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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
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ІАПФ – інгібітор ангіотензин-перетворювального ферменту; 
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ІХС – ішемічна хвороба серця; 
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ССЗ – серцево-судинні захворювання; 

ССУ – серцево-судинні ускладнення; 

ССП – серцево-судинні події; 

ТГ – триацилгліцероли (тригліцериди); 

ТЛТ – тромболітична терапія; 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) – провідна 

причина інвалідизації та смерті в розвинутих країнах світу та більшості 

таких, що розвиваються. Кожних 26 секунд у світі відбувається коронарна 

подія, кожну хвилину помирає одна людина від гострого інфаркту міокарда 

(ГІМ), понад 7 млн людей щороку гинуть від коронарної хвороби серця 

(КХС), що становить 12,8% усіх смертей [144, 145, 149]. В Європі інфаркт 

міокарда (ІМ) є причиною смерті кожного шостого чоловіка і кожної сьомої 

жінки. Відповідно до поновлених даних Американської асоціації серця 

(AHA) "Heart Disease and Stroke Statistics – 2015 Update", у понад 16 млн 

американців наявна КХС, у 9,8 млн – стенокардія, у понад 73 млн – 

реєструють підвищений артеріальний тиск (АТ), у 7,9 млн – ІМ, кожен третій 

дорослий має більше одного ССЗ. Щороку в США госпіталізують із приводу 

гострого коронарного синдрому (ГКС) понад 1,6 млн осіб, із приводу 

серцевої недостатності (СН) – 5,7 млн, інсульту –  понад 6,5 млн [144, 165, 

276, 269]. В Україні хворобами системи кровообігу (ХСК) охоплено близько 

25,9 млн осіб (53% населення), серед них працездатного віку – 9,3 млн [29, 

53]. Найбільш значущими ХСК є атеросклероз, артеріальна гіпертензія (АГ), 

ішемічна хвороба серця (ІХС). В Україні – понад 8,8 млн випадків ІХС, серед 

них в осіб працездатного віку – 2,5 млн; понад 50 тис. – ГІМ, понад 100 тис. – 

інсультів. За даними офіційної статистики МОЗ України, внесок ГІМ у 

структуру смертності від ХСК за останні 4 роки збільшився на 14,3%, 

причому серед міського населення смертність від ГІМ удвічі більша, що, 

ймовірно, пов'язано з низькою якістю його діагностики в сільській 

місцевості. Окрема статистика щодо ІМ з елевацією сегменту ST (STEMI) в 

Україні в доступних пошукових системах інформаційних ресурсів на даний 

момент відсутня [1, 41, 55].  

Останні десять років ССЗ, у т.ч. ІХС та ІМ є об'єктом інтенсивних 

генетичних досліджень в усьому світі та Україні, зокрема: дану проблему 

активно розробляють вітчизняні вчені, професори В.Є. Досенко, О.М. 
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Пархоменко, К.М. Амосова, В.Й. Целуйко, Г.В. Дзяк, Я.М. Лутай, Л.Г. 

Воронков, В.З. Нетяженко, Н.Г. Горовенко, В.А. Шумаков, О.І. Іркін, Т.В. 

Колесник, Н.М. Середюк, І.П. Кайдашев, В.К. Тащук, О.В., Т.О. Ілащук, Л.В. 

Глушко, М.І. Швед та ін. [23, 48, 19, 62, 107, 251, 76, 17, 77]. 

Одними з генів-кандидатів ССЗ є ген ангіотензин-перетворювального 

ферменту (АПФ, АСЕ) та ендотеліальної оксиду азоту синтази (eNOS). 

Зазначені генетичні чинники асоціюють як з активацією ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи (РААС), так і зниженням продукції і / чи 

біодоступності NO, що своєю чергою може бути не тільки результатом 

дисфункції ендотелію, вазоконтрикторного впливу ендотеліну 1 та 

прозапальних цитокінів [236], але і наслідком впливу АПФ на зменшення 

брадикінін-індукованого утворення NO з одного боку, стимуляції 

ангіотензином ІІ (АТІІ) через активацію НАДФН-оксидаз продукції вільних 

радикалів кисню – з іншого [236]. У додаток холестерин ліпопротеїдів 

низької густини (ХС ЛПНГ) пошкоджує ендотелій судин, зменшуючи 

транскрипцію і збільшуючи руйнування eNOS [37]. 

Однак не тільки атеросклеротичне ураження коронарних судин, 

пошкодження чи надмірний ріст атеросклеротичної бляшки на фоні 

порушення активності тромбоцитарно-судинного гемостазу і фібринолізу є 

причиною появи ГІМ, але важливе місце відводиться дисфункції ендотелію 

(ДЕ), як окремому чиннику ГІМ [145]. Встановлено, що в умовах гострого 

пошкодження ендотелію, активації процесів вільнорадикального 

пошкодження ліпідів посилюється синтез NO і його кінцевих метаболітів, що 

може справляти цитотоксичний ефект, оскільки накопичений супероксид 

радикал (О2-), взаємодіючи з NO, утворює високоактивний окисник – 

пероксинітрит (ONOO-), що викликає додаткове оксидативне пошкодження 

тканин [23]. Натомість, в умовах хронічного впливу шкідливих факторів 

(гіпоксії, гемодинамічного перевантаження тиском, інтоксикації чи 

запалення, зміни метаболізму ліпідів і вуглеводів) відбувається виснаження і 

порушення функції ендотелію, що проявляється вазоконстрикцією, 
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проліферацією елементів судинної стінки і підсиленим тромбоутворенням 

[15]. При цьому участь окремих молекулярно-клітинних механізмів РААС і 

NO-систем у прогресуванні ССЗ, реалізації ГКС - ГІМ, є не до кінця 

встановленими, роль мутацій ключових генів не до кінця вивчені, деякі дані 

досить суперечливі і вагомо відрізняються в окремих популяціях, носять 

істотні расові та етнічні відмінності [231]. Також клінічні та прогностичні 

значення багатьох генетичних факторів у серцево-судинному континуумі 

розвитку ГІМ, їхній вплив на тромбоцитарно-судинний гемостаз, ліпідний 

обмін, функцію ендотелію, наближені та віддалені прогнози серцево-

судинних подій (ССП), реалізацію ефективності реперфузійної терапії 

залишаються малодослідженими і потребують подальшого вивчення. 

Усе означене вище та потреба додаткових комплексних досліджень 

даної проблеми зумовлює актуальність виконання обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом планової комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного 

університету "Гемодинамічні, метаболічні, генетичні особливості 

артеріальної гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та 

цукровим діабетом типу 2: ефективність комбінованої антигіпертензивної, 

метаболітотропної та вазоактивної терапії на стаціонарному і амбулаторному 

етапах лікування", номер державної реєстрації 0113U004037, співвиконавцем 

якої була здобувач. 

Мета дослідження: оптимізація ранньої діагностики та лікування 

хворих на ГКС шляхом визначення поліморфізму генів eNOS (T894G), АСЕ 

(I/D), змін тромбоцитарно-судинного гемостазу, обміну ліпідів, гуморальних 

маркерів дисфункції ендотелію, системної запальної відповіді та прогнозу. 

Завдання дослідження: 

1. Відстежити в структурі хворих на ГІМ Північно-Буковинського 

регіону частоту інсерційно-делеційного поліморфізму (I/D) гена ангіотензин-

перетворювального ферменту (АСЕ, dbSNP id.: rs 4646994) та T894G міссенс-
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мутації гена ендотеліальної оксиду азоту синтази (eNOS, dbSNP id: 

rs1799983) 

2. Проаналізувати зв’язок поліморфізму генів eNOS (T894G) та АСЕ 

(I/D) із клінічно-діагностичними проявами ГКС, залежно від виду, локалізації 

та черговості виникнення ГІМ. 

3. Вивчити зміни первинної системної гемокоагуляції і ліпідного 

профілю у хворих на ГКС із урахуванням поліморфізму аналізованих генів, 

виділити групи ризику, оцінити вплив лікування. 

4. Дослідити зміни гуморальних маркерів дисфункції ендотелію і 

системної запальної відповіді у хворих на ІМ, ідентифікувати групи ризику. 

5. Оцінити фатальні і нефатальні прогнози хворих на ГІМ, досягнення 

кінцевих точок, провести генотип-залежний аналіз змін під впливом 

фармакотерапії, виділити групи ризику пацієнтів. 

6. Провести аналіз лікування хворих на ГІМ у стаціонарі та динамічне 

спостереження віддалених наслідків, залежно від клінічно-лабораторно-

діагностичних показників; розробити та впровадити комплекс ранніх 

діагностично-лікувальних заходів із метою вторинної профілактики. 

Об’єкт дослідження: ГКС, поліморфізм генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(T894G), методи діагностики, лікування та прогнозування. 

Предмет дослідження: клінічно-діагностичні прояви ГКС з елевацією та 

без елевації сегмента ST із позицій мутації генів, змін обміну ліпідів, 

первинного гемостазу, дисфункції ендотелію, ефективність розроблених 

методів діагностики, лікування та прогнозування. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні, 

генетичні, імунохроматографічні, спектрофотометричні, імуноферментні, 

колориметричні, показники гемокоагуляції, фатальних і нефатальних 

прогнозів серцево-судинних ускладнень і подій на найближчі 4 і 10 років; 

статистично-аналітичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

дослідження розвитку ГКС з елевацією і без елевації сегмента ST із позиції 
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поєднаної мутації двох генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G). Відстежено частоту 

генотипів, алелей і гаплотипів поліморфізму аналізованих генів у структурі 

ГІМ з урахуванням його виду, локалізації та черговості виникнення, клінічної 

картини захворювання, проведено епідеміологічний аналіз.  

Вивчено зміни первинного гемостазу, ліпідного профілю, рівні 

гуморальних маркерів дисфункції ендотелію і системної запальної відповіді у 

хворих на ІМ. Уперше проведено аналіз даних показників, залежно від 

поліморфізму аналізованих генів, виділено групи ризику виявлених 

порушень, оцінено вплив лікування.  

Уперше встановлено особливості змін фатальних та нефатальних 

прогнозів, ризики небезпеки досягнення кінцевих точок, а також динаміку 

клінічних і ЕКГ параметрів у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

алельного стану генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G) під впливом лікування з 

застосуванням тромболітичної терапії та без неї. 

Уперше з молекулярно-генетичної точки зору проведено комплексний 

аналіз отриманих змін досліджуваних систем у хворих на ГІМ, залежно від 

глибини пошкодження міокарда, локалізації та черговості його виникнення, 

із наступним дослідженням кореляційних зв'язків, у т.ч. з урахуванням 

генотипів аналізованих генів. 

Проведено оцінку ефективності лікування за досягненням "цільових" 

показників, у т.ч. за генотипами обраних генів, розроблено рекомендації для 

впровадження в практичну охорону здоров’я. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

дослідження виділено групи ризику хворих на ГІМ із посиленим тромбіно- та 

фібриногенезом, несприятливим ліпідним профілем, дисфункцією ендотелію 

і за цитотоксичним рівнем стійких сумарних метаболітів монооксиду 

нітрогену, несприятливими прогнозами ССП з урахуванням алельного стану 

генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G), глибини ураження міокарда, локалізації 

процесу та черговості його виникнення, що дозволить попередити розвиток 

потенційних ускладнень ГІМ, покращити якість життя пацієнтів, а також дасть 
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можливість розробити профілактичні заходи на первинному рівні надання 

медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічна ланка, сімейна медицина). 

З урахуванням досліджених молекулярно-генетичних чинників та 

клінічно-лабораторно-діагностичних показників розроблено нові способи 

ранньої діагностики, прогнозування та оптимізації фармакотерапії хворих на 

ГІМ, що мають високу інформативність і вірогідність (Патенти України на 

корисну модель № 50950 UA, МПК A61В 10/00. № заяви u201000149 від 

11.01.2010; опубл. 25.06.2010, бюл. № 12. № 50951UA, МПК G01N 33/00. № 

заяви u201000150 від 11.01.2010; опубл. 25.06.2010, бюл. № 12. № 50952 UA, 

МПК A61K31/00. № заяви u201000153 від 11.01.2010; опубл. 25.06.2010, 

бюл. № 12.) 

Впровадження результатів дослідження. Отримані в процесі 

виконання роботи дані широко використовуються в навчально-педагогічному 

процесі та на клінічних базах ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» (кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та внутрішньої 

медицини), Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського (кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної 

практики – сімейної медицини), а також у лікувально-профілактичних 

установах м. Чернівці (міська лікарня №4, Вузлова клінічна лікарня станції 

Чернівці) та Тернопільської (Тернопільська міська комунальна лікарня №2) 

Рівненської (Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний 

центр, Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, 

Березнівський районний центр первинної медичної допомоги, Костопільська 

центральна районна лікарня) областей, що засвідчують відповідні акти 

впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою. Особистий внесок в отриманні наукових результатів є основним і 

полягає в самостійному формулюванні ідеї роботи, постановці науково-

прикладної задачі, виборі напрямку і методів дослідження, підбору 

контингенту хворих. Персонально автором сформульовано завдання 
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дослідження, виконано літературний пошук, проведено необхідний об'єм 

клінічних спостережень, проведено ряд інструментальних і лабораторних 

досліджень, статистично опрацьовано та проаналізовано отриманий 

матеріал, узагальнено результати. Автором особисто підготовлено наукові 

дані до публікації, оформлено патенти, раціоналізаторські пропозиції, 

написано розділи роботи. Окремі етапи дослідження, які технічно самостійно 

виконати неможливо, здобувач проводила сумісно зі співавторами, що 

відображено в опублікованих працях. Разом із науковим керівником 

сформульовані основні наукові положення дисертаційного дослідження, 

його мета, а також висновки і практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження 

оприлюднені на 20th Annual European Meeting on Hypertension (Oslo, 2010); 

21st Annual European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention 

(Milan, Italy, 2010); European Society of Cardiology Congress 2010 (Stockholm, 

Sweden, 2010); 23rd Scientific Meeting of International Society of Hypertension 

"Global Cardiovascular Risk Reduction" (Vancouver, Canada, 2010); VIIIth 

International Conference of Student Research Groups of Medical University of 

Warsaw "Medical Problems in the year 2010'' (Starogard Gdański, Poland, 2010); 

ХІ Національному Конгресі кардіологів України (Київ, 2010); ХІІІ Конгресі 

Світової Федерації Лікарських товариств (Львів-Київ-Чікаго, 2010); Х 

Науковій конференції молодих вчених із міжнародною участю "Актуальні 

питання геронтології та геріатрії", присвяченій пам’яті акад. В.В. Фролькіса 

(Київ, 2011); науково-практичній конференції "Актуальні питання 

внутрішньої медицини" (Чернівці, 2011); Міжнародній науково-практичній 

конференції "Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем 

медицини" (Дніпропетровськ, 2013); Міжнародній науково-практичній 

конференції "Нове у медицині сучасного світу" (Львів, 2013); 25th Scientific 

Meeting of International Society of Hypertension (Athens,Greece, 2014); 
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підсумкових науково-практичних конференціях співробітників 

Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 2010-2014) 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць, у 

тому числі 4 статті у фахових виданнях України, 3 - у закордонних виданнях 

(Issues in Theoretical and Clinical Medicine, Вірменія; The Pharma Innovation – 

Journal, Індія; European Journal of Medicine, Росія), 13 тез у матеріалах з’їздів, 

конгресів і конференцій, отримано 3 патенти України на корисну модель, 3 

раціоналізаторських пропозиції. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГОСТРОГО 

КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ. ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

ІХС, у т.ч. ГКС, становить нині серйозну медичну проблему, оскільки 

супроводжується в 4-20% випадків фатальними ускладненнями, незважаючи 

на лікування [24]. За останні 5 років в Україні спостерігається тенденція до 

зростання захворюваності на ІМ, смертності від цієї патології та її ускладнень: 

помирає близько 30-50% хворих на ІМ. За даними МОЗ України, у 2013 р. 

зареєстровано 50744 випадків гострого та повторного ІМ серед дорослого 

населення (135,7 випадків на 100 тис. населення). Захворюваність на гострий 

та повторний ІМ серед працездатного населення країни становила в 2007 році 

55,4, у 2011 році - 56,3, а в 2013 році - 56,0 на 100 тис. населення, відповідно 

[41]. Зростання цього показника певною мірою можна пояснити підвищенням 

ефективності роботи закладів охорони здоров’я, які надають первинну 

медичну допомогу цій групі хворих. Показник смертності від ГІМ становив у 

2012 році 25,3 на 100 тис. населення [41]. Це призвело до того, що Україна 

займає на сьогоднішній день одне з перших місць серед країн Європи за 

рівнем смертності від хвороб системи кровообігу та мозкових інсультів. У 

перспективі, у зв'язку зі старінням населення, розповсюдження ІХС буде 

зростати. Також упродовж останніх років окреслилася стійка тенденція до 

"омолодження" ІМ: у чоловіків та жінок віком до 40 років ця хвороба 

спостерігається з частотою 0,1-0,6 та 0,03-0,04 на 1000 населення, відповідно. 

Це становить 2-7% випадків ІМ у віці до 65 років [13]. Насторожує, що серед 

хворих на ІХС вагомо зросла кількість молодих жінок [186]. Якщо 

порівнювати захворюваність на ІМ з іншими країнами, наприклад, із Польщею 

або США, то величина цього показника в Україні в 2-3 рази менша. На думку 

вчених, це пов‘язано з недосконалою діагностикою та реєстрацією випадків 

[41]. 
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1.1. Патогенетичні концепції розвитку інфаркту міокарда: зміни 

парадигми 

Згідно з існуючою класифікацією, ГКС [41] супроводжується групою 

симптомів і ознак, які дозволяють підозрювати ГІМ або нестабільну 

стенокардію (НС). Термін ГКС використовується при першому контакті з 

хворими, як попередній діагноз, та включає ГКС із стійкою елевацією 

сегмента ST на ЕКГ і без такої. Перший у більшості випадків передує ГІМ із 

зубцем Q на ЕКГ, другий - ГІМ без Q і НС. 

Діагностичними критеріями ГКС є: затяжний (більше 20 хв) ангінозний 

біль у спокої, стенокардія не менш за ІІІ ФК (за класифікацією Канадської 

асоціації кардіологів, 1976 р.), яка виникла вперше (протягом попередніх 28 

діб) та прогресуючу стенокардію, щонайменше ІІІ ФК. ЕКГ -ознаками 

виникнення ГКС є горизонтальна депресія сегменту ST та/або “коронарний” 

негативний зубець Т. Можлива також відсутність цих ЕКГ-змін. 

Біохімічними маркерами даного процесу будуть підвищення в сироватці 

крові вмісту креатинінфосфокінази (КФК), із наступним зниженням у 

динаміці та/або серцевих тропонинів Т чи І. У суперечливих випадках ці 

критерії є визначальними [41,145]. 

За етіологічним чинником, згідно з ESC Guidelines 2012, ІМ 

класифікують по типах [145]: 

Тип 1. Спонтанний ІМ, що пов'язаний з ішемією під час первинної 

коронарної події (ерозія, надрив, розрив чи дисекція бляшки). 

