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Вступ. Гострий коронарний синдром (ГКС) – серцевосудинне захворювання, що асоціюється переважно
із несприятливим серцево-судинним прогнозом
пацієнта (ESC, ESH, 2010). Провідне місце у формуванні ГКС відіграє пошкодження ендотелію судин
та рівень NO, що синтезується ендотеліальною NOсинтазою.

Мета. Встановити вплив T894G поліморфізму гена
eNOS та I/D гена АСЕ на синтез NO (оксиду нітриту/
нітрити/нітрати) і периферійну гемодинаміку у
хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), ГКС.
Матеріал/методи. Обстежено 70 хворих на ІХС (27 –
з ГКС, 43 – стабільною стенокардією напруги ІІ ФК
(СН); 26 жінок, 44 чоловіки, середній вік 53,7±6,9 р.
Виконано: EКГ, тропоніновий тест, Ехо-КГ, загальноклінічні та біохімічні аналізи. Вимірювали офісний
артеріальний тиск (АТ) та методом добового моніторування (ДМАТ). Загальну концентрацію NO (nitrite/
nitrate) у плазмі визначали методом ІФА. Алелі
поліморфних ділянок генів вивчали методом ПЛР
аналізу. Контрольну групу слали 50 практично
здорових осіб відповідного віку та статі.
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Рис. 1. Частота зустрічання генотипів гена АСЕ (I/D) у хворих
на ІХС. Вірогідність
різниць частот генотипів у хворих на ІХС та
здорових за критерієм
χ2,р=0,05
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Рис. 2. Частота зустрічання генотипів гена eNOS (T894G) у
хворих на ІХС. Вірогідність різниць частот генотипів у хворих
на ІХС та здорових за
критерієм χ2,р=0,02

Примітка. Невірогідна різниця відносно шкали рівноваги генотипів Hardy-Weinberg

Результати (1). Розподіл генотипів у хворих на ІХС
склав для гена eNOS: ТТ-генотип у 5,7% (4)
пацієнтів, TG – у 50,0% (35) осіб, GG – у 44,3% (31),
Т-алель – у 30,0% (21), G-алель – у 70,0% (49)
хворих; для гена АСЕ: ІІ-генотип виявили у 17,1%
(12) осіб, ID – у 54,3% (38), DD – у 28,6% (20) (рис.
1-2). У носіїв DD-генотипу гена АСЕ систолічний та
діастолічний АТ (САТ, ДАТ) був вірогідно вищим, ніж
у пацієнтів із І-алелем (155,64±6,25 проти
138,25±3,64 мм рт.ст. (p<0.05-0,01) та 96,70±4,20
проти 82,18±3,20 мм рт.ст. (p≤0.05-0,04) відповідно).
Вірогідних відмінностей за АТ між генотипами гена
eNOS не спостерігали, однак ЧСС (добовий, денний
та нічний) була достовірно нижчою у носіїв
сприятливого GG-генотипу гена eNOS (р ≤0,05)
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Рис. 3. Кількість осіб
із гіпертрофією лівого шлуночка залежно
від генотипу гена
eNOS
(T894G)
у
хворих на ІХС.

χ2=2,59,
р>0,05
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Рис. 4. Кількість осіб
із гіпертрофією лівого
шлуночка залежно від
генотипу гена АСЕ
(I/D) у хворих на ІХС.

Результати. У носіїв ТТ-генотипу гена eNOS
зменшення синтезу NO корелювало із САТ, дещо
менше – ДАТ (r=-0,3, p<0,05 та r=-0,22, p<0,05,
відповідно), депресією сегмента ST >1,5 мм
(r=0.45, p=0.038), збільшенням індексу маси
міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) незалежно
статі (r=-0,6, p<0.01) та асоціювалось частіше зі СН
ІІ, ніж ГКС (79,1% проти 48,1%, p<0,01). Вміст у
плазмі циркулюючих метаболітів NO був меншим у
носіїв T алеля гена eNOS (TT/TG), ніж у
гомозиготних пацієнтів із GG-генотипом: 21,5±2,2
ммоль/л проти 29,7±1,8 ммоль/л (p<0,05) і не
залежав від генотипу гена АСЕ.
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Рис. 5. Зміни сегмента ST у хворих на
ІХС залежно від генотипу
гена
eNOS
(T894G) та виду ІХС
(ГКС – гострий коронарний синдром, СН –
стабільна стенокардія
ІІ ФК).
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Рис. 6. Зміни сегмента ST у хворих на ІХС
залежно від генотипу
гена АСЕ (I/D) та виду
ІХС (ГКС – гострий
коронарний синдром,
СН – стабільна стенокардія ІІ ФК).
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Рис. 7. Метаболіти оксиду азоту у плазмі хворих на ІХС
залежно від поліморфізму 2-х генів; р - вірогідність різниць
показника із контролем; р1- вірогідність різниць показників із
гомозиготними носіями (ІІ-, GG-генотипи); р2 - вірогідність
різниць показників із гетерозиготними носіями (ID-, TGгенотипи).

Висновки. У хворих на ІХС (а саме ГКС) наявність
ТТ-генотипу гена eNOS є чинником ризику частішої
появи ендотеліальної дисфункції, вищими рівнями
метаболітів NO у плазмі крові. Присутність
сприятливого GG-генотипу гена eNOS асоціюється
із вірогідно меншою ЧССу хворих на ГКС. Наявність
D-алеля гена АСЕ супроводжується вірогідно
тяжчими порушеннями периферійної гемодинаміки
у даних хворих, незалежно виду ІХС
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