined the benefits of ischemic preconditioning 
on β-ARM and variability of heart rhythm.  

For the first time we have determined the potentiating effect of selective 
adrenoblockers (Metoprolol, Nebivolol and Carvedilol) on IP in patients with stable 
angina.  

For the first time we have determined the destitution of gene frequency and 
alleles of polymorphic markers Leu33 Pro in ITGB3 gene, C807T in ITGA2  gene 
and C786T in gene NOS3 in Kazakh population. We have determined the significant 
increase in frequency of polymorphism C786T in gene NOS3 (Р<0.02). 

Main statements, presented on the thesis defense: 
1. The utilization of the method of bifunctional HM enables to determine and 
estimate the influence of phenomenon of IP on coronary reserve of myocardium in 
CIHD patients.   
2. The correlation between main parameters of bifunctional HM and β-ARM in 
different forms of CIHD has been established.  
3. The screening of molecular-genetic determinants of genotypes of polymorphic 
markers of genes ITGB3, NOS3 and ITGA2 will increase effectiveness of complex 
estimation of IP in patients with CIHD of Kazakh nationality.     
4. Selective β-adrenoblockers with different extent can potentiate phenomenon of IP 
in CIHD patients.   

 
Practical Importance  
We have studied capacities of bifunctional HM in evaluation of the 

phenomenon of IP in effort angina FC II-III. 
We have developed science-based criteria of estimation of individual 

effectiveness of β-adrenoblockers under control of bifunctional HM with 
consideration of the IP phenomenon. 

The evaluation of molecular and genetic determinants will enable to develop 
individualized plan of care for each patient and personalized approach to 
management of risk factors, treatment and prevention of IHD.  

Publications on the topic of research 
On the dissertation thesis 14 works have been published, among them there are 7 
articles (4 – in the journals recommended by the Committee for the Purpose of 



Control in Education and Science), 1 article is in the countries outside the CIS in the 
"Experimental & Clinical Cardiology" journal  2013 (IF-0,758 in 2013), 1 article in 
the neighboring countries. 5 theses have been published, among them in the countries 
outside the CIS – 2, including – 1 which is in the "European Journal of Heart Failure"  
2014 (IF-6,577 in 2013); in the neighboring countries in materials of the international 
congresses and conferences – 3. And 2 innovative patents have been published. 
 
 