     Тип 2. Вторинний ІМ, що пов'язаний з ішемією, спричиненою 

дизбалансом між потребою міокарда в кисні і його доставкою внаслідок 

коронарного спазму, коронарної емболії, анемії, аритмії, гіпертензії чи 

гіпотензії. 

     Тип 3. Раптова коронарна смерть, унаслідок зупинки сердця, 

асоційованої з симптомами ішемії чи верифікованим коронарним тромбозом 

за даними ангіографії чи автопсії. 

     Тип 4а. ІМ, асоційований із черезшкірним втручанням (ЧШВ). 
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     Тип 4b. ІМ, пов`язаний з верифікованим тромбозом стента. 

     Тип 5. ІМ, асоційований із коронарним шунтуванням (КШ). 

Розвитку коронаротромбозу передує пошкодження ендотелiю 

атеросклеротичної бляшки з пiдвищенням у кровi тромбогенних факторiв 

(тромбоксану А2 тощо). До цого призводять гемодинамiчнi порушення, рiзкi 

змiни тонусу вiнцевих судин, пов'язанi з дiяльнiстю серця, i коливання рiвня 

катехоламiнiв. Розрив атеросклеротичної бляшки з некрозом у центрi i 

пристiнковим тромбозом, помiрно вираженим стенозуванням є прогностично 

небезпечним, нерiдко завершується або IМ, або раптовою коронарною смертю. 

У першу чергу, до розриву схильнi новоутворенi атеросклеротичнi бляшки, 

багатi на атерогеннi лiпопротеїди. Частiше IМ дiагностують у ранковi години, 

що пов'язано з циркадними змiнами тонусу коронарних судин i концентрацiї 

катехоламiнiв. 

У переважної бiльшостi хворих причиною гострого IМ є стенозуючий 

атеросклероз вiнцевих судин, тромбоз i довготривалий спазм з оклюзiєю. 

Обсяг некрозу мiокарда при коронаротромбозi залежить вiд стабiльностi 

тромбу i функцiонування дистальних колатералей. Стабiльний тромб 

проксимального вiддiлу артерiї з недостатнiм розвитком колатералей веде до 

розвитку обширного трансмурального IМ ("IМ iз зубцем Q"). При початковiй 

оклюзiї артерiї зi спонтанним тромболiзисом дiагностують менш обширний 

некроз ("IМ без зубця Q"). У таких випадках, коли швидко настає 

реваскуляризацiя iшемiзованого вогнища з повторним тромбуванням, 

динамiчним коронаростенозом i добре розвиненими колатералями, виникає 

синдром нестабільної стенокардії (НС), яка в 20-60 % випадкiв передує 

розвитку IМ. 

Провідне місце в формуванні ГКС відіграє пошкодження ендотелію 

судин. Ендотелій судинної стінки, як окрема паракринна система, бере участь у 

підтриманні балансу між релаксацією та вазоконстрикцією, про- та 

антитромботичною активністю, пригніченням та стимуляцією клітинної 

проліферації, активацією та інгібуванням фібринолізу, реагуючи виділенням 
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біологічно активних речовин [32, 73, 37]. Найбільш вивченими є фактори 

релаксації ендотелію (оксид азоту (NO), простациклін, ендотелійзалежний 

гіперполяризуючий фактор, брадикінін), судинозвужуючі (ендотелін-1, 

ангіотензин ІІ, простагландини Н2 та G2), про- та антитромботичні (фон 

Віллебранда, тромбомодулін, гепарин-сульфат протеоглікан та ін.), активатори 

та інгібітори фібринолізу (тканинний активатор- та інгібітор плазміногену t-PA 

та РАМ), фактори альтерації (внутрішньоклітинна молекула адгезії (ICAM-1) 

та молекула адгезії судинних клітин (VCAM-1), Р-селектин, Е-селектин), 

фактори ремоделювання судин (трансформуючий фактор росту Р, 

тромбоцитарний та інсуліноподібний фактори росту) тощо. 

Оксид азоту (NO) має важливе значення в реалізації функції ендотелію. 

Він синтезується ендотеліальною NO-синтазою [24]. Пригнічення чи 

зменшення активності ендотеліальної NO-синтази призводить до 

недостатності синтезу NO, розвитку дисфункції ендотелію і є одним із 

можливих шляхів ініціації атерогенезу згідно теорії "відповідь на 

пошкодження" [24]. 

S.Y. Choi at al. [190] довели, що NO регулює судинний тонус і 

перешкоджає поширенню судинних гладких міоцитів і ендотелій-

лейкоцитарної взаємодії і, таким чином, може бути залучений у патогенез 

атеросклерозу і вазоспазму. 

Дуже важливу роль у патогенезі ГКС та розвитку його ускладень 

відводиться активації прозапальних цитокінів. Серед тих, що беруть участь у 

запаленні при атеросклерозі є С-реактивний білок (СРБ) та фактор некрозу 

пухлин-α [77]. 

  За даними літературних джерел, СРБ є не лише чутливим маркером 

запалення, а й відіграє важливу роль у патогенезі та прогресуванні процесів 

судинного ураження, виникнення та дестабілізації атеросклеротичних 

бляшок і тромботичної оклюзії судин. За даними K. Yasojima at al. [270], 

рівень СРБ в атеромах у 7 разів перевищував його рівень у печінці. Високий 

вміст цього білка було виявлено і в тканинах аневризми аорти [265]. Це 
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засвідчувало, що безпосередньою причиною тромбозу коронарних артерій є 

гостре локальне запалення. 

Також встановлено, що СРБ бере участь у патогенезі патологічних 

станів, пов’язаних із внутрішньосудинним запаленням та ендотеліальною 

дисфункцією. Системне запалення сьогодні обговорюється як чинник, що 

пов’язує традиційні фактори ризику дисфункції судинного ендотелію (індекс 

маси тіла, тютюнопаління тощо) та інсулінорезистентності. Крім цього 

встановлено, що для активації ендотеліальних клітин необхідним є перехід 

пентамерного СРБ у його мономерні форми (м-СРБ, який складається з 

вільних мономерів). Мономерна форма прискорює агрегацію тромбоцитів і 

секрецію серотоніну, модулює метаболізм арахідонової кислоти, стимулює 

вихід інтерлейкінів. У культурі ендотеліальних клітин артерій людини саме 

м-СРБ провокує швидке підвищення концентрації компонентів відповіді на 

запалення [65]. Зв’язок на патогенетичному рівні між початковими 

процесами внутрішньосудинного запалення та ендотеліальною дисфункцією 

вивчений недостатньо, проте роль СРБ в ушкодженні судинної стінки і 

маркера вказаних змін очевидна. У літературі є дані про підвищення рівня 

СРБ у хворих із граничними параметрами вазомоторної функції ендотелію, 

що свідчать про участь цього білка в патогенезі ураження органів-мішеней на 

ранній стадії артеріальної гіпертензії (АГ) та про опосередковані механізми, 

що підтверджують зв’язок процесів внутрішньосудинного запалення й 

ендотеліальної дисфункції. 

Отже гострофазова відповідь формується як неспецифічна тимчасова 

реакція організму на відповідний подразник, як аварійний засіб, призначений 

для запуску спеціалізованих систем захисту. Після залучення імунних 

механізмів, вмикаються системи гальмування гострофазової відповіді, 

спрямовані на ліквідацію ініціаторів білків гострої фази. Зокрема, IL-1 та IL-6 

через гіпофізарно-адреналову систему задіяні в регуляції викиду 

прозапального адренокортикотропного гормону. Продукування кортизолу, 

яке починається згодом, є зворотним негативним регулятором, який інгібує 
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експресію цих цитокінів та забезпечує протизапальний ефект. Саме тому 

нормальна гострофазова відповідь триває недовго (до кількох днів). Проте, 

якщо причини її ініціації та підтримки не ліквідовані, гостре запалення може 

трансформуватися у хронічне. 

Фактором, що пролонгує процес для гострофазової відповіді може 

стати оксидативний стрес, який не тільки супроводжує розвиток процесу 

запалення, але й може бути задіяним у механізмах його автопідтримки. У 

таких умовах рівень білків гострої фази залишається підвищеним протягом 

тривалого часу. Так, у більшості пацієнтів із перенесеним ІМ їхній рівень 

залишався стабільно підвищеним упродовж усього періоду спостереження 

(до 6 років). Запалення є важливою патогенетичною ланкою таких 

захворювань, як гострий ІМ, атеросклероз, інсульт, АГ [4]. Спостерігається 

позитивна кореляція рівня медіаторів запалення з ризиком первинного та 

рекурентного ІМ (із летальними наслідками) [49]. 

Хронізація запалення, таким чином, пов’язана з послідовністю подій, 

які розвиваються під час гострофазової відповіді. Температурна реакція, 

набряк, продукція активних форм кисню додатково змінюють стан 

ендотеліальних клітин, стимулюючи розвиток запального процесу. Це спосіб 

ампліфікації локального запалення з залученням імунних клітин – 

макрофагів, поліморфно-ядерних лейкоцитів, лімфоцитів, які прямуюють у 

місця ушкодження внаслідок хемоатрактивної дії продуктів цитолізу [4]. 

Потужними хемоатрактантами є також тромбін [75] та окиснені ліпопротеїни 

низької густини - маркери пошкодження плазматичних мембран клітин [31]. 

Разом із цим активується система гемостазу in situ, оскільки уражені клітини 

судинного ендотелію вивільняють тканинний фактор, а дегранульовані 

поліморфноядерні лейкоцити – лізосомальні ферменти (протеази та 

тканинний калікреїн). Важливим джерелом білків системи гемостазу є 

активовані тромбоцити [14]. Проте головним способом підтримки рівня цих 

білків у крові під час запалення залишається їхній біосинтез у гепатоцитах із 

подальшою секрецією в кров. Безпосереднім індуктором, здатним одночасно 
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підвищувати рівень транскрипції кількох білків гострої фази запалення, є IL-

6 [4]. Кооперативність його дії зумовлює так званий IL-6-реагувальний 

елемент (IL-6-RE, IL-6 response element), виявлений у промоторній ділянці 

структури генів СРБ, a2-макроглобуліну, гаптоглобіну та двох із трьох генів 

фібриногену (Fg), які відповідають за синтез a- та b-ланцюгів. 

Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association) 

рекомендує такі критерії оцінки співвідношення рівня CPБ і 

кардіоваскулярного ризику: < 1 мг/л — ризик низький; 1–3 мг/л — ризик 

середній; > 3 мг/л — ризик високий [270]. Деякі вчені вважають, що цей тест 

можна використовувати у всіх практично здорових дорослих пацієнтів із 

метою виокремлення групи ризику для проведення профілактичного 

лікування ускладнень при ІХС, у тому числі серцевої недостатності [64]. 

Дозовані фізичні навантаження, нормалізація маси тіла і деякі варіанти дієти 

сприяють зниженню рівня CPБ і зменшенню ризику розвитку серцево-

судинної патології та інсулінорезистентності [79]. 

Отже особливості запальної відповіді на ушкодження залежать від 

інтенсивності реагування ІL-6 і СРБ, тісно пов’язані з типом цитокінового 

каскаду, реагуванням системи комплементу і клітинного імунітету, реакцією 

гемостазіологічної системи, особливостями ліпідного обміну й 

інсулінорезистентністю, станом генної регуляції цих процесів, оксидативним 

стресом, все це сприяє розвитку атеросклерозу, атеротромбозу (через 

розвиток ендотеліальної дисфункції). 

Останнім часом вивчається спадкова сімейна комбінована гіперліпідемія 

(СКГЛП) [21]. Фенотип СКГЛП може мати в своїй основі генетичний або 

набутий (мутований) дефіцит ліпопротеїнової ліпази – ключового ферменту 

обміну тригліцеридів (ТГ). Відкритим залишається питання рівня ліпідів 

(загального холестеролу, ЗХС), ТГ, холестеролу ліпопротеїнів високої та 

низької щільностей (ЛПВЩ, ЛПНЩ) у пацієнтів із різним генотипом 

асоційованих генів при ГКС. 
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У низці досліджень встановлено, що атерогенні класи ліпопротеїнів 

(хіломікрони, ЛПДНЩ і, особливо, ЛПНЩ) є потенційними прозапальними 

факторами [66, 216]. Найдрібніші субфракції ЛПНЩ можуть вільно 

проникати через неушкоджений ендотеліальний бар’єр і нагромаджуваться в 

субендотеліальному просторі, де внаслідок активації процесів 

вільнорадикального окиснення відбувається їхня оксидантна модифікація з 

наступним захопленням макрофагами. Під час того, як вони накопичують у 

своїй цитоплазмі модифіковані ЛПНЩ, макрофаги перетворюються в пінисті 

клітини, які разом із ліпідними включеннями формують ядро 

атеросклеротичної бляшки [37, 173, 197]. 

За останні роки доведено, що ендотоксин, навіть, у дуже низькій 

концентрації (до 50 пг/мл) при відсутності клінічних даних запального 

процесу, різко прискорює розвиток атеросклерозу. [13, 58, 249]. 

За даними літератури останніх років, зміни ліпідного обміну є 

відповіддю на запалення, унаслідок чого відбувається нейтралізація, 

зв’язування та видалення патогенних збудників, ендотоксинів, медіаторів 

запалення типу TNF-α [13, 58 , 185, 197, 271]. Зв’язування ліпополісахаридів з 

окремими класами ліпопротеїнів залежить від іхнього фосфоліпідного 

складу. Дуже інтенсивно воно відбувається з ЛПВЩ, які є одними з факторів 

антиендотоксинового захисту. Цей процес супроводжується зниженням 

рівнів ЛПВЩ у крові. Підвищений рівень ТГ у цій ситуації зумовлений 

меншим зв’язуванням ліпополісахаридів (ЛПС) фракціями ЛПДНЩ та 

хіломікронів [83]. ЛПНЩ підвищують токсичність ЛПС, які здатні 

проникати в судинну стінку і, взаємодіючи з рецепторами, запускати процеси 

клітинного апоптозу [81]. 

За даними досліджень останніх років, крім прямої пошкоджувальної дії 

на ендотелій та ініціації запалення в судинній стінці, окиснені форми 

фосфоліпідів, етерів холестерину, аполіпопротеїнів-В в окиснених ЛПНЩ є 

високоантигенними і викликають продукцію антитіл. Комплекси ЛПНЩ-Іg, 
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що зв’язуються з макрофагами через Fc-рецептори, сприяють їхньому 

перенасиченню ліпідами і перетворенню в «пінисті клітини» [254]. 

Таким чином, патогенетичні концепції розвитку ІМ на сьогодення 

широко та активно обговорюються в колі кардіологів, проте вчені всього 

світу, досліджуючи генотип людини, намагаються довести інші теорії 

формування атеросклерозу та виникнення ГКС, а відтак і нові підходи до 

лікування. 

 

  1.2. Молекулярно-генетичні предиктори захворювань серцево-

судинної системи 

Зміни на генному та на клітинному рівнях з'являються значно раніше, 

ніж "стенокардія" чи ІМ і можуть бути предиктором, чи, навіть, фактором 

ризику розвитку ГКС [207]. 

У розвитку дисліпідемій важливу роль відіграють генетичні фактори. 

Реалізація спадкової схильності до порушень обміну жирів 

опосередковується мутаціями в генах, що відповідають за розвиток 

оксидативного стресу, синтез прозапальних цитокінів, аполіпопротеїнів, 

ключових ферментів обміну ліпідів чи білків-рецепторів на клітинах [3, 67, 

175]. 

O. Olivieri et al. [103] встановили, що промотерні поліморфізми -455T/C 

і -482C/T  гена апoліпопротеїну C3 (APOC3), що корелюють із підвищеними 

рівнями APOC3 і ТГ у плазмі, зі зниженими рівнями ЛПВЩ та зростанням 

ризику ІХС. Проте O.E. Mustafina et al. [210] довели, що E2(Arg158Cys) 

поліморфізм гена апoліпопротеїну Е (APOЕ) пов'язаний із нижчими рівнями 

загального холестеролу (ЗХС) плазми, тоді як поліморфізм E4 (Cys112Arg) 

асоціюється з підвищеним рівнем ЗХС, зростаючим ризиком атеросклерозу 

та ІМ. 

Серед генів-кандидатів ІХС та метаболічного синдрому (МС) велике 

значення надається вивченню генів рецепторів, що активують проліфератори 

пероксисом (PPAR). Так, поліморфізми L162V и V227A в PPARα мають 



23 
 

вплив на рівні ліпопротеїнів плазми та можуть підвищувати схильність до 

розвитку атеросклерозу і есенційної АГ [20]. 

В.І. Целуйко та співавт. [70] довели, що наявність D-алеля гена АСЕ у 

хворих на АГ асоціюється з агресивнішим атеросклетичним ураженням: 

більшою поширеністю процесу, частішим виявленням атеросклеротичних 

бляшок, більшим коронароспазмом. 

Л.О. Мінушкіна та співавт. [39] встановили, що СС-генотип гена 

AGTR1(А1166С) корелює з вищими рівнями альфа2-антиплазміну та С-

реактивного протеїну, які відіграють важливу роль у формуванні 

судинорухової та гемостазіологічної функції ендотелію. Натомість, в 

Охасамському дослідженні не було виявлено зв’язку поліморфізму даного 

гена з жодним клінічним параметром атеросклерозу в японській популяції 

[82, 106]. 

До генів-кандидатів ГКС належить ген ендотеліальної NO-синтази 

(eNOS). A.D. Hingorani [170] висловив припущення про наявність 

поліморфізму гена, кодуючого еNOS, що зумовлює спадкові відмінності 

синтезу NO і, тим самим, різну схильність до атеросклерозу. 

Ген, що кодує eNOS, знаходиться в хромосомі 7q35–36 и складається з 

26 екзонів [48]. Промотор гена eNOS містить декілька доменів, тобто може 

регулюватися низкою факторів транскрипції [48]. На сьогодні описаний 

поліморфізм гена eNOS в 11 місцях, 8 з яких вивчали в якості можливих 

факторів ризику серцево-судинних захворювань [267]. Найбільш вивченими 

є поліморфізм 4a / b 4-го інтрона, поліморфізм G894T (Glu298Asp) 7-го 

екзону і поліморфізм Т-786С промотора гена eNOS [181]. 

Великомасштабні дослідження населення, проведені в різних регіонах 

світу, показали переконливий зв'язок між алельними поліморфізмами 

промотора екзона 7 та інтрона 4 eNOS, і схильністю до ІХС [23, 268, 166] 

Дані, отримані в 2004 мета-аналізі [116], проведеного в 26 генетичних 

центрах, дозволили дослідникам зробити висновок, що трансверсії з G894 → 

T в екзоні 7 (у результаті заміни глутаміну на аспарагін у положенні 298) є 
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фактором ризику розвитку ІХС. Крім того, сателіт поліморфізму 4а / 4в є 

також фактором ризику розвитку ІХС [116] 

В.Є. Досенко та співав. [23] вивчали різні алельні варіанти гена eNOS, 

та вплив на розвиток деяких форм ІХС. Частота промотера поліморфізму T-

786 → C та G894 → T в екзоні 7 і змінного повтору тандемів в інтроні 4 

аналізували в пацієнтів із ГКС, у порівнянні з клінічно здоровими особами в 

українській популяції, і прийшли до висновку, що C/C генотип гена eNOS 

можна вважати фактором ризику для ГКС в українській популяції. 

Лише в кількох дослідженнях вивчалася роль генетичних факторів у 

патогенезі ГКС. У 2004 році корейська дослідницька група [219] представила 

докази того, що найбільш значущим алельним варіантом, що впливає на 

розвиток цієї форми ІХС був інтрон 4 поліморфізм. Низка інших науковців, 

котрі досліджували цю проблему [23, 166, 212, 268] встановили, що варіант 

4а / 4а варіант в інтроні 4 є патологічним. 

Ангіотензин-перетворювальний фермент (AПФ) здійснює 

перетворення ангіотензину І в АТ ІІ і таким чином підтримує рівновагу між 

факторами вазоконстрикції та вазодилатації [45, 73]. Зміни експресії AПФ за 

рахунок поліморфізму гена ACE можуть призводити до зміни регуляції 

судинного тонусу та ініціації процесів, унаслідок яких відбувається 

ремоделювання артерій та міокарда, тому він розглядається як один із генів-

кандидатів при патології ССС [45, 68, 158.]. Сьогодні описано біля 100 видів 

мутацій гена АСЕ, що знаходиться на 17-й хромосомі (17q23). Асоціюють 

інсерційно-делеційний (І/D) поліморфізм даного гена, із наявністю (insertion, 

I) або відсутністю (deletion, D) у 16-му інтроні фрагменту ДНК, що містить 

287 пар нуклеотидів [16, 45, 102, 239, 250].  

  В. Rigat et al. [102] уперше виявили асоціацію делеційного 

поліморфізму гена АСЕ з високими плазмовими рівнями АПФ. Пізніще, G. 

Sunder-Plassmann at al.[98] (Австрія) та M. Morshed et al. [208] (Бангладеш) 

встановили зв'язок DD-генотипу з розвитком АГ та гіпертонічними кризами в 

чоловіків. У Фрeмінгемському дослідженні продемонстрували, що в 



25 
 

чоловічій популяції І/D поліморфізм гена АСЕ  остовірно впливає на 

варіабельність АТ, а в осіб із DD-генотипом рівень діастолічного 

артеріального тиску (ДАТ) вище, ніж у гомозиготних носіїв І-алеля [148]. 

Проте L. Gesang et al. [90] виявили, що D-алель спостерігається частіше в 

жінок із ЕАГ у тібетській популяції. 

Згідно даних літератури, результати досліджень показали, що до 

біохімічних проявів генотипу DD належать: підвищення плазмових та 

тканинних рівнів АПФ та АТ ІІ [169, 174], зниження рівня брадикініну [99, 

125], чутливості до натрію [33], інсулінорезистентність [97], високі рівні 

реніну [227] та альдостерону [143]. 

Встановлено, що фенотипічними проявами даного генотипу є: АГ [8, 

22, 85], гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) [20, 72, 80, 199, 272], 

гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) [36, 71], часте ураження нирок [257], 

високий ризик серцево-судинних ускладнень: ІМ [88, 241], ХСН [33, 34], 

раптової коронарної смерті [68]. Таким чином, D-алель асоціюється з 

частішим та більш раннім ураженням органів-мішеней, ремоделюванням 

ССС, ренальних мікросудин і є додатковим фактором ризику 

кардіоваскулярних подій [5 8, 12, 18, 128, 158]. 

Варто наголосити, що сам по собі DD-генотип не обов’язково 

детермінує розвиток ССЗ, але є тим фоном, на якому зростає ймовірність 

їхнього несприятливого перебігу. 

Серед осіб із ІХС, ІМ в анамнезі та низьким індексом маси тіла (ІМТ) 

поширеність гомозиготного делеційного генотипу склала 67%, що, на думку 

авторів [71], дозволяє розглядати цей тип поліморфізму як маркер ІМ при 

відсутності інших факторів ризику. 

J. Méthot at al. (Канадa) [204] дослідили, що (I / D) поліморфізм АПФ, 

поліморфізм в A1166C рецепторів ангіотензину ІІ типу (ATIR) і M235T 

поліморфізм гена ангиотензиноген пов'язані з серцево-судинними 

захворюваннями, в основному, у чоловіків. Існують дані про вплив цих 

генетичних змін у жінок після менопаузи, особливо, у тих, що приймають 
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замісну терапію. Таким чином, DD генотип може бути пов'язаний із ГКС у 

постменопаузі, зокрема в тих, що приймають гормональні препарати. 

S.U. Kwon at al. (Корея) [190] довели, що (I/D) поліморфізм гена АПФ є 

фактором ризику розвитку ГКС. Вони досліджували асоціації I/D 

поліморфізму гена ACE та активності АПФ у корейських пацієнтів із ІХС і 

дійшли висновку, що поліморфізм гена і зміни в сироватці крові активності 

АПФ є факторами ризику в цій групі хворих. 

H.Y. Park at al. [218] досліджували в довгожителів Кореї ген ACE (I/D) 

як незалежний фактор ризику розвитку ІМ. Встановили, що частота генотипу 

DD гена ACE була значно вищою у хворих на ГКС, ніж у контрольній групі. 

Таким чином DD генотип гена ACE, пов'язаний із появою ГКС, а не з 

тяжкістю ураження коронарних артерій, а також може асоціювати з ГКС 

іншого ґенезу, не коронарного атеросклерозу. 

Ying-Hsin Chen at al. (Тайвань) [119] досліджуючи зв’язок між I/D 

поліморфізмом гена ACE та ГКС, дійшли висновку, що саме даний 

поліморфізм може бути значним фактором ризику розвитку ГКС у 

тайваньського населення. Скринінг поліморфізму гена ACE стане важливим 

аспектом екстреної медичної допомоги в найближчому майбутньому. 

О.В. Щеглова [78] довела, що D/D варіант гена АСЕ асоціював із 

розвитком ГКС у більш молодих пацієнтів Ставропольського краю, із ранньою 

дестабілізацією процесу. 

А. Kalina at al. [240] виявили більш ранню появу діастолічної дисфункції 

ЛШ у хворих на ЕАГ, які є носіями D-алеля гена АСЕ, С-алеля гена рецепторів 

1-го типу ангіотензину ІІ (АGTR1) та Т-алеля гена eNOS, особливо, за їхнього 

поєднання. На думку авторів, виявлення такого генетичного статусу можна 

використати з метою відбору хворих для ранньої профілактики діастолічної 

дисфункції ЛШ уже в молодому віці. 

Незважаючи на численні дослідження, залишається спірним питання, 

чи мають І/D поліморфізм гена АСЕ та (Т894G) поліморфізм гена eNOS 
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самостійне функціональне значення, чи є лише маркерами нерівноваги при 

поєднанні з іншими факторами ризику. 

 

1.3. Перспективи діагностики і особливості лікування гострого 

інфаркту міокарда у світлі доказової медицини та з урахуванням 

індивідуальної чутливості  

Дослідження останніх років показали, що ГКС у структурі ССЗ 

залишається однією з найбільш складних проблем у діагностичному, 

лікувальному та економічному відношеннях [29, 20, 146], а також важливим 

чинником ризику, що визначає несприятливий серцево-судинний прогноз 

(ССП) пацієнта [146]. 

Важливим моментом стає підбір медикаментозних засобів та корекція 

існуючих стандартів лікування таких хворих, з урахуванням індивідуальної 

фармакогенетичної чутливості, проведення превентивних заходів та 

визначення груп ризику [145, 146, 56]. 

За прогнозами експертів, фармакогенетичний підхід є одним із найбільш 

перспективних на сучасному етапі розвитку практичної медицини [145]. При 

цьому залишається низка питань, пов'язаних з ефективним лікуванням таких 

пацієнтів. Не вирішеними залишаються питання впливу спадкових чинників на 

частоту появи та тяжкість перебігу ГКС. [183, 111, 112]. Досі не зрозуміло, чи є 

ГКС наслідком однакових генних дефектів із різними фенотиповими проявами, 

чи це результат комбінації дефектів декількох генів. Не отримано доказів про 

полігенність природи ГКС та його можливих ускладнень. При цьому найбільш 

можливий перелік "генів-кандидатів" ГКС не обмежується генами 

"активності" ренін-ангіотензинової (РАС) чи eNO-системами, включаючи різні 

ланки регуляції гемодинаміки, ендотеліальної функції та метаболізму ліпідів і 

вуглеводів [183]. 

В Україні вивчення впливу генних мутацій на появу ССЗ розпочалося 

лише в останні роки і на сучасному етапі спостерігається помітне відставання 

від загальносвітових тенденцій. 



28 
 

О.М. Пархоменко та співавт. [48, 24] вивчали поширеність та 

патогенетичне значення поліморфізму Т-786С промотора гена eNOS у хворих 

на ГІМ в українській популяції, а також зв'язок з ефективністю 

тромболітичної терапії (ТЛТ). На думку авторів, патологічний генотип СС 

промотора гена eNOS у хворих на ГІМ виявляється достовірно частіше, ніж у 

здоровій популяції жителів України того ж віку. Цими ж авторами в 

контексті даної роботи були проведені дослідження, що свідчили про те, що 

препарат корвітин (внутрішньовенна форма інгібітора 5 ліпоксигенази) 

достовірно підвищує частоту відновлення коронарного кровотоку, при чому 

головним чином це досягається за рахунок хворих із нормальним ТТ 

генотипом промотора гена eNOS (T786G). Даними авторами вперше показана 

можливість покращення результатів ТЛТ не шляхом застосування нового 

антитромботичного препарата, а метаболічно активного агента, безпечного в 

плані відсутності ризику розвитку кровотеч. Отримані результати свідчать 

про те, що для підвищення ефективності реперфузійної терапії велике 

значення має біодоступність NO - саме у хворих із нормальною гомозиготою 

ТТ (тобто зі збереженою можливістю збільшення синтеза оксиду азота) 

шляхом застосування корвітину вдається покращити результати лікування. У 

хворих із гетерозиготою ТС і патологічною гомозиготою СС відмічають 

порушення синтезу фермента і нестачу утворення оксиду азота. При таких 

умовах корвітин не зміг реалізувати свого потенціалу. Ці результати 

вказують на підтвердження того, що механізм позитивної дії корвітина при 

ТЛТ у хворих на ГІМ проявляється його здатністю впливати на метаболізм 

NO. 

 Для пацієнтів, що поступають у відділення гострої коронарної 

недостатності, адекватна терапія антитромботичними препаратами є 

головним напрямком попередження фатальних ССП. Разом із тим, тривале 

лікування препаратами, що впливають на функціональну активність 

тромбоцитів має підвищений ризик кровотеч. Вибір виду антитромботичних 

засобів, їхніх доз і тривалості прийому, тобто досягнення балансу 
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ефективності та безпеки лікування хворих на ІХС, зокрема ГІМ препаратами 

даної групи – важлива задача, що повинен вирішити лікар при формуванні 

індивідуальної схеми фармакотерапії. 

В аналізованих літературних джерелах останніх років активно 

обговорюється проблема резистентності до ацетилсаліцилової кислоти (АСК) 

[206, 275, 162 196] Зокрема у світі широко вивчається роль поліморфізму генів 

CYP2C19*2 і CYP2C19*17 у визначенні режиму антиагрегантної терапії у 

хворих на ГКС [ 201, 112, 205], яким виконують ЧШВ на коронарних артеріях, 

а також доцільність визначення залишкової реактивності тромбоцитів після 

прийому антиагрегантів і вивчення впливу взаємодії клопідогреля та інгібітора 

протонової помпи (омепразола) на таку реактивність. 

 Встановлено, що носійство мутантного алеля CYP2C19 у пацієнтів, на 

тлі тривалого прийому клопідогреля супроводжується зниженим рівнем його 

метаболітів у крові [162, 196]. У багатьох дослідженнях виявлена асоціація 

поліморфізма гена CYP2C19 із підвищеним ризиком несприятливих ССП, 

особливо тромбозу коронарних стентів, встановлених при ЧШВ у гострому 

періоді ІМ [121, 248]. 

 J.L. Mega at al. [ 201] виконали метааналіз 9 досліджень, що включали 

9685 пацієнтів. За результатами відомо, що в носіїв алелей гена CYP2C19, які 

супроводжуються зниженням функції ферментів, що беруть участь у 

метаболізмі клопідогреля, порівняно з не носіями, відносний ризик фатальних 

серцево-судинних подій складає 1,57 (р=0,006), у тому числі серцево-судинної 

смерті – 1,84  (р=0,041), нефатального ІМ – 1,45 (р=0,01), інсульту – 1,73 

(р=0,25). Ризик тромбозу коронарного стента в носіїв мутантних алелів, 

порівняно з не носіями підвищений у 2,81 раза (р=0,00001). Таким чином, біля 

30  хворих, недивлячись на прийом клопідогреля, недостатньо захищені від 

ішемічних подій. Отже мутації генів цитохрома Р450 відіграють певну роль у 

послабленні впливу клопідогреля на ризик несприятливих ССП, їхнє значення 

не потрібно перебільшувати. У реальній практиці не менший, а можливо, 

основний вплив на стабільність клінічного ефекту клопідогреля та інших 
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антиагрегантів надає недостатня прихильність пацієнтів до антитромботичної 

терапії [188]. 

 За останні 10 років було проведено понад 65 тралів по лікуванню ГКС, 

проте, на сьогоднішній день, не до кінця вивчено роль І/D поліморфізму гена 

АСЕ та (Т894G) поліморфізму гена eNOS у реалізації ГКС. На даний час 

залишається низка відкритих питань щодо лікування пацієнтів із ГКС, а саме 

чому хворі з однаковими діагнозами та терапевтичними підходами по - різному 

реагують на лікування. Залишаються малодослідженими і потребують 

подальшого вивчення наближені та віддалені прогнози ССП. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Матеріал дослідження: клінічна характеристика обстежених 

Набір хворих для дослідження проводили на базі обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру (ОККД) м. Чернівці з вересня 2010 року по 

травень 2013 року. При виконанні роботи керувалися загальними 

положеннями про порядок проведення клінічних випробувань лікарських 

засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань відповідно до статей 

7 та 8 Закону України "Про лікарські засоби" з урахуванням вимог 

Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС, ICH GCP, 

Гельсінської декларації "Рекомендації для лікарів із проведення біомедичних 

досліджень із залученням людини" (1964), Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2000 р.р.), Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину (від 04.04.1997 р.), наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 р. 

Формуляр інформованої згоди пацієнта та карта обстеження пацієнта 

схвалені комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного 

медичного університету МОЗ України (м. Чернівці). 

У проспективному дослідженні взяло участь 150 хворих на гострий ІМ. 

Відбір пацієнтів та розподіл по групам за видом ГІМ (Q-, не Q-ІМ), 

локалізацією (передня, нижня стінка міокарда лівого шлуночка (ЛШ)), 

черговістю виникнення (уперше, повторно чи рецидив) здійснювали 

відповідно до рекомендацій вітчизняних та Європейських товариств 

кардіології [145, 28, 41]. Клінічний діагноз ГІМ встановлювали на підставі 

даних клінічних, ЕКГ і біохімічних досліджень, біомаркеру пошкодження 

міокарда тропоніну-Т (сТнТ), відповідно до діючих рекомендацій [145, 28, 

41]. Етап скринінгу пройшли 102 хворих на ГІМ із наступним підписанням 

інформованої згоди на участь у дослідженні. 
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Критерії включення: 

1. наявність типового ангінозного больового синдрому в спокої 

тривалістю більше 20 хв, що не елімінується нітрогліцерином зі змінами на 

ЕКГ (персистуюча елевація сегмента ST, як мінімум у двох суміжних 

відведеннях, ≥0,25 mV – у чоловіків до 40 років, ≥0,20 mV – у чоловіків понад 

40 років, ≥0,15 mV – у жінок у відведеннях V2-V3, і/чи ≥0,10 mV в інших 

відведеннях (при відсутності гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ), чи блокади 

лівої ніжки пучка Гіса), блокада лівої ніжки пучка Гіса, що виникла вперше, і 

/ чи патологічного зубця Q), відповідно до національних та ESC 

рекомендацій (2012) [145, 41], позитивний тест на наявність тропоніну-Т у 

крові;  

2. вік пацієнтів понад 20 років; 

3. добровільна згода на участь у дослідженні. 

Критерії невключення: 

1. хворі на хронічну СН вище ІІ ФК (NYHA III-IV); 

2. справжній кардіогенний шок; 

3. цукровий діабет 1-го типу (ЦД1), суб-, некомпенсований ЦД 2-го типу  

4. злоякісна неконтрольована АГ; 

5. суб- і декомпенсовані захворювання печінки зі змінами в системі 

гемостазу (рівень аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази 

вище верхньої межі норми втричі), і нирок (рівень креатиніну 

сироватки крові 200 мкмоль/л і вище); 

6. бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень ІІІ-ІV 

стадії (GOLD 2011); 

7. онкологічні та інфекційні захворювання в період загострення, чи 

нестійкої ремісії; 

8. психічні розлади. 

Протокол дослідження включав наступні етапи: скринінг пацієнтів 

(відповідність критеріям включення і невключення); діагностика клінічних, 

лабораторних та інструментальних показників; генетичні дослідження; 
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лікування; повторна діагностика клінічних, лабораторних та 

інструментальних показників; корекція лікування; статистичний аналіз 

отриманих результатів. 

Серед пацієнтів 92 (90,2%) осіб – із Q-ІМ та стійкою елевацією сегмента 

ST, 10 (9,8%) – із не Q-ІМ без елевації сегмента ST. Жінок – 15 (14,7%), 

чоловіків – 87 (85,3%), середній вік – (56,9±2,35) років (від 22 до 83 років). 

Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, із відповідним 

статевим розподілом, які не були в родинних стосунках із хворими. Клінічно-

демографічну характеристику обстежених наведено в табл. 2.1. За гендерним і 

віковим розподілом суттєвих відмінностей між групами спостереження не 

встановили (р>0,05). Також частота виявлення передньої / нижньої локалізації 

ІМ, залежно від виду ІМ, вагомо не відрізнялася, натомість у хворих на Q-ІМ 

частіше реєстрували ІМ, що виник уперше, а у хворих на не Q-ІМ – повторний 

ІМ – на 37,2%, відповідно (р=0,02) (табл. 2.1). 

За рівнем систолічного і діастолічного артеріального тиску (САТ, ДАТ) 

та тривалістю больового синдрому з урахуванням виду ІМ вірогідних 

відмінностей не спостерігали (р>0,05). Серед хворих на Q-ІМ частіше 

спостерігали супутню АГ на 31,7% (р=0,048) та на 12,8% більше осіб із 

облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок (ОЗАНК) (табл. 

2.1). При госпіталізації верифікували окремі порушення ритму: частіше 

надшлуночкові (72) та шлуночкові екстрасистоли (76), у т.ч. високих 

градацій (47), шлуночкові тахікардії (80), фібриляції передсердь (20). 

Аналіз соціального статусу обстежених засвідчив (табл. 2.2), що ІМ 

частіше розвивався в соціально активних працюючих осіб, переважно віком 

від 50 до 70 років, що склало 80,4% (82) від загальної кількості обстежених. 

На нашу думку, це засвідчує важливе соціально-економічне значення цієї 

недуги. Слід відмітити, що у віковій та статевій структурі ІМ, чоловіки 

вірогідно переважали в 5,8 раза над жінками (р<0,05). Серед обстежених 

були також особи пенсійного віку – 28,4% (29), непрацюючі – 19,6% (20), 

інваліди – 7,84% (8) осіб. 
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Таблиця 2.1  

Окремі демографічні та клінічно-діагностичні показники у хворих на 

інфаркт міокарда, залежно від глибини пошкодження 

Показники 

Вид ІМ, n=102 (%) 

р Q-ІМ, n=92 

(%) 

Не Q-ІМ, 

n=10 (%) 

ІМ за лока-

лізацією 

передній, n=54 (%) 48 (52,2) 6 (60,0) >0,05 

нижній, n=48 (%) 44 (47,8) 4 (40,0) >0,05 

За черговістю 

появи 

ІМ уперше, n=75 (%) 71 (77,2) 4 (40,0) 0,02 

повторний, n=27 (%) 21 (22,8) 6 (60,0) 0,02 

Вік, роки 59,6±2,99 63,7±3,48 >0,05 

Стать, n 

(%)  

Чоловіки, n=87 (%) 80 (87,0) 7 (70,0) >0,05 

Жінки,  n=15 (%) 12 (13,0) 3 (30,0) >0,05 

Супутня 

патологія, n 

(%)  

АГ,  n=70 (%) 66 (71,7) 4 (40,0) 0,048 

ЦД 2,  n=18 (%) 16 (17,4) 2 (20,0) >0,05 

 маси тіла, n=45 (%)  41 (44,6)  4 (40,0) >0,05 

ОЗАНК, n=22 (%) 21 (22,8) 1 (10,0) >0,05 

ЦВЗ, n=39 (%) 34 (36,9) 5 (50,0) >0,05 

АТ при госпіталізації 

мм рт.ст 

САТ 159,8±6,22 153,2±5,71  >0,05 

ДАТ 98,5±4,11 97,4±5,56 >0,05 

ЧСС при госпіталізації, уд/хв 85,8±5,46 87,5±4,90 >0,05 

Тривалість больового синдрому, хв 86,2±21,7 77,9±19,2 >0,05 

Порушення ритму в гострий період у 

хворих на ІМ, n=89 (%) 
80 (87,0) 9 (90,0)  >0,05 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ЦВЗ – цереброваскулярні захворювання; ЦД2 – 

цукровий діабет 2-го типу; АГ – артеріальна гіпертензія; ОЗАНК - облітеруючі 

захворювання артерій нижніх кінцівок; САТ, ДАТ – систолічний, діастолічний 

артеріальний тиск; ЧСС – частота серцевих скорочень. 2. p – вірогідність різниць 

показників за критерієм 2, чи непарного t-критерію Student.  

 

Кількість пенсіонерів серед хворих на не Q-ІМ на 35% більше, ніж 

серед таких із Q-ІМ (р=0,029). Вірогідної залежності частоти виявлення ІМ з 

урахуванням його виду у віковому аспекті, за статусом куріння і його 

стажем, зловживанням алкоголю не встановили. За частотою обтяженості 

сімейного анамнезу за ІХС, АГ, чи їхнього поєднання в батьків у віці матері 

до 55 років, батька до 65 років чи родичів по прямій лінії (братів і сестер) у 

хворих на ІМ, незалежно від його виду і статі, суттєвої різниці не виявили 

(р>0,05). Чітко асоціювали появу ІМ із перенесеними напередодні стресовими 

ситуаціями в 6 осіб, 4 з них працювали на позмінній нічній роботі (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2  

Окремі соціально-діагностичні показники у хворих на інфаркт міокарда, 

залежно від глибини пошкодження 

Показники 

Вид ІМ, n=102 (%) 

р Q-ІМ, n=92 

(%) 

Не Q-ІМ, 

n=10 (%) 

Соціальний 

статус, n (%) 

пенсіонери, n=29 (%) 23 (25,0) 6 (60,0) 0,029 

працюючі, n=82 (%) 75 (81,5) 7 (70,0) >0,05 

непрацюючі, n=20 (%) 17 (18,5) 3 (30,0) >0,05 

інваліди, n=8 (%) 8 (8,70) 0  - 

Обтяжена спадковість за ССЗ, n=34 (%)  29 (32,3) 5 (50,0) >0,05 

Віковий 

розподіл, n 

(%) 

<50 років, n=25 (%) 24 (26,1) 1 (10,0) >0,05 

50-59 років, n=32 (%) 27 (29,3) 5 (50,0) >0,05 

60-70 років, n=30 (%) 22 (23,9) 2 ( 20,0) >0,05 

>70 років, n=5 (%) 3 (3,26) 2 ( 20,0) >0,05 

Зловживання алкоголем, n=7 (%)  5 (5,43) 2 (20,0) >0,05 

Куріння, n=54 (%) 48 (52,2) 6 (60,0)  >0,05 

Стаж куріння, роки 21,5±7,12 10,9±4,77 >0,05 

Хронічні (щоденні) стресові ситуації, n (%)  6 (6,52) 0 - 

Робота вночі, n=4 (%) 4 (4,35) 0 - 
Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ССЗ – серцево-судинні захворювання. 2. p – 

вірогідність різниць показників за критерієм 2, чи непарного t-критерію Student.  

 

 

Когорту хворих на ІМ розподіляли (рис. 2.1): 

 за видом ІМ (Q-ІМ – 90,2% (92), не Q-ІМ –  9,80% (8) осіб); 

 за локалізацією (передній – 52,9% (54), нижній – 47,1% (48) осіб);  

 за черговістю виникнення (уперше – 73,5% (75), повторний ІМ – 26,5% (27) 

осіб). 

 Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, зіставних за 

статевим розподілом із основною групою, середнім віком (42,5±4,90) 

років (р=0,041). 

Окрім того, проводили розподіл хворих на ІМ на групи спостереження 

за генотипами та гаплотипами аналізованих генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(T894G).  
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Рис. 2.1. Схема дизайну розподілу залучених до обстеження хворих на 

інфаркт міокарда за видом, локалізацією і черговістю його появи. 

 

2.2. Методи досліджень 

 Дослідження проводили на базах лабораторій Чернівецького обласного 

медичного діагностичного центру, центральної науково-дослідної 

лабораторії Буковинського державного медичного університету (БДМУ) 

(кафедри медичної біології та генетики), обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру (ОККД), лабораторії обласного клінічного 

ендокринологічного диспансеру. 
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Обстежуваним виконали комплекс досліджень: загальноклінічні, 

лабораторні (загальні аналізи крові і сечі, вміст глюкози в плазмі крові, 

біохімічні аналізи), інструментальні (ЕКГ у 12 відведеннях, ЕхоКГ), 

генетичні (полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), імунохроматографічні 

(швидкий тест (СІТО TEST ROCHE™) для кількісного визначення серцевого 

тропоніну-Т (сТнТ) у цільній крові), спектрофотометричні (ліпіди плазми), 

імуноферментні (sVCAM-1 плазми, СРП сироватки), колориметричні 

(стабільні сумарні метаболіти NO2+NO3 плазми), показники гемокоагуляції, 

фатальних (SCORE) і нефатальних (Framingham) прогнозів серцево-судинних 

ускладнень і подій на найближчі 4 і 10 років, статистично-аналітичні. 

       2.2.1. Методи верифікації структурно-функціональних змін 

міокарда лівого шлуночка за гострого коронарного синдрому. 

Реєстрацію ЕКГ проводили в 12 відведеннях усім хворим на одно- і 

трьохканальному самописцях "Smart ECG SE-1" ("EDAN Instruments, Inc.", 

Китай) та "Юнікард" (Україна) за загальноприйнятою методикою [17, 19, 35]. 

Наявність ГІМ засвідчували наступні зміни на ЕКГ: стійка елевація сегмента 

ST, як мінімум у двох суміжних відведеннях, ≥0,25 mV у чоловіків до 40 

років, ≥0,20 mV у чоловіків понад 40 років, ≥0,15 mV у жінок – у відведеннях 

V2-V3, і/чи ≥0,10 mV в інших відведеннях (при відсутності гіпертрофії лівого 

шлуночка (ГЛШ), чи блокади лівої ніжки пучка Гіса), блокада лівої ніжки 

пучка Гіса, що виникла вперше, і / чи патологічного зубця Q, відповідно до 

національних та ESC рекомендацій (2012) [145, 41]. Аналізували також зміни 

зубця Т, порушення серцевого ритму і провідності [17, 19, 35]. 

Ехо-КГ виконали на автоматизованому діагностичному комплексі 

SonoAce8000 SE ("Medison", Корея): у М- і В-режимах аналізували 

стандартні лінійні показники структурно-функціонального стану ЛШ та 

скоротливу здатність міокарда [ASE, Penn Convention – виключали 

вимірювання товщини ендокарда]: кінцево-діастолічний та -систолічний 

розміри ЛШ у см (КДР, КСР) із наступним розрахунком відповідних 

об’ємних показників (КДО, КСО в мл) та фракції викиду (ФВ у %); товщини 
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задньої стінки міокарда ЛШ та міжшлуночкової перетинки в діастолу 

(ТЗСЛШд, ТМШПд у см). 

Оцінку тяжкості серцевої недостатності (СН) de novo в реанімації 

проводили за Кillip [28]. 

На 14-28-у добу для верифікації функціонального класу СН виконували 

тест із 6-хвилинною ходьбою [55]. Пробу виконували в першій половині дня, 

натще, із відміною за 24 год прийому медикаментів. До та після проведення 

тесту контролювали АТ, ЧСС, ЕКГ. За довжиною пройденої дистанції 

верифікували функціональний клас СН. Критеріями припинення проби були: 

раптовий напад стенокардії; підвищення АТ до 230/120 мм рт.ст. і вище; 

напад задухи, різка загальна слабкість, біль у ногах, запаморочення, головний 

біль, нудота; напад серцебиття (досягнення субмаксимальної ЧСС та більше); 

відмова від подальшого проведення проби [55]. 

2.2.2. Генетичні методи дослідження. Із метою дослідження 

поліморфізму генів АСЕ (I/D) (dbSNP id.: rs 4646994) та eNOS (894G>T) 

(dbSNP id: rs1799983) кров в обстежених брали вранці, натще з ліктьової 

вени, в об'ємі 2 мл, одноразовим шприцом у скляну пробірку. В якості 

антикоагулянта використовували ЕДТА (1 мг/мл) "Merk®" (Німеччина). 

Алелі поліморфних ділянок 894G>T гена eNOS, I/D гена АСЕ вивчали 

одноразово, після включення хворих на ГІМ у дослідження, шляхом 

виділення геномної ДНК із лейкоцитів периферійної крові з наступною 

ампліфікацією поліморфної ділянки за допомогою ПЛР на програмованому 

ампліфікаторі "Amply-4L" ("Biokom", Росія), з індивідуальною 

температурною програмою для праймерів кожного гена. Підбір праймерів та 

ПРЛ-аналіз проводили відповідно до вітчизняних вимог: постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 9.07.2003 №24 [20] та 

Наказу МОЗ України та АМН України від 31.12.2003 №641/84 "Про 

удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні" [42] та за 

загальноприйнятими у світовій практиці методиками [14, 105, 107, 109, 131, 

205, 216, 230, 248, 260]. 
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Характеристики праймерів, ензим рестрикції та розміри фрагментів 

ампліфікації наведено в таблиці 2.3. 

Екстракцію ДНК виконували за допомогою реактивів "ДНК-сорб-В" 

варіант 100 згідно інструкції (ФГУН ЦНИИЭ, Росія). Для виділення ДНК 

використали пробірки "Еppendorf®" (0,6 мл, США), автоматичні піпетки 

змінного об'єму "Еppendorf®" (0-500 мкл, Німеччина), наконечники з 

аерозольним фільтром "Axygen®" (200 мкл, 500 мкл, США), вортекс "ЦВ" 

("ВСМ 51", Росія), термостат для пробірок "Еppendorf®" ("Термостат 2Т-001", 

Росія), мікроцентрифугу "Еppendorf®" ("MiniSpin", Німеччина), лізуючий 

розчин, 100 мкл цільної крові пацієнта, розчин для  "відмивання" №1 і №2, 

сорбент універсальний,  ТЕ-буфер для елюції ДНК. Очищену ДНК зберігали 

при температурі мінус 20±2 0С.  

Таблиця 2.3 

Характеристика праймерів, використаних для ідентифікації 

поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) та розмір ампліфікату 

Примітка. пн – пар нуклеотидів 

 

Проби до полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) готували для кожного 

хворого за допомогою набору "АмплиСенс-200-1" (ФГУН ЦИНИЭ, Росія). 

"Нижня" суміш містила 10 мкл праймерів (табл. 2.3) та 2,5 мкл суміші 

олігонуклеотидів (dNTP-mix). "Верхня" суміш складалась із 10 мкл 5 ПРЛ-

буферу, 2 мкл 50мМ сульфата магнію, 7 мкл деіонізованої води (MiliQ) і 1 

Ген 

Ензим 

рестри

кції 

Прайме

р 

Послідовність 

нуклеотидів у праймерах 

Розмір 

продукту 

ампліфікації, 

пн 

АСЕ 

I/D 

(rs4646994) 

-  

Пря-

мий  

5’– GCCGGGGACT 

CTGTAAGCCACTGC -3’ І алель: 553 пн 

D алель:263 пн Зворот

ний  

5’ – CCTTGTCTC 

GCCAGCCCTCCCA – 3’ 

eNOS 

894G>T 

 (rs1799983) 

BanIІ 

Пря-

мий  

5–ATGAAGGCAGGAGA 

CAGTGGATGG –3’ 
T алель:250пн;  

G алель: 160, 

90 пн 
Зворот

ний  

5’– CCAGTCAATCCCTT 

TGGTGCTCA– 3’ 
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мкл Taq-полімерази. "Нижню" та "верхню" суміші покривали мінеральною 

олією для ПЛР та вносили 15 мкл досліджуваної ДНК індивідуально для 

кожного хворого. До складу ПРЛ-буферу входив маркерний барвник ксилен 

ціанол. 

Ампліфікацію виконували за індивідуальним температурним режимом 

приєднання праймерів (відпалювання) до однониткових ланцюгів ДНК для 

кожного гена окремо. 1-й етап – "денатурацію" подвійної спіралі ДНК 

здійснювали для всіх праймерів при температурі 940С упродовж 3 хв (1 

цикл). Другий етап – "відпалювання" після приєднання праймерів до 

однониткових ланцюгів ДНК виконували для кожного гена окремо з 

індивідуальною температурною програмою (34 цикли по 3 хв кожний) – при 

940С, 30 с, далі – для праймерів гена АСЕ (I/D) при 640С, для праймерів гена 

eNOS (894G>T) при 640С, тривалість 30 с, потім 720С – 30 хв. Заключний 

етап "елонгації" ДНК виконували з застосуванням приєднаної до праймерів 

термостабільної Taq-полімерази при температурі 720С, 4 хв, 1 цикл.  

Для дискримінації алелей гена eNOS використовували ендонуклеазу 

рестрикції Ban II (Eco241) ("Fermentas®", Литва). Продукти ПЛР аналізували 

за допомогою електрофорезу в 3% агарозному гелі в присутності трис-

боратного буфера (ТББ) концентрованого з бромідом етидію. Фрагменти 

візуалізували за допомогою УФ-випромінювача в присутності маркера 

молекулярних мас 100-1000 bp ("СибЭнзим", Роcія). 

Дане дослідження проведено в центральній науково-дослідній 

лабораторії ДВНЗУ «Буковинський державний медичний університет» за 

консультації доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, проф. Р.А. Волкова. 

Електрофореграми продуктів ампліфікації аналізованих генів наведено 

на рисунках 2.2-2.3  
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Під час електрофорезу при аналізі продукту ампліфікації I/D 

поліморфізму гена АСЕ (рис. 2.2) отримали фрагменти розміром 553 пари 

нуклеотидів (пн) (І-алель) та 263 пн (D-алель). 

За геном eNOS (рис. 2.3) при наявності в положенні 894 7-го екзону 

гуанідину, ампліфікат, який містив 250 пн, розщеплювався рестриктазою Ban 

II (Eco 241) на два фрагмента 90 і 160 пн. У випадку заміни G894T сайт 

рестрикції для Ban II втрачався і отримували фрагмент розміром 250 пн (ТТ-

генотип). 

2.2.3. Методи дослідження показників ліпідного профілю, 

гуморальних маркерів дисфункції ендотелію та системної запальної 

відповіді, серцевого тропоніну-Т, тромбоцитарно-судинного гемостазу. 

Для дослідження плазмового вмісту ліпідів, метаболітів монооксиду 

нітрогену (NO2
-+NO3

-) і розчинної форми внутрішньосудинної молекули 

адгезії (sVCAM-1) забір венозної крові виконували вранці, натще, після 12-

годинного голодування, в об'ємі 10 мл, у силіконові пробірки, стабілізували 

ММ 1 

Рис. 2.2. Електрофореграма 

продуктів ампліфікації ДНК I/D 

поліморфізму гена АСЕ. Примітки: 

1. ММ – маркер молекулярних мас 

(1000-100 пн). 2. 1,4 доріжки – ІІ 

генотип; 2,5 – ID генотип; 3,6 – DD-

генотип.  

 

Рис. 2.3. Електрофореграма 

продуктів ампліфікації ДНК T894G 

поліморфізму гена eNOS. Примітки: 

ММ – маркер молекулярних мас 

(1000 -100 пн); 1, 4, 7, 8 доріжки – 

ТG генотип; 2, 3, 5, 6 – ТT генотип. 

 

ММ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 
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ЕДТА (1 мг/мл), із наступним центрифугуванням зі швидкістю 4000 об./хв, 

впродовж 15 хв. Для визначення рівня С-реактивного протеїну (СРП) 

використовували сироватку крові. 

Рівень серцевого тропоніну-Т (сТнТ) у цільній крові вивчали 

імунохроматографічним методом за допомогою тест-касет (СІТО TEST™ 

ROCHE) через 8 год після початку симптомів, при потребі повторювали на 2-

у добу. У ділянці внесення зразку крові на смужку тест-касети антигени, у 

разі їхньої присутності в зразку, взаємодіяли з антитілами, кон'югованими з 

колоїдним золотом, нанесеним на мембрану. Відтак суміш мігрувала вздовж 

мембрани з наступним їхнім зв’язуванням з антитілами, іммобілізованими в 

тест-зоні, що проявлялось у вигляді яскравої червоної лінії на тест-касеті (у 

зоні контролю завжди, у зоні тесту – при позитивному результаті). 

Кількісний показник визначали за допомогою автоматичного апарату через 

10 хв. При відсутності антигенів у зразку тестова лінія не утворювалася [11]. 

Вміст ліпідів у плазмі визначали на спектрофотометрі ("ФП", 

Фінляндія), із довжиною хвилі 500±20 нм, що включало визначення 

загального холестеролу (ЗХС), тригліцеридів (ТГ) із застосуванням реактивів 

"Cholesterol PAP SL Mono" і "Triglycerides SL Mono" ("Біофарма", Франція-

Україна) та ХС ліпопротеїнів високої і низької густини (ХС ЛПВГ, ХС 

ЛПНГ) із використанням реактивів фірми "BioSystem" S.A. (Іспанія). Після 

розщеплення ефірів холестеролу холестерол-естеразою утворювався власне 

холестерол і вільні жирні кислоти (ВЖК), а відтак через окиснення 

холестерол-оксидазою, утворювався 4-холестенон та Н2О2, який, своєю 

чергою, під впливом пероксидази в присутності фенолу перетворювався на 

хінон рожевого кольору. Отриманий продукт ферментативного розщеплення 

(концентрацію ЗХС у дослідному зразку) оцінювали на спектрофотометрі. ТГ 

визначали шляхом їхнього розщеплення ліпопротеїнліпазою з утворенням 

гліцеролу і ВЖК. Гліцерол піддавався розщепленню гліцеролкіназою, з 

утворенням гліцерол-3-фосфату, а відтак окиснювався під впливом гліцерол-

3-фосфат-оксидази з наступним перетворенням пероксидазою в присутності 
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4-хлорфенолу до хіноніміну. Інтенсивність забарвлення останнього прямо 

була пропорційна концентрації ТГ у дослідному зразку. 

ХС ЛПВГ отримували шляхом преципітації холестеролу ліпопротеїнів 

дуже низької густини (ХС ЛПДНГ) та ХС ЛПНГ іонами вольфраму фосфору 

та магнезії з наступним центрифугуванням при кімнатній температурі зі 

швидкістю 4000 об. / хв, впродовж 10 хв. У супернатанті визначали ХС 

ЛПВГ вищеописаним методом. 

ХС ЛПНГ отримували шляхом преципітації (осадження) решти ліпідних 

фракцій (ХС ЛПДНГ і ХС ЛПВГ) із полівініл сульфатом, із наступним 

центрифугуванням при кімнатній температурі зі швидкістю 4000 об. / хв, 15 

хв. У супернатанті визначали загальну концентрацію фракцій холестеролу 

(ХС ЛПДНГ і ХС ЛПВГ) вищеописаним методом. ХС ЛПНГ визначали за 

різницею між ЗХС і ХС в супернатанті: 

ХС ЛПНГ = ЗХС – ХС у супернатанті (ммоль/л). 

Відповідно до національних (2013) та Європейських рекомендацій ESC 

(2012) за нормальні ("цільові") показники для хворих, що перенесли ГІМ 

приймали: ЗХС <4,5 ммоль/л, ХС ЛПНГ <2,5 ммоль/л, ХС ЛПВГ у чоловіків 

>1,0 ммоль/л, у жінок >1,2 ммоль/л, ТГ <1,7 ммоль/л [43, 145]. 

Вміст СРП вивчали в сироватці 88 пацієнтів із ГІМ, методом 

імуноферментного аналізу (ELISA) із набором реактивів за інструкцією 

фірми-виробника "DRG" (США). Під час аналізу використовували одно-

моноклональні антитіла проти дистинктної антигенної детермінанти на 

молекулі СРП. 

Суму метаболітів монооксиду нітрогену (NO2+NO3) визначали в плазмі 

хворих на ГІМ, стабілізованої ЕДТА (1 мг/мл), колориметричним методом 

(Assay Kit) із набором реактивів фірми Total NO/NO2-/NO3- (RDS, 

Великобританія) після відновлення нітрату до нітриту нітратредуктазою. 

Вміст sVCAM-1 вивчали в плазмі крові 88 пацієнтів із ЕАГ, 

стабілізованої ЕДТА (1 мг/мл), методом імуноферментного аналізу (ІФА) із 

набором реактивів фірми "Diaclone®" (Франція). 
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Рівні стабільних метаболітів NO, sVCAM-1 і СРП визначали у 88 

хворих на ГІМ до лікування та після терапії на 27-28-у доби і через 6 міс 

спостереження. 

Загальний первинний гемокоагуляційний потенціал визначали за 

активованим часом рекальцифікації плазми (АЧР), протромбіновим індексом 

(ПІ), міжнародним нормалізованим відношенням (МНВ), фібриногеном А 

(ФБГ) і згущення крові – за гематокритом (Ht). Забір венозної крові для 

дослідження гемокоагуляційних параметрів здійснювали вранці, натще, в 

об'ємі 15 мл у скляні пробірки, стабілізували 3,8% розчином цитрату натрію 

(1:9). Показники гемокоагуляції вивчали в лабораторії ОККД за допомогою 

наборів реактивів фірми "Simko Ltd." (Україна) [10]. 

2.2.4. Методи дослідження фатальних і нефатальних прогнозів, 

ризиків небезпеки досягнення кінцевих точок. Прогнози фатальних та 

нефатальних серцево-судинних ускладнень (ССУ) і подій (ССП) на 

найближчі 10 і 4 роки складали відповідно до шкали SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation) та Фремінгемських критеріїв за спеціальною 

комп’ютерною програмою, схваленою Європейськими товариствами 

кардіології та гіпертензії "Assessment of cardiovascular risk in primary 

prevention and secondary prevention" (OSC Healthcare Srl®, 2005™) [153, 151, 

210, 261]. 10-річний Фремінгемський прогноз нефатальних ССУ оцінювали 

за шкалами: "низький" – 0-5%; "середній" – 5-10%; "помірний" – 10-20%; 

"високий" – 20-40%; "дуже високий" – > 40%. Ризик появи фатальних CCУ 

впродовж 10 років за шкалою SCORE оцінювали як "низький" – до 1%; 

"помірний" – 2-4%; "високий" –5-10%; "дуже високий" – 10-14%; "вкрай 

високий", фатальний –  15%. Ризик появи нових ССП у найближчі 4 роки за 

шкалою Framingham (для вторинної профілактики) оцінювали як "дуже 

низький" – 3,1-5%; "низький" – 5,1-7,5%; "середній" – 7,6-10%; "помірний" – 

10,1-15%; "високий" – 15,1-20%; "дуже високий" – 20,1-30%; "вкрай високий" 

–  30%. 
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Фатальний (SCORE) і нефатальний (Framingham) прогнози на найближчі 

10 років виконали всім хворим до лікування, та після лікування на 28-у добу, 

через 6 і 12 міс спостереження. У програму вносили дані кожного пацієнта: 

вік, стать, ризик території проживання, систолічний артеріальний тиск 

(САТ), вміст ЗХС, ХС ЛПВГ, наявності факту куріння, ЦД 2-го типу і ГЛШ. 

Прогноз появи нових ССП упродовж найближчих 4 років проводили, 

оцінюючи дані віку, статі, наявності ЦД 2-го типу, АГ, куріння, кульгавості, 

дисфункції ЛШ, електричної нестабільності ЛШ, міокардіальної ішемії, 

загального вмісту лейкоцитів, кількості фібриногену, ХС ЛПВГ, ЧСС. 

Прогнози летальності впродовж 30 діб, а також через 6 міс і 1 рік після 

ІМ у хворих вираховували за допомогою комп'ютерних програм за 

предикторними індексами TIMI Risk Score-STEMI (прогностична цінність 

шкали – 78%) [264], PAMI risk score [217] і GRACE [231, 123]. 

Ймовірність виживання хворих на ГІМ (Survival Probability) 

вираховували поквартально впродовж 12 міс за шкалою Kaplan-Meier. 

Нестандартизований та стандартизований коефіцієнт ризику (hazard ratio 

– HR) розраховували за досягненням кінцевих точок (КТ), які реєстрували 

поквартально за період лікування впродовж 12 міс. Серед них комбінована 

КТ (серцево-судинна смерть і мозковий інсульт), первинні КТ (повторний 

ІМ, прогресування стенокардії, декомпенсація ХСН, гостре порушення 

мозкового кровообігу (ГПМК)), вторинні КТ (кількість летальних наслідків 

після виписки загалом та за причиною смерті – «серцево-судинна смерть», 

проти «інша причина»). HR оцінювали за допомогою Advanced Linear 

Survival Analysis (SPSS Inc. 7.0, USA). 

2.2.5. Терапія хворих на інфаркт міокарда, оцінка ефективності 

лікування. Медикаментозна базова терапія хворих на ГКС, включених у 

дослідження впродовж усього періоду спостереження, проводили відповідно 

до діючих вітчизняних протоколів [41] (табл. 2.4). За наявності показів 

хворим додатково призначали наркотичні анальгетики в гострий період, 

діуретики (петлеві, чи тіазидні), антиаритмічні препарати. 
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Таблиця 2.4 

Медикаментозна базова терапія включених у дослідження хворих 

на інфаркт міокарда 

Терапія  

Стаціонар 

ний період, 

n=102 (%) 

6 міс 

спостере- 

ження, 

n=90 (%) 

12 міс 

спостере- 

ження, 

n=72 (%) 

ТЛТ (стрептокіназа, чи 

алтеплаза ), n (%) 
50 (49,0) 0 0 

Антитромбоцитарні (аспірин і / 

чи клопідогрель), n (%) 
102 (100,0) 90 (100,0) 72 (100,0) 

Антикоагулянти (еноксопарин, 

чи фондапаринукс), n (%) 
102 (100,0) 0 0 

Нітрати (ізосорбіда дінітрат, чи 

гліцерил тринітрат) 
102 (100,0) 90 (100,0) 72 (100,0) 

Блокатори β-адренорецепторів 

(метопрололу сукцинат, чи 

бісопророл, чи карведілол), n 

(%) 

102 (100,0) 88 (97,8) 70 (97,2) 

Інгібітори АПФ (лізиноприл, чи 

еналаприл, чи раміприл), n (%) 
99 (97,1) 50 (55,5) 41(56,9) 

Статини (аторвастатин, чи 

розувастатин), n (%) 
100 (98,0) 29 (32,2) 28 (38,9) 

Метаболічна терапія (L-

аргініну гідрохлорид, і/ чи 

кверцетин), n (%)  

102 (100,0) 21 (23,3) 15 (20,8) 

Примітка. ТЛТ – тромболітична терапія; АПФ – ангіотензин-

перетворювальний фермент. 

 

 

Медикаментозна базова терапія хворих на ГКС з елевацією сегменту ST  

включала: 

- тромболітичний препарат – стрептокіназа (фармакіназа ВАТ "Фармак", 

Україна), який вводили в дозі 250000МО в 50 мл 0,9% NaCl, чи алтеплаза 

(актилізе,"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG" підрозділ 

"Boehringer Ingelheim International GmbH", Німеччина) вводили за схемою 

фірми виробника, відповідно маси тіла пацієнта; 

- антитромбоцитарні: інгібітор циклооксигенази-1 – ацетилсаліцилову 

кислоту, аспірин, у дозі 100, чи 75 мг на добу ("Аспірин кардіо" фірми 
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"Bayer AG"; "Chimica Pharmaceutica Bayer SA";"Bayer Bitterfeld GmbH", 

Іспанія/Німеччина, у дозі 100 мг на добу; чи "Кардіомагніл" - "Nycomed 

Danmark A/S" для "Nycomed", Данія/Австрія, у дозі 75 мг на добу) та 

клопідогрель ("Плавікс", "Sanofi-Winthrop Industrie", Франція) у дозі 75 мг 1 

раз на добу; 

- антикоагулянти: еноксопарин ("Клексан" – "Aventis Pharma 

Specialites";"Aventis Pharma Le Trait" для "Laboratories Aventis", Франція) у 

дозі по 0,8 мл 2 рази в день п/ш живота чи фондапаринукс ("Арікстра" - 

GlaxoWellcome Production";"Sanofi Winthrop Industrie" для "GlaxoSmithKline 

Export Ltd", Франція/Великобританія) по 0,5 мл п/ш живота 1 раз у день. 

- нітрати: парентерально – ізосорбіда дінітрат ("Ізокет" -"Schwarz Pharma 

AG", Німеччина; гліцерилу тринітрат ("Нітрогліцерин" – ТОВ "Дослідний 

завод "ГНЦЛС", м. Харків, Україна) за схемою; таблетовані форми ізосорбіда 

дінітрат ("Кардікет ретард" – "Schwarz Pharma AG", Німеччина) по 20 мг 3 

рази в день;  

- блокатори β-адренорецепторів: метопрололу сукцинат ("Беталок" – 

ЗОК "AstraZeneca AB", Швеція) у дозі 25-50 мг за схемою, чи бісопророл 

("Конкор" – "Merck KGaA" для "Nycomed", Німеччина/Австрія) у дозі 5-10 

мг за схемою, чи карведілол ("Коріол" – "KRKA d.d., Novo mesto", 

Словенія) у дозі 6,25 мг за схемою; 

- інгібітори АПФ: лізиноприл ("Лізиноприл" – ТОВ "Авант", м. Київ, 

Україна) у дозі 5-10 мг на добу в 2 прийоми, чи еналаприл ("Енап" – КРКА, 

д.д., Ново место, Словенія) у дозі 2,5-20 мг на добу в 2 прийоми, чи раміприл 

("Раміприл" – Blufarma industry Farmasyutika, SA, Португалія) у дозі 5-10 мг 

на добу в 2 прийоми; 

- статини: аторвастатин ("Аторвастатин" – Pfizer Menyufekchurynh 

Doychlend ГмбХ, Німеччина) 20-40 мг 1 раз на добу, чи розувастатин 

("Розувастатин" – КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 20 мг на добу;  
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- метаболічна терапія: L-аргініну гідрохлорид ("Тівортін" – ТОВ 

"Юрія-Фарм", Україна), і / чи кверцетин ("Корвітин" – ЗАТ НВЦ 

"Борщагівський ХФЗ", м. Київ, Україна) у дозі 0,5 мг за схемою. 

 Медикаментозна базова терапія хворих на ГКС без елевації сегменту 

ST відрізнялася відсутністю тромболітичної терапії та меншими дозами 

антикоагулянтів. 

 Загальна тривалість спостереження склала 12 міс ± 2-3 тижні. 

Ефективність тканинної реперфузії оцінювали відповідно до діючих 

Європейських та вітчизняних рекомендації [41, 145]. Критерієм ефективності 

тканинної реперфузії було зниження елевації сегмента ST на ЕКГ на ≥70% 

від початкової величини при ІМ нижньої стінки лівого шлуночка, чи на ≥50% 

від початкової величини при ІМ із передньою локалізацією. 

Порівнювали ЕКГ до проведення тромболітичної терапії (ТЛТ), та на 

90 і 180 хв після неї. Критерієм ефективності лікування хворого на ГІМ у 

відділенні реанімації було повернення сегмента ST до ізолінії, формування 

негативного зубця Т, стабілізація клінічного стану, відсутність ускладнень, у 

т.ч. порушень ритму та провідності, упродовж останніх 48 год на фоні 

пропонованої терапії  [48, 243,]. Критеріями ефективності подальшого 

лікування (відділення гострої коронарної недостатності ОККД відділення 

реабілітації ОККД = загалом 27-28 діб) були: відсутність ускладнень ГІМ, 

позитивна динаміка ЕКГ (сформований патологічний зубець Q, у разі Q-ІМ, 

повернення сегменту ST на ізолінію, негативний зубець T), підвищення 

толерантності до фізичного навантаження (за даними ходьби на відстань 200 

метрів без негативної динаміки даних на ЕКГ, у т.ч. порушення ритму і 

провідності)  розширення режиму рухової активності; зменшення кількості 

нападів стенокардії та кількості прийнятих таблетованих нітратів не менше, 

ніж на 50 % за тиждень, зникнення стенокардії спокою, зменшення епізодів 

больової ішемії. 

Ефективність лікування за впливом на ліпідний профіль встановлювали 

на 27-28-у доби лікування в стаціонарі та через 6 міс спостереження ± 2-3 
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тижні за досягненням в обстежених "цільового" ЗХС (<4,5 ммоль/л) та ХС 

ЛПНГ (<2,5 ммоль/л) відповідно до діючих Європейських (ESC, ESH, 2012) 

та вітчизняних рекомендацій (2012) [41, 145]. 

Ефективність лікування за впливом на гуморальні маркери дисфункції 

ендотелію і запалення (sVCAM-1, стабільні сумарні метаболіти NO і СРП) 

аналізували на 27-28-у доби лікування в стаціонарі та через 6 міс 

спостереження ± 2-3 тижні за досягненням референтних значень контрольної 

групи та динамікою їхнього зниження на фоні терапії. 

Вплив лікування на тромбоцитарно-судинний гемостаз вивчали на 27-

28-у доби лікування, а також через 6 і 12 міс ± 2-3 тижні спостереження. 

Показник міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) вивчали 

щотижня під час перебування хворого в стаціонарі. Ефективність лікування 

встановлювали за досягненням стану керованої гіпокоагуляції, також 

аналізували динаміку показників. 

Ефективність лікування за впливом на прогнози встановлювали за 

частотою досягнення "цільових" рівнів SCORE (<5%), Framingham4 (<15%) і 

Framingham10 (<20%), у т.ч., залежно від поліморфізму аналізованих генів. 

Вивчали також частоту досягнення кінцевих точок, динаміку клінічних 

показників та ЕКГ даних. 

Аналіз результатів ефективності лікування (у т.ч. з урахуванням 

проведеної ТЛТ) проводили з урахуванням генотипів і гаплотипів 

аналізованих генів АСЕ (I/D), eNOS (T894G). 

За період спостереження померло 12 осіб, серед них 7 – від серцево-

судинних причин, 3 – від мозкових інсультів, 2 – від онкопатології; 18 осіб 

"вийшли" із дослідження на етапі терапії з різних причин: повторної неявки 

на обстеження, міграції, відмови від участі в дослідженні. Завершили 

дослідження 72 особи. 

2.2.6. Статистичні та аналітичні методи. Статистичну обробку 

проводили за допомогою прикладних програм MS® ExcelTM 2010, Primer of 

Biostatistics® 6.05 та Statistica™ 7.0 (Statsoft® Inc). Комп’ютерний реєстр 
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(база даних) отриманих показників створювали в системі MicrosoftExel. 

Нормальність розподілу параметрів у вибірках визначали за тестом 

Колмогорова-Смирнова. 

Достовірність даних вираховували з застосуванням двовибіркового (для 

незалежних вибірок), чи парного (для залежних) t-критерію Student при 

розподілі близькому до нормального. При нерівномірному розподілі – U-

критерій Wilcoxon-Mann-Whitney (для незалежних вибірок), t-критерію 

Wilcoxon (для залежних). Дані наведені у вигляді M±m. Достовірність 

різниць за якісними показниками та відхилення від шкали рівноваги 

генотипів Харді-Вайнберга вираховували за допомогою критерію 2, при 

частотах менше 5 – точний тест Фішера. Зв'язок показників розраховували за 

допомогою біваріантної рангової кореляції (r) за Спірменом, параметричної – 

за Пірсоном. Різницю вважали вірогідною при р<0,05 [50]. 

Коефіцієнт стандартизованого ризику розвитку кінцевих точок (HR – 

hazard ratio) визначали за допомогою Advanced Linear Survival Analysis (SPSS 

Inc. 7.0, USA).  

 Ідентифікацію досліджуваного показника, як маркера ризику, 

оцінювали методами клінічної епідеміології [50]. Вираховували підвищення 

абсолютного ризику, підвищення відносного ризику, відносний ризик, 

відношення шансів, ризиків і довірчі інтервали відношення шансів та 

ризиків. Клінічно значимим фактор ризику вважали при значенні показника 

відношення шансів більшими 1,2. Клінічно значимим протективним ефектом 

володів показник при відношенні шансів менше 0,8 [50]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АЛЕЛЬНИЙ СТАН ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО 

ФЕРМЕНТУ (I/D) ТА  ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ АЗОТУ ОКСИДУ СИНТАЗИ 

(894G>T) У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ  

КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ 

3.1. Аналіз інсерційно-делеційного (I/D) поліморфізму гена АСЕ у 

хворих на гострий коронарний синдром 

АПФ є ключовим компонентом як РААС, так і калікреїн-кінінової 

системи. Його основна функція – розщеплення карбокси-термінального 

дипептиду ангіотензину I, із наступним вивільненням фізіологічно активного 

октапептиду ангіотензину II (ATII). ATII, як сильнодіюча судинозвужувальна 

молекула, відіграє ключову роль у модуляції судинного тонусу і проявляє 

свій ефект шляхом зв'язування з рецепторами ангіотензину І (AT1R). Останні 

присутні, переважно, у клітинах судин, нирковій паренхімі і надниркових 

залозах і медіюють фізіологічний ефект ATII через G-протеїн, що 

активується фосфатидилінозитолом-кальцію – месенджером РААС, з 

ефектом вазоконстрикції, гіпертрофії гладком'язових клітин та їхнім 

ремоделюванням, вивільненням катехоламінів у симпатичні нервові 

закінчення [186]. 

Ізоформа фермента АПФ кодується відповідним геном. Карта гена АСЕ 

(dbSNP id.: rs 4646994) у 17 хромосомі (17q23.3), охоплює 21 кб, складається 

з 26 екзонів і 25 інтронів, характеризується поліморфізмом у результаті 

присутності (інсерції – I) або відсутності (делеції – D) із 287 пар основ 

фрагмента повторюваної послідовності Alu в 16 інтроні, а отже з відповідним 

отриманням двох алелів I- та  D- і є високополіморфним у промоторних та 

кодуючих регіонах. У зв'язку з цим функціональний варіант цього гена 

продовжує вивчатись [151]. За даними ряду досліджень, наявність D-алеля в 

16 інтроні асоціює з розвитком ІХС, ІМ, ЕАГ, хронічної серцевої 

недостатності (ХСН). Гомозиготний DD-варіант асоціює з низькою 
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виживаністю і вищим ризиком серцево-судинних подій: ІМ, ХСН, раптовою 

коронарною смертю, мозковим інсультом, дилатаційною кардіоміопатією, 

нирковою недостатністю тощо [151, 20]. Є гіпотеза, що інсерційний варіант 

(І) гена АСЕ, навпаки, містить так званий "приглушучий" секвенс, що знижує 

його експресію [129]. Окремі автори встановили, що в носіїв DD-генотипу 

гена ACE більший рівень власне АПФ та АТІІ у серцевому м’язі і плазмі, 

вища експресія мРНК АСЕ - у нирках, високий ризик інсулінорезистентності 

[266, 20]. Оскільки поліморфізм гена АСЕ може бути однією з головних 

причин генетично зумовленої дисрегуляції РААС, калікреїн-кінінової і 

симпатоадреналової систем, було проведено визначення частоти алелей і 

генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ у хворих на ІМ. 

Нами встановлено, що частота виявлення "дикого" І-алеля та 

"мутантного" D-алеля гена АСЕ в дослідній групі вірогідно не відрізняється 

(табл. 3.1): 51,5% (105), проти 48,5% (99) випадків із 204 виділених алелей 

(n=102) (р>0,05). У контрольній групі в 1,86 раза частіше ідентифікували 

сприятливий І-алель, ніж D варіант: у 65,0% (39) випадків, проти 35,0% (21) 

випадків. "Дикий" І алель  частіше спостерігали в осіб контрольної групи, 

ніж у хворих на ІМ на 13,5% (2=16,8, p<0,001). Натомість "мутантний" D 

алель, навпаки, частіше виявляли в пацієнтів дослідної групи, ніж контролю 

на 13,5% (2=11,6, p<0,001). Отриманий розподіл по групам спостереження 

віддзеркалював загальний в обстеженій популяції, де невірогідно превалював 

"дикий" І алель над нефункціональним на 9,0% (2=2,28, p>0,05).  

Таблиця 3.1 

Частоти алелів I/D поліморфізму гена АСЕ у хворих на інфаркт міокарда 

№ 
Групи досліджень, кількість 

алелів (%) 

І алель,  

n (%) 

D алель,  

n (%) 
2 

р 

1 Дослідна група, n=204 (77,3%) 105 (51,5)  99 (48,5)  
2<1,0 

p>0,05 

2  Контрольна група, n=60 (22,7%) 39 (65,0)  21 (35,0)  
2=17,03 

p<0,001 

3 Загалом, n=264 (%) 144 (54,5) 120 (45,5) 
2=2,07 

p>0,05 

Примітка. n – абсолютна кількість алелей. 
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Розподіл алелей за поліморфним варіантом гена АСЕ серед хворих на 

ІМ та загалом в обстеженій популяції відповідає очікуваному при рівновазі 

Hardy-Weinberg (табл. 3.2). У здорових спостерігали домінування І-алеля 

(РІ=0,65) із вірогідним дефіцитом гетерозиготності (F=0,34, р=0,001). У 

кількісному відношенні, загалом, серед обстежуваних переважає І алель 

(РІ=0,55) над D варіантом (РD=0,45), при цьому відносна частота алелей 

вірогідно не відрізняється (2<1,0 p>0,05). Це підтверджується при 

підрахунку коефіцієнта інбридингу (F) із недостовірним надлишком 

гетерозиготності (F=-0,19, р>0,05), що розповсюджується загалом на всю 

вибірку і свідчить про нормальний популяційний розподіл. 

Таблиця 3.2 

Алельний стан I/D поліморфізму гена АСЕ та гетерозиготність у хворих 

на інфаркт міокарда 

Групи  
Алелі, n (%) 

РІ РD НО НЕ F 2 Р 
І D  

Дослідна 

група, n=204 

105 

(51,5) 

99 

(48,5)  
0,51 0,49 0,68 0,50 -0,35 <1,0 0,05 

Контрольна 

група, n=60 

39 

(65,0)  

21 

(35,0) 
0,65 0,35 0,30 0,46 0,34 10,32 0,001 

Всього, 

n=264  

144 

(54,5) 

120 

(45,5) 
0,55 0,45 0,59 0,50 -0,19 <1,0 0,05 

Примітки: 1. РІ – відносна частота I алеля;  РD – відносна частота D алеля. 2. 

Н0 – фактична гетерозиготність; НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу (відносне відхилення частот генотипів від панміксії). 

3. 2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і 

очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 
 

Розподіл генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ з урахуванням виду ІМ 

наведено в табл. 3.3. У хворих на Q-ІМ достовірно переважав ID-генотип у 

4,94 і 4,27 раза (2=19,5, p<0,001), над ІІ- та DD-варіантами. При цьому ІІ- та 

DD-генотипи реєстрували з майже однаковою частотою: 16,3% (15) і 14,1% 

(13), відповідно (р>0,05). У пацієнтів із не Q-ІМ вірогідно домінував І-алель 

(ID, ІІ-варіанти), над DD-генотипом: 50,0% і 30,0%, проти 20,0% (2=6,58, 

p=0,037). Відносна частота DD-генотипу була більшою у хворих на не Q-ІМ, 

ніж Q-ІМ на 5,9% (р<0,05). Натомість ID-варіант частіше на 19,6% 
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реєстрували у хворих на Q-ІМ (2=29,6, p<0,001), а ІІ-генотип – у пацієнтів із 

не Q-ІМ на 13,7% (2=22,6, p<0,001).  

У контрольній групі носіїв сприятливого ІІ-генотипу було більше, ніж 

таких із ID- та DD-генотипами в 1,67 і 2,5 раза: 50,0%, проти 30,0% і 20,0% 

відповідно (2=8,63, p=0,013). Окрім того, носіїв ІІ-генотипу серед практично 

здорових було в 2,84 раза більше (2=11,8, p<0,001), ніж серед хворих на ІМ 

(особливо з Q-ІМ), а таких із ID-генотипом, навпаки, менше в 2,25 раза 

(2=9,18, p=0,002). Відносна частота виявлення несприятливого DD-носійства 

між дослідною групою і контролем вірогідно не відрізнялася (р>0,05). 

 

Таблиця 3.3 

Дистрибуція генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ, залежно від виду 

інфаркту міокарда 

Групи дослідження № 
Генотипи гена АСЕ, n (%) 

2 р 
DD ID II 

Дослідна 

група  

Q-ІМ, n=92 (%) 1 13 (14,1) 64 (69,6) 
15 

(16,3) 
2=19,5 

p<0,001  

не Q-ІМ, n=10 

(%) 
2 2 (20,0) 5 (50,0) 3 (30,0) 

2=6,58 

р=0,037 

Загалом дослідна група,  

n=102 (%) 
15 (14,7) 69 (67,6) 

18 

(17,6) 
2=19,6 

р<0,001  

Контрольна група, n=30 (%) 6 (20,0)  9 (30,0) 
15 

(50,0) 
2=8,63 

р=0,013 

Всього, n=132 (%) 21 (15,9) 78 (59,1) 33 (25,0) 
2=3,33 

р=0,19 

Примітка. ІМ – інфаркт міокарда. 

Дистрибуція генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ в дослідних групах 

хворих на Q- і не Q-ІМ та загалом відповідала очікуваній за рівновагою 

Hardy-Weinberg, що супроводжувалося відсутністю статистично значимої 

різниці між показниками гетерозиготності, незважаючи на негативний 

коефіцієнт інбридингу у хворих на ІМ (F=-0,39-|-0,01|, р>0,05) із вірогідним її 

дефіцитом у контролі (F=0,34, р=0,001), що загалом не порушувало 

популяційну рівновагу (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4  

Аналіз гетерозиготності I/D поліморфізму гена АСЕ, залежно від 

виду інфаркту міокарда 

Групи, n  
Генотипи, n (%) 

РІ РD Н0 НЕ F 2 Р 
DD ID II 

Хворі на Q-

ІМ, n=92  

13 

(14,1) 

64 

(69,6) 

15 

(16,3) 
0,51 0,49 0,70 0,50 -0,39 <1,0 0,05 

Хворі на не Q-

ІМ, n=10  

2  

(20,0) 

5  

(50,0) 

3 

(30,0) 
0,55 0,45 0,50 0,49 -0,01 <1,0 0,05 

Загалом хворі 

на ІМ, n=102 

15 

(14,7) 

69 

(67,6) 

18 

(17,6) 
0,51 0,49 0,68 0,50 -0,35 <1,0 0,05 

Контрольна 

група, n=30 

6  

(20,0)  

9  

(30,0) 

15 

(50,0) 
0,65 0,35 0,30 0,46 0,34 10,32 0,001 

Всього, n=132  
21 

(15,9) 

78 

(59,1) 

33 

(25,0) 
0,55 0,45 0,59 0,50 -0,19 <1,0 0,05 

Примітки: 1. РI – відносна частота I алеля;  РD – відносна частота D алеля. 2. 

Н0 – фактична гетерозиготність. 2. НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу (відносне відхилення частот генотипів від панміксії). 

3. 2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і 

очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 5. 

ІМ – інфаркт міокарда. 

Розподіл генотипів гена АСЕ (I/D), залежно від локалізації ІМ 

(переважно по передній, чи нижній стінці міокарда лівого шлуночка) та 

черговості виникнення (первинний, повторний, чи рецидив), наведено в табл. 

3.5. 

Серед хворих на ІМ із локалізацією, переважно, по передній стінці 

(n=54) достовірно переважав ID-генотип над ІІ- та DD-варіантами в 3,0 і 6,0 

раза (2=29,2, p<0,001). Аналогічну тенденцію дистрибуції спостерігали у 

хворих із переважно "нижньою локалізацією" ІМ (n=48) (2=28,7, p<0,001). 

Однак необхідно зауважити, що в пацієнтів із ІМ переважно по передній 

стінці ЛШ ІІ-генотип реєстрували на 11,1% частіше, ніж DD-варіант (2=7,12, 

р=0,021). Натомість, у хворих із переважно "нижньою локалізацією" ІМ, 

навпаки, DD-генотип верифікували частіше, ніж ІІ- на 6,25% (2=4,83, 

р=0,045). Відносна частота виявлення гомозиготного D-алеля була вірогідно 

більшою в осіб із "нижньою локалізацією" ІМ, ніж у таких із "передньою" – 
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на 7,65% (p<0,05). Тоді як серед хворих на ІМ із переважно передньою 

локалізацією, ІІ-генотип реєстрували частіше, ніж у таких з ураженням 

міокарда, переважно, по нижній стінці ЛШ – на 9,7% (p<0,05). Достовірної 

різниці по частоті виявлення ID-генотипу, залежно від локалізації ІМ, не 

встановили (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Дистрибуція генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ, залежно від 

локалізації інфаркту міокарда та черговості виникнення 

Розподіл хворих на інфаркт  

міокарда  
№ 

Генотипи гена АСЕ, n (%) 
2 р 

DD ID II 

За локаліза-

цією ІМ  

по передній стінці, 

n=54 (%) 
1 6 (11,1) 

36 

(66,7) 

12 

(22,2) 
2=29,2 

p<0,001  

по нижній стінці, 

n=48 (%) 
2 

9 

(18,75) 

33 

(68,75) 

6 

(12,5) 
2=28,7 

p<0,001 

По 

виникненню  

первинний ІМ,  

n=75 (%) 
1 

11 

(14,7) 

51 

(68,0) 

13 

(17,3) 
2=32,6 

p<0,001 

повторний, чи 

рецидив ІМ, n=27 

(%) 

2 4 (14,8) 
18 

(66,7) 

5 

(18,5) 
2=21,3 

p<0,001 

Загалом дослідна група, n=102 (%) 
15 

(14,7) 

69 

(67,6) 

18 

(17,6) 
2=19,6 

р<0,001  

Примітка. ІМ – інфаркт міокарда. 

 

За черговістю виникнення суттєвої різниці в розподілі генотипів між 

групами (первинний ІМ, проти повторний, чи рецидив) не встановили (див. 

табл. 3.5). Також вірогідно не відрізнялася відносна частота гомозиготних І- 

та D-алелей гена АСЕ як у кожній групі окремо, так і між групами зокрема 

(р>0,05). Достовірно домінував ID-генотип в обох вищезгаданих групах 

спостереження: у хворих на первинний ІМ – 68,0% (2=32,6, р<0,001), у 

пацієнтів із повторним ІМ, чи його рецидивом – 66,7% (2=21,3, р<0,001), без 

суттєвої різниці між групами (р>0,05). 

Розподіл генотипів за поліморфним варіантом гена АСЕ серед хворих 

на ІМ з урахування локалізації, черговості виникнення та загалом в 

обстежених хворих відповідає очікуваній рівновазі Hardy-Weinberg і свідчить 
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про нормальний популяційний розподіл (табл. 3.6). Це підтверджується при 

підрахунку коефіцієнта інбридингу (F), який засвідчив відсутність 

статистично значимої різниці між фактичною та очікуваною 

гетерозиготністю загалом та окремо по кожній із дослідних груп (F=-0,38-|-

0,33|, р>0,05). 

Таблиця 3.6  

Аналіз гетерозиготності I/D поліморфізму гена АСЕ, залежно від 

локалізації інфаркту міокарда та черговості виникнення 

Групи, n  
Генотипи, n (%) 

РІ РD Н0 НЕ F 2 Р 
DD ID II 

ІМ по передній 

стінці, n=54  

6  

(11,1) 

36 

(66,7) 

12 

(22,2) 
0,56 0,44 0,67 0,49 -0,35 3,54 0,06 

ІМ по нижній 

стінці, n=48  

9  

(18,8) 

33 

(68,7) 

6 

(12,5) 
0,47 0,53 0,69 0,50 -0,38 2,21 0,05 

Первинний 

ІМ, n=75 

11 

(14,7) 

51 

(68,0) 

13 

(17,3) 
0,51 0,49 0,68 0,50 -0,36 1,29 0,05 

Повторний 

ІМ, n=27 

4  

(14,8) 

18 

(66,7) 

5 

(18,5) 
0,52 0,48 0,67 0,50   -0,33 1,51 0,05 

Контрольна 

група, n=30 

6  

(20,0)  

9 

(30,0) 

15 

(50,0) 
0,65 0,35 0,30 0,46   0,34 10,32 0,001 

Загалом хворі 

на ІМ, n=102 

15 

(14,7) 

69 

(67,6) 

18 

(17,6) 
0,51 0,49 0,68 0,50 -0,35 <1,0 0,05 

Примітки: 1. РI – відносна частота I алеля;  РD – відносна частота D алеля. 2. 

Н0 – фактична гетерозиготність. 2. НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу. 3. 2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези 

між фактичною і очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) 

спостережень. 5. ІМ – інфаркт міокарда. 

Розподіл генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ у хворих на ІМ з 

урахуванням окремих демографічних та клінічно-діагностичних показників 

наведено в табл. 3.7. За віковим розподілом, рівнем ДАТ та тривалістю 

больового синдрому з урахуванням генотипів гена АСЕ вірогідних 

відмінностей не спостерігали (р>0,05). За сімейним анамнезом обтяженості за 

ІХС, АГ, чи їхнього поєднання в батьків у віці матері до 55 років, батька до 

65 років чи родичів по прямій лінії – братів і сестер серед носіїв генотипів 

гена АСЕ, незалежно від статі, суттєвої різниці не встановили (р>0,05). Серед 

носіїв D-алеля частіше спостерігається супутня АГ, ЦД2, особи з надмірною 
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масою та ожирінням, курці, з облітеруючими захворюваннями артерій 

нижніх кінцівок (ОЗАНК) та ЦВЗ, а також частіші порушення ритму в 

гострий період ІМ, при поступленні вірогідно вищий САТ на 9,3% і 6,6%, 

ніж у носіїв ІІ-генотипу (р<0,05). 

Таблиця 3.7  

Окремі демографічні та клінічно-діагностичні показники, залежно від 

генотипів I/D поліморфізму гена АСЕ у хворих на інфаркт міокарда 

Групи дослідження 
Генотипи гена АСЕ, n (%) 

р 
DD ID II 

Вік, роки 68,3±5,93 58,7±4,63 58,3±3,37 – 

Стать, n 

(%)  

Чоловіки, n=87 (%) 14 (93,3) 63 (91,3) 10 (55,6) <0,001 

Жінки,  n=15 (%) 1 (6,67) 6 (8,69) 8 (44,4) 0,004 

Супутня 

патологія, n 

(%)  

АГ,  n=70 (%) 13 (86,7) 53 (76,8) 4 (22,2) <0,001 

ЦД 2,  n=18 (%) 6 (40,0) 9 (13,0) 3 (16,7) <0,001 

маси тіла, n=45 (%)  15(100,0)  25 (36,2) 5 (27,8) <0,001 

ОЗАНК, n=22 (%) 10 (66,7) 12 (17,4) 0 <0,001 

ЦВЗ, n=39 (%) 9 (60,0) 29 (42,0) 1 (5,55) <0,001 

АТ при госпіталізації 

мм рт.ст 

САТ 160,7±5,15 156,1±3,60 
145,8±4,19 

*# 
– 

ДАТ 99,0±3,88 97,3±5,12 96,9±4,0 – 

ЧСС при госпіталізації, уд/хв 84,5±4,70 80,9±6,46 85,5±6,35  

Куріння, n=54 (%) 14 (93,3) 36 (52,2) 4 (22,2)  <0,001 

Тривалість больового синдрому, 

хв 
86,8±17,1 80,5±22,0 75,4±15,9 – 

Порушення ритму в гострий 

період у хворих на ІМ, n=89 (%) 
15 (100,0) 62 (89,8) 12 (66,7)  <0,001 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ЦВЗ – цереброваскулярні захворювання; ЦД2 – 

цукровий діабет 2-го типу; АГ – артеріальна гіпертензія; ОЗАНК - облітеруючі 

захворювання артерій нижніх кінцівок; САТ, ДАТ – систолічний, діастолічний 

артеріальний тиск. 2. p – вірогідність різниць показників за критерієм 2; * - вірогідність 

різниць показників із носіями DD-генотипу р<0,05; # -  вірогідність різниць показників із 

носіями ID-генотипу р<0,05. 3. n (%) – кількість (відсоток) спостережень за кожним 

генотипом. 

 

Для визначення потенційних факторів ризику появи Q-, чи не Q-ІМ у 

хворих на ГКС з урахуванням генетичної компоненти, виконано аналіз 

показників підвищення / зменшення абсолютного (ARI / ARR) та відносного 

(RRI / RRR) ризиків, показників відносного ризику (RelR), відношення 

шансів (OR) та ризиків (RR) із визначенням довірчих інтервалів (95%CI) 

(табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Генотипи I/D поліморфізму гена АСЕ, як чинники ризику появи Q-інфаркту міокарда  

№ 

n/n 

Потенційний 

фактор ризику 

Q-інфаркт міокарда Не Q-інфаркт міокарда 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95%СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95%СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

1 ІІ-генотип 0,34 0,67 0,33 0,60 0,19 
0,41-0,86/ 

0,08-0,48 
2=13,85 

р<0,001 
0,20 0,40 0,60 0,52 0,43 

0,16-1,74/ 

0,09-1,98 
2<1,0 

р>0,05 

2 ID-генотип -0,39 -1,32 2,32 1,53 5,33 
1,19-1,98/ 

2,17-13,1 
2=14,7 

р<0,001 
-0,20 -0,67 1,67 1,86 2,33 

0,65-5,34/ 

0,54-10,1 
2<1,0 

р>0,05 

3 DD-генотип 0,06 0,29 0,71 0,89 0,66 
0,64-1,83/ 

0,22-1,92 
2<1,0 

р>0,05 
0 0 1,0 1,0 1,0 

0,26-3,83/ 

0,17-5,98 
р>0,05 

4 І алель 0,14 0,21 0,79 0,87 0,56 
0,76-1,0/ 

0,31-1,0 
2=3,53 

р=0,041 
0,10 0,15 0,85 0,73 0,66 

0,34-1,56/ 

0,23-1,84 
2<1,0 

р>0,05 

5 D алель -0,14 -0,40 1,40 1,15 1,78 
0,99-1,32/ 

0,97-3,25 
2=3,99 

р=0,037 
-0,10 -0,29 1,29 1,36 1,52 

0,64-2,90/ 

0,54-4,25 
2<1,0 

р>0,05 

Примітки: 1. ARI (absolute risk increase) / ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase) / RRR (relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;  

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95%CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR), шансів (OR).  
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Наявність ІІ-генотипу та І-алеля гена АСЕ у хворих на ГКС є 

протективним чинником щодо появи Q-ІМ і робить шанси на його появу  

найнижчими в обстеженій популяції хворих (OR=0,19-0,56, 2=3,53-13,85, 

р≤0,041-0,001) (табл. 3.9). За наявності гетерозиготної мутації гена АСЕ в 

пацієнтів із ГКС відносний ризик появи Q-ІМ зростає в 1,53 раза (OR=5,33, 

95%СІ=2,17-13,1, р<0,001). Присутність D-алеля в 16 інтроні гена АСЕ 

збільшує ризик Q-ІМ в 1,15 раза (OR=1,78, 95%СІ=0,97-3,25, 2=3,99, 

р<0,037). 

Епідеміологічний аналіз ризику появи ІМ за переважною локалізацією 

(по передній / нижній стінці міокарда ЛШ) (табл. 3.9) та черговістю 

виникнення (табл. 3.10), залежно від генотипів та алельного стану гена АСЕ, 

засвідчив, що в носіїв ID-генотипу зростає ймовірність локалізації ІМ по 

передній стінці міокарда ЛШ в 1,73 раза (OR=4,67, 95%СІ=1,78-12,2, 2=10,4, 

р=0,001), по нижній стінці ЛШ – в 1,89 раза (OR=5,13, 95%СІ=1,90-13,8, 

2=11,5, р<0,001); відносний ризик повторного ІМ, чи рецидиву – у 2,22 раза 

(OR=4,67, 95%СІ=1,53-14,3, 2=7,66, р=0,006), первинного ІМ – у 2,27 раза 

(OR=4,96, 95%СІ=1,98-12,4, 2=12,6, р<0,001). D-алель підвищує відносний 

ризик ІМ по нижній стінці ЛШ в 1,52 раза (OR=2,10, 95%СІ=1,08-4,09, 

2=4,18, р=0,03) та первинного ІМ - в 1,39 раза (OR=1,76, 95%СІ=0,95-3,27, 

2=3,24, р=0,049). ІІ-генотип гена АСЕ вірогідно зменшує ризик появи ІМ як 

по нижній, так і попередній стінці ЛШ (табл. 3.9), незалежно від черговості 

виникнення (табл. 3.10) – первинний, повторний, чи рецидив, із найнижчою 

його ймовірністю в обстеженій популяції: по локалізації – OR=0,14 і 

OR=0,29, [95%СІ=0,05-0,75], (2=6,82 і 2=13,2, р≤0,009-0,001), по черговості 

– OR=0,21 і OR=0,23, 95%СІ=0,07-0,76, 2=11,7 і 2=6,18, р≤0,013-0,001). І-

алель відіграє протективну роль у появі ІМ по нижній стінці ЛШ (OR=0,48, 

95%СІ=0,24-0,92, 2=4,88, р=0,027). 
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Таблиця 3.9 

Генотипи I/D поліморфізму гена АСЕ, як чинники ризику локалізації інфаркту міокарда  

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Інфаркт міокарда з локалізацією по передній стінці Інфаркт міокарда з локалізацією по задній стінці 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/ 95% 

СІ OR 

2 

р 

1 ІІ-генотип 0,28 0,55 0,44 0,60 0,29 
0,38-0,95/ 

0,11-0,75 

2=6,82 

р=0,009 
0,37 0,75 0,25 0,39 0,14 

0,19-0,78/ 

0,05-0,43 

2=13,2 

p<0,001  

2 ID-генотип -0,37 -1,22 2,22 1,73 4,67 
1,20-2,51/ 

1,78-12,2 
2=10,4 

р=0,001 
-0,39 -1,29 2,29 1,89 5,13 

1,24-2,86/ 

1,90-13,8 
2=11,5 

p<0,001 

3 
DD-

генотип 
0,09 0,11 0,56 0,75 0,5 

0,42-1,35/ 

0,15-1,72 
>0,05 0,01 0,06 0,94 0,97 0,92 

0,61-1,53/ 

0,29-2,92 
2<1,0 

p >0,05 

4 І алель 0,09 0,15 0,85 0,87 0,67 
0,70-1,09/ 

0,35-1,29 
2=1,42 

р>0,05 
0,18 0,28 0,72 0,76 0,48 

0,59-0,97 / 

0,24-0,92 
2=4,88 

р=0,027 

5 D алель -0,09 -0,27 1,27 1,15 1,49 
0,92-1,43/ 

0,77-2,85 
2=1,06 

p>0,05 
-0,18 -0,52 1,52 1,32 2,10 

1,03-1,69/ 

1,08-4,09 
2=4,18 

р=0,03 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;   

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).  
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Таблиця 3.10 

Генотипи I/D поліморфізму гена АСЕ, як чинники ризику повторного інфаркту міокарда, чи його рецидиву  

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Повторний інфаркт міокарда, чи рецидив  Інфаркт міокарда вперше 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/ 95% 

СІ OR 

2 

р 

1 ІІ-генотип 0,31 0,63 0,37 0,42 0,23 
0,19-0,94/ 

0,07-0,76 

2=6,18 

р=0,013 
0,33 0,65 0,35 0,58 0,21 

0,38-0,87/ 

0,08-0,53 

2=11,7 

p<0,001  

2 ID-генотип -0,37 -1,22 2,22 2,22 4,67 
1,21-4,08/ 

1,53-14,3 
2=7,66 

р=0,006 
-0,38 -1,27 2,27 1,59 4,96 

1,18-2,14/ 

1,98-12,4 
2=12,6 

p<0,001 

3 
DD-

генотип 
0,05 0,26 0,74 0,82 0,69 

0,36-1,84/ 

0,17-2,79 
p>0,05 0,05 0,27 0,73 0,89 0,69 

0,61-1,29/ 

0,23-2,06 
p>0,05 

4 І алель 0,13 0,20 0,80 0,75 0,58 
0,52-1,11/ 

0,27-1,23 
2=1,52 

р>0,05 
0,14 0,21 0,79 0,85 0,57 

0,72-1,01 / 

0,31-1,05 
2=2,71 

р=0,072 

5 D алель -0,13 -0,38 1,38 1,32 1,72 
0,90-1,94/ 

0,81-3,66 
2=2,03 

p>0,05 
-0,14 -0,39 1,39 1,17 1,76 

0,99-1,39/ 

0,95-3,27 
2=3,24 

р=0,049 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;   

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).
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3.2. Аналіз однонуклеотидного 894G>T поліморфізму гена eNOS у 

хворих на гострий коронарний синдром 

Фермент ендотеліальної азоту оксиду синтази (NOS) модулює синтез 

ендотелієм NO і діє як потенційний вазодилататор. Ген, що кодує даний 

ензим має 3 різних ізоформи NOS: нейрональну (nNOS, тип I), індуцибельну 

(iNOS, тип II) і ендотеліальну (eNOS, тип III). Ген eNOS (dbSNP id: 

rs1799983) є високо поліморфним. На сьогодні відомі понад 20 видів його 

поліморфізму. Найбільш відомі – це структурна заміна в 7 екзоні 7 

хромосоми q35-36 894G>T, що супроводжується заміщенням глутамінової 

кислоти на аспарагінову в кодоні 298, наявність 27 функціональних 

тандемних повторів пар нуклеотидів (VNTR) у 4-му нітроні (4a/b) даної 

хромосоми, чи поліморфізм промоторної зони 786T>C [114]. За даними ряду 

досліджень, вищевказані поліморфізми гена eNOS можуть супроводжуватися 

пошкодженням біодоступності NO, ендотеліальною дисфункцією, 

дисрегуляцією процесів вазоконстрикції / вазодилатації, мати 

протромбогенний і прозапальний ефекти, стимулювати проліферативні 

процеси в гладких м'язах судин, обмежувати оксидацію холестерину 

проатерогенних ліпопротеїдів низької густини, відіграючи ключову роль у 

патогенезі коронарної хвороби серця, серцевої недостатності і гіпертензії 

[252]. У проведених раніше дослідженнях встановлено, що у випадку появи 

мінорного алеля Т-894 (Asp) гена еNOS зростає ймовірність спазму 

коронарних артерій [212], ІХС [101], ІМ та АГ [198], гемореологічних змін 

[202,], стає тяжчим перебіг захворювань дихальної системи у хворих на ІХС 

[168]. Однак, окремі дослідники заперечують наявність подібних асоціацій 

[206]. У зв'язку з суперечливістю наявних даних нами проведено визначення 

частот алелей, генотипів даного гена та їхню асоціацію з тяжкістю і видом 

ІМ у хворих на ГКС у Північно-Буковинському регіоні. 

У нашому дослідженні "дикий" G алель гена eNOS спостерігали в 179 

(67,8%) випадках із 264 виділених алелей, де в 7 хромосомі 7 екзоні гена 

eNOS q35-36 відсутня міссенс мутація з однонуклеотидною структурною 
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заміною тиміну на гуанін (TG) і наступним синтезом зміненого білка 

G[Glu]A[Asp] (табл. 3.11). Несприятливий "мінорний" варіант Т-894 (Asp) 

виявляли в 2,1 раза рідше, ніж G алель – 85 випадків (32,2%) (2=8,05, 

р=0,005). Аналогічну частотну тенденцію розподілу спостерігали як у 

контрольній, так і в дослідній групах (табл. 3.11), де вірогідно превалював 

"дикий" G алель, над мутантним: у контролі – у 3 рази (75,0%, проти 25,0%, 

2=13,1, р<0,001), у дослідній групі – в 1,92 раза (65,8% проти 34,2%, 2=7,48, 

р=0,006) відповідно. Серед осіб дослідної групи мінорний Т-алель 

спостерігали в 1,37 раза частіше, ніж у контролі (2=9,97, р=0,002), натомість 

сприятливий G-алель, навпаки, виявляли частіше серед практично здорових, 

ніж у дослідній групі в 1,14 раза (2=7,0, р=0,009). 

 

Таблиця 3.11 

Розподіл алелей 894G>T поліморфізму гена eNOS у хворих на інфаркт 

міокарда та контрольній групі 

 

№ Групи дослідження, n (%) Т алель, n (%) G алель,n (%) р 

1 Дослідна група, n=204 (77,3%)  70 (34,2)  134 (65,8)  
2=7,48 

p=0,006 

2 Контрольна група, n=60 (22,7%)  15 (25,0)  45 (75,0)  
2=13,1 

p<0,001 

3 Загалом, n=264 (%)  85 (32,2) 179 (67,8) 
2=8,05 

p=0,005 

Примітка. n (%) – абсолютна (відносна) кількість алелей. 

 

Алельний розподіл серед обстежуваних відповідав очікуваному за 

Hardy-Weinberg (табл. 3.12) при тенденції до збільшення гетерозиготності в 

дослідній групі (F=-0,31, р>0,05), зі статистично значимою різницею її 

надлишку в контролі (F=-0,33, р=0,013), що загалом не порушувало 

популяційної рівноваги загалом (F=-0,30, р>0,05). 
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Таблиця 3.12 

Аналіз гетерозиготності та алельного стану 894G>T поліморфізму гена 

eNOS у хворих на інфаркт міокарда та контрольній групі  

Групи 
Алелі,n (%) 

РG РT НО НЕ F 2 Р 
G T  

Дослідна 

група, n=204 

134 

(65,8)  

70 

(34,2)  
0,66 0,34 0,59 0,45 -0,31 1,48 0,05 

Контрольна 

група, n=60 

45 

(75,0)  

15 

(25,0)  
0,75 0,25 0,50 0,38 -0,33 6,15 0,013 

Загалом, 

n=264  

179 

(67,8) 

85 

(32,2) 
0,68 0,32 0,57 0,44 -0,30 2,39 0,05 

Примітки: 1. РG – відносна частота G алеля;  РT – відносна частота T алеля. 2. Н0 – 

фактична гетерозиготність; НЕ – очікувана гетерозиготність; F – коефіцієнт інбридингу. 3. 

2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і очікуваною 

гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 

 

Дистрибуцію генотипів гена eNOS з урахуванням виду ІМ наведено в 

таблиці 3.13. Серед хворих на не Q-ІМ та в контрольній групі носіїв ТТ-

генотипу не спостерігали. ТТ-генотип був присутній тільки серед хворих на 

Q-ІМ (n=5). При аналізі розподілу генотипів у пацієнтів із Q-ІМ TG-варіант 

виявляли частіше, ніж GG- та ТТ- в 1,81 та 11,2 раза, відповідно (р≤0,01-

0,001). Натомість серед хворих на не Q-ІМ носіїв GG-генотипу було в 1,5 

раза більше, ніж TG-: 60,0% проти 40,0% (р>0,05). Відносна частота TG-

генотипу у хворих на Q-ІМ була на 20,9% більша, ніж у таких із не Q-ІМ 

(2=28,0, р<0,001), а GG-генотипу навпаки менша – на 26,3% (2=44,5, 

р<0,001). Загалом, у дослідній групі переважав TG-генотип над GG- та TT-

варіантами в 1,62 (2=4,98, р=0,043) і 12 разів (2=21,13, p<0,001) відповідно. 

Відносна частота TG-варіанту у хворих на ІМ загалом теж була більшою на 

8,8%, ніж у контролі (2=11,9, р<0,001), а GG-генотипу, навпаки, меншою на 

13,7% (2=10,0, р=0,002), за паритетного співвідношення TG- і GG- генотипів 

у групі контролю: 50,0% і 50,0% відповідно (р>0,05) (табл. 3.13). 

У хворих на не Q-ІМ та практично здорових (табл. 3.14) спостерігали 

вірогідне відхилення гетерозиготності від шкали Hardy-Weinberg із 
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коефіцієнтом інбридингу F=-0,25 (р=0,001) і F=-0,33 (р=0,013) відповідно, 

домінуванням «дикого» G-варіанту (РG=0,80 проти РT=0,20 у хворих на не Q-

ІМ та РG=0,75, проти РT=0,25 у контролі), що, однак, перекривалося 

нормальним алельним розподілом у пацієнтів із Q-ІМ (р>0,05) зі 

збереженням популяційної рівноваги Hardy-Weinberg як загалом у хворих на 

ІМ (p>0,05), так і в обстеженій популяції (p>0,05). 

Таблиця 3.13 

Дистрибуція генотипів 894G>T поліморфізму гена eNOS,  

залежно від виду інфаркту міокарда 

Групи дослідження № 
Генотипи гена eNOS, n (%) 

2 р 
ТТ TG GG 

Дослідна 

група  

Q-ІМ, n=92 (%) 1 5 (5,43) 56 (60,9) 31 (33,7) 
2=39,4 

p<0,001 

не Q-ІМ, n=10 (%) 2 0 4 (40,0) 6 (60,0) 
2=2,82 

р>0,05 

Загалом дослідна група, n=102 (%) 5 (4,90) 60 (58,8) 37 (36,3) 
2=43,7 

р<0,001 

Контрольна група, n=30 (%) 0 15 (50,0) 15 (50,0) 
2<1,0 

p>0,05 

Всього, n=132 (%)  5 (3,79) 75 (56,8) 52 (39,4) 
2=36,2 

р<0,001 

 

Розподіл генотипів гена eNOS (T894G), залежно від локалізації ІМ та 

черговості виникнення, наведено в табл. 3.15. Серед хворих на ІМ із 

локалізацією, переважно, по передній стінці абсолютна та відносна частоти 

наявних генотипів були ідентичними (р>0,05). У пацієнтів, із переважно, 

"нижньою локалізацією" ІМ вірогідно домінував TG-генотип над GG- і TT-

варіантами в 3,31 та 6,61 раза (2=50,5, p<0,001). Необхідно зауважити, що 

ТТ-генотип був присутнім тільки у хворих на Q-ІМ із локалізацією по нижній 

стінці при його повторному виникненні (n=4), чи рецидиві (один пацієнт). 

Відносна частота TG-генотипу переважала серед осіб із переважно 

"нижньою" локалізацією ІМ на 18,8% (p<0,05), а GG-генотипу навпаки – 

серед осіб із переважно "передньою локалізацією" на 29,2% (p<0,05). 
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Таблиця 3.14  

Аналіз гетерозиготності та алельного стану гена eNOS, залежно від 

стадій тяжкості артеріальної гіпертензії 

Групи, n  
Генотипи, n (%) 

РG РT Н0 НЕ F 2 Р 
ТТ TG GG 

Хворі на Q-

ІМ, n=92  

5 

(5,43) 

56 

(60,9) 

31 

(33,7) 
0,64 0,36 0,61 0,46 -0,32 <1,0 0,05 

Хворі на не 

Q-ІМ, n=10  
0 

4 

(40,0) 

6 

(60,0) 
0,80 0,20 0,40 0,32 -0,25 10,7 0,001 

Загалом 

хворі на ІМ, 

n=102 

5 

(4,90) 

60 

(58,8) 

37 

(36,3) 
0,66 0,34 0,59 0,45 -0,31 1,48 0,05 

Контрольна 

група, n=30 
0 

15 

(50,0) 

15 

(50,0) 
0,75 0,25 0,50 0,38 -0,33 6,15 0,013 

Всього, 

n=132  

5 

(3,79) 

75 

(56,8) 

52 

(39,4) 
0,68 0,32 0,57 0,44 -0,30 2,39 0,05 

Примітки: 1. РG – відносна частота G алеля;  РT – відносна частота T алеля. 2. Н0 – 

фактична гетерозиготність; НЕ – очікувана гетерозиготність; F – коефіцієнт інбридингу. 3. 

2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і очікуваною 

гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 

 

За черговістю виникнення суттєвої різниці в розподілі генотипів у 

хворих із ІМ, що виник уперше, не встановили (табл. 3.15). Однак за 

повторного ІМ, чи його рецидиву вірогідно превалював TG-генотип над GG- 

і ТТ-варіантами в 6,34 і 3,81 раза відповідно (2=64,9, р<0,001), а носіїв ТТ-

генотипу було на 7,4% більше, ніж таких із GG-варіантом (2=14,5, р<0,001). 

При міжгруповому порівнянні, хворих на повторний ІМ із TG-генотипом 

було на 15,7% більше, ніж серед таких із первинним ІМ (2=12,0, р<0,001). 

Натомість, відносна частота GG-генотипу превалювала серед пацієнтів із ІМ, 

що виник уперше на 34,2% (2=13,5, р=0,006). 

Розподіл генотипів за поліморфним T894G варіантом гена eNOS серед 

хворих на повторний ІМ, чи його рецидив, із локалізацією патологічного 

процесу по нижній стінці відповідає очікуваній рівновазі Hardy-Weinberg 

(табл. 3.16). Однак у пацієнтів на ІМ, що виник уперше, за його локалізації, 

переважно, по передній стінці, наявний статистично значимий надлишок 
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гетерозиготності, що підтверджується коефіцієнтом інбридингу: F=-0,33 

(р=0,013) та F=-0,38 (р=0,039), відповідно. 

Таблиця 3.15 

Дистрибуція генотипів 894G>T поліморфізму гена eNOS, залежно від 

локалізації інфаркту міокарда та черговості виникнення 

Розподіл хворих на інфаркт  

міокарда  
№ 

Генотипи гена eNOS, n (%) 
2 р 

ТТ TG GG 

За локаліза-

цією ІМ  

по передній стінці, 

n=54 (%) 
1 0 

27 

(50,0) 

27 

(50,0 
>0,05  

по нижній стінці, 

n=48 (%) 
2 5 (10,4) 

33 

(68,8) 

10 

(20,8) 
2=50,5 

p<0,001 

За 

виникненням  

первинний ІМ,  

n=75 (%) 
1 0 

41 

 (54,7) 

34 

(45,3) 
2=3,37 

р=0,066 

повторний, чи 

рецидив ІМ, n=27 

(%) 

2 5 (18,5) 
19 

(70,4) 

3 

(11,1) 
2=64,9 

p<0,001 

Загалом дослідна група, n=102 (%) 5 (4,90) 
60 

(58,8) 

37 

(36,3) 
2=43,7 

р<0,001 

Примітка. ІМ – інфаркт міокарда. 

 

Таблиця 3.16  

Аналіз гетерозиготності 894G>T поліморфізму гена eNOS залежно від 

локалізації інфаркту міокарда та черговості виникнення 

Групи, n  
Генотипи, n (%) 

РG РT Н0 НЕ F 2 Р 
ТТ TG GG 

ІМ по передній 

стінці, n=54  
0 

27 

(50,0) 

27 

(50,0) 
0,75 0,25 0,50 0,38 -0,33 6,15 0,013 

ІМ по нижній 

стінці, n=48  

5 

(10,4) 

33 

(68,8) 

10 

(20,8) 
0,49 0,40 0,61 0,39 -0,56 <1,0 0,05 

Первинний 

ІМ, n=75 
0 

41 

(54,7) 

34 

(45,3) 
0,73 0,27 0,55 0,40 -0,38 4,28 0,039 

Повторний 

ІМ, n=27 

5 

(18,5) 

19 

(70,4) 

3 

(11,1) 
0,46 0,54 0,70 0,50 -0,41 2,85 0,091 

Контрольна 

група, n=30 
0 

15 

(50,0) 

15 

(50,0) 
0,75 0,25 0,50 0,38 -0,33 6,15 0,013 

Загалом хворі 

на ІМ, n=102 

5 

(4,90) 

60 

(58,8) 

37 

(36,3) 
0,66 0,34 0,59 0,45 -0,31 1,48 0,05 

Примітки: 1. РG – відносна частота G алеля;  РT – відносна частота T алеля. 2. 

Н0 – фактична гетерозиготність. 2. НЕ – очікувана гетерозиготність; F – 

коефіцієнт інбридингу. 3. 2p – критерій справедливості «нульової» гіпотези 

між фактичною і очікуваною гетерозиготністю. 4. n (%) – кількість (відсоток) 

спостережень. 5. ІМ – інфаркт міокарда. 
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Розподіл генотипів поліморфізму гена eNOS у хворих на ІМ з 

урахуванням окремих демографічних та клінічно-діагностичних показників 

наведено в табл. 3.17. Носійство ТТ-генотипу гена eNOS асоціює з вірогідно 

частішим у 2,5 і 1,9 раза успадкуванням ІМ у жінок та чоловіків, ніж за 

наявності GG-генотипу (2=8,95, р=0,002 та 2=5,12, р=0,025) та більшою 

ЧСС на 15,0% (р<0,05) відповідно. Серед носіїв Т-алеля гена eNOS частіше 

спостерігається супутня патологія (табл. 3.17). АТ при поступленні, 

тривалість больового синдрому та вік вірогідно між носіями генотипів гена 

eNOS не відрізняються (р>0,05). 

Таблиця 3.17 

Розподіл генотипів 894G>T поліморфізму гена eNOS у хворих на 

інфаркт міокарда з урахуванням окремих демографічних та клінічно-

діагностичних показників 

Групи дослідження 
Генотипи гена eNOS, n (%)  р 

ТТ TG GG 

Вік, роки 60,5±3,71 56,0±8,98 64,3±4,36 – 

Стать, n (%)  
Чоловіки, n=87 (%) 5 (100,0) 52 (86,7) 30 (81,2) <0,001 

Жінки,  n=15 (%) 0 8 (13,3) 7 (18,9) >0,05 

Супутня 

патологія, n 

(%)  

АГ,  n=70 (%) 5 (100,0) 40 (66,7) 25 (67,6) <0,001 

ЦД 2,  n=18 (%) 3 (60,0) 10 (16,7) 5 (13,5) <0,001 

маси тіла, n=45 (%)  5 (100,0) 34 (56,7) 6 (16,2) <0,001 

ОЗАНК, n=22 (%) 5 (100,0) 17 (28,3) 0 <0,001 

ЦВЗ, n=39 (%) 5 (100,0) 31 (51,7) 3 (8,1) <0,001 

АТ при госпіталізації, 

 мм рт.ст 

САТ 158,4±7,27 155,0±2,93 150,0±6,11 – 

ДАТ 96,6±1,99 94,9±2,73 95,0±2,04 – 

ЧСС при госпіталізації, уд/хв 89,7±3,75 86,4±4,55 78,0±5,69* – 

Куріння, n=54 (%) 4 (80,0) 35 (58,3) 15 (40,5) <0,001 

Тривалість больового синдрому, хв 90,1±20,6 82,5±10,7 74,9±19,5 – 

Порушення ритму в гострий період 

у хворих на ІМ, n=89 (%) 
5 (100,0) 59 (98,3) 25 (67,6) <0,001 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ЦВЗ – цереброваскулярні захворювання; ЦД2 – 

цукровий діабет 2-го типу; АГ – артеріальна гіпертензія; ОЗАНК - облітеруючі 

захворювання артерій нижніх кінцівок; САТ, ДАТ – систолічний, діастолічний 

артеріальний тиск. 2. p – вірогідність різниць показників за критерієм 2; * - вірогідність 

різниць показників із носіями TT-генотипу р<0,05; # -  вірогідність різниць показників із 

носіями TG-генотипу р<0,05. 3. n (%) – кількість (відсоток) спостережень за кожним 

генотипом. 
   

Таб.2 
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Результати аналізу ризиків появи Q-/не Q ІМ з урахуванням генетичної 

складової гена eNOS (табл. 3.18) засвідчили відсутність статично значимого 

їхнього впливу на ймовірність появи ІМ, незважаючи на достатньо високий 

відносний ризик Q-ІМ у носіїв ТТ-генотипу і Т-алеля – 1,63 і  1,43 (р>0,05) та 

найнижчу його ймовірність в осіб із GG-генотипом (OR=0,51, 95%СІ=0,22-

1,17, р>0,05). 

При аналізі впливу на локалізацію (табл. 3.19) та черговість виникнення 

(табл. 3.20), ризик формування ІМ по нижній стінці ЛШ та ймовірність 

повторного ІМ, чи рецидиву достовірно зростає в носіїв Т-алеля гена eNOS і 

становить для ІМ по нижній стінці – 1,79 (OR=2,43, 95%СІ=1,20-4,95, 

2=6,19, р=0,009), для повторного ІМ – 2,15 (OR=3,48, 95%СІ=1,58-7,68, 

2=9,88, р=0,002). Достовірно низькі шанси на повторний розвиток даної 

коронарної події та її локалізації по нижній стінці – у пацієнтів із GG-

генотипом (OR=0,12 і 0,26, 95%СІ=0,03-0,71, 2=7,21 і 9,95, р≤0,027-0,001) та 

G-алелем гена eNOS (OR=0,29 і 0,83, 95%СІ=0,13-0,83, 2=5,37 і 8,71, 

р=0,017-0,003) відповідно (табл. 3.19-3.20). 

 

3.3. Аналіз комбінацій алельних варіантів та розподілу гаплотипів 

генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G) у хворих на інфаркт міокарда 

Розподіл комбінацій генотипів аналізованих генів у хворих на ІМ 

наведено в табл. 3.21. Загалом мутацій не виявили в 14,4% (19) випадків: 

7,6% (10) – у дослідній групі, 6,8% (9) – у контролі. Патологічний DD варіант 

гена АСЕ зафіксували майже в кожного шостого обстеженого (15,9%, n=21): 

11,4% (15) – у дослідній групі, 4,5% (6) – у контролі (р>0,05). Тоді, як 

мутацію гена eNOS спостерігали в 4,2 раза рідше, ніж гена АСЕ: у 3,79% (5) 

випадків дослідної групи, і жодного випадку в контролі. Майже кожний 

п'ятий пацієнт із ІМ (19,6%) є носієм гомозиготних "мінорних" D алеля гена 

АСЕ, чи Т алеля гена eNOS. 
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Таблиця 3.18 

Генотипи 894G>T поліморфізму гена eNOS, як чинники ризику появи Q-інфаркту міокарда  

№ 

n/n 

Потенційний 

фактор 

ризику 

Q-інфаркт міокарда Не Q-інфаркт міокарда 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95%СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95%СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

1 
ТТ-генотип 

гіпотетично 
-0,02 -0,63 1,63 1,11 1,67 

0,76-1,61/ 

0,19-14,9 
2<1,0 

р>0,05 
– – – – – – – 

2 TG-генотип -0,11 -0,22 1,22 1,12 1,56 
0,90-1,38/ 

0,68-3,56 
2=1,10 

р>0,05 
0,10 0,20 0,80 0,74 0,67 

0,24-2,22/ 

0,16-2,85 
р>0,05 

3 GG-генотип 0,16 0,33 0,67 0,84 0,51 
0,67-1,06/ 

0,22-1,17 
2=2,56 

р=0,08 
-0,10 -0,20 1,20 1,36 1,50 

0,45-4,09/ 

0,35-6,42 
р>0,05 

4 Т алель -0,11 -0,43 1,43 1,13 1,68 
0,98-1,29/ 

0,87-3,24 
2=2,41 

р=0,08 
0,05 0,20 0,80 0,80 0,75 

0,31-2,11/ 

0,22-2,60 
2<1,0 

р>0,05 

5 G алель 0,11 0,14 0,85 0,89 0,60 
0,77-1,02/ 

0,31-1,15 
2=1,95 

р>0,05 
-0,05 -0,07 1,07 1,25 1,33 

0,47-3,28/ 

0,39-4,62 
2<1,0 

р>0,05 

Примітки: 1. ARI (absolute risk increase) / ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase) / RRR (relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;  

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95%CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR), шансів (OR).
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Таблиця 3.19 

Генотипи 894G>T поліморфізму гена eNOS, як чинники ризику локалізації інфаркту міокарда  

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Інфаркт міокарда з локалізацією по передній стінці Інфаркт міокарда з локалізацією по задній стінці 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/ 95% 

СІ OR 

2 

р 

1 
ТТ-генотип  

гіпотетично 
– – – – – – – -0,07 -2,12 3,12 1,39 3,37 

0,93-2,09/ 

0,37-30,4 
p>0,05  

2 TG-генотип 0 0 1,0 1,0 1,0 
0,73-1,37/ 

0,41-2,44 
р>0,05 -0,19 -0,38 1,38 1,38 2,20 

0,92-2,06/ 

0,86-5,64 
2=2,74 

р=0,08 

3 GG-генотип 0 0 1,0 1,0 1,0 
0,73-1,37/ 

0,41-2,44 
р>0,05 0,29 0,58 0,42 0,56 0,26 

0,33-0,93/ 

0,10-0,71 
2=7,21 

р=0,007 

4 Т алель 0 0 1,0 1,0 1,0 
0,77-1,29/ 

0,48-2,07 
р>0,05 -0,20 -0,79 1,79 1,37 2,43 

1,08-1,74/ 

1,20-4,95 
2=6,19 

р=0,009 

5 G алель 0 0 1,0 1,0 1,0 
0,77-1,29/ 

0,48-2,07 
p>0,05 0,20 0,26 0,74 0,73 0,41 

0,57-0,92/ 

0,20-0,83 
2=5,37 

р=0,017 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;   

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).  
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Таблиця 3.20 

Генотипи 894G>T поліморфізму гена eNOS, як чинники ризику повторного інфаркту міокарда, чи його рецидиву  

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Повторний інфаркт міокарда, чи рецидив  Інфаркт міокарда вперше 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/95% 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI/ 

RRR 
RelR RR OR 

95% СІ  

RR/ 95% 

СІ OR 

2 

р 

1 
ТТ-генотип 

гіпотетично 
-0,15 -4,55 5,55 1,93 6,59 

1,20-3,11/ 

0,72-60,5 
р=0,09 – – – – – – – 

2 TG-генотип -0,20 -0,41 1,41 1,61 2,37 
0,85-3,03/ 

0,80-7,08 
2=2,45 

р>0,05  
-0,05 -0,09 1,09 1,05 1,21 

0,83-1,35/ 

0,82-2,82 
2<1,0 

p>0,05  

3 GG-генотип 0,39 0,78 0,22 0,27 0,12 
0,09-0,78/ 

0,03-0,51 
2=9,95 

р=0,001 
0,05 0,09 0,91 0,95 0,83 

0,74-1,21/ 

0,35-1,94 
2<1,0 

p>0,05 

4 Т алель -0,29 -1,15 2,15 1,85 3,48 
1,26-2,70/ 

1,58-7,68 
2=9,88 

р=0,002 
-0,02 -0,09 1,09 1,03 1,13 

0,86-1,25/ 

0,57-2,24 
2<1,0 

p>0,05 

5 G алель 0,29 0,38 0,62 0,54 0,29 
0,37-0,79/ 

0,13-0,63 
2=8,71 

р=0,003 
0,02 0,03 0,97 0,97 0,89 

0,80-1,17/ 

0,45-1,76 
2<1,0 

p>0,05 

Примітки: 1. ARI (absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR (relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик;   

4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95%CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR), шансів (OR).  
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Поєднання двох патологічних генотипів обох генів (DD/TT) та 

гомозиготної мутації за геном eNOS з її відсутністю за геном АСЕ (ІІ/ТТ) не 

спостерігали (табл. 3.21). Гетерозиготну присутність обох генів у гаплотипі, 

чи за поєднання зі сприятливим гомозиготним варіантом (II/TG, ID/TG, 

ID/GG) спостерігали в переважної більшості обстежених 65,9% (87): 54,5% 

(72) осіб у дослідній групі, 11,4% (15) – у контрольній (2=4,37 р=0,036). 

Найбільш розповсюдженими комбінаціями в дослідній групі були ID/TG і 

ID/GG гаплотипи – 62,7% (n=64) випадків: 47,05% (48) та 15,7% (16) 

відповідно (2=10,6, р=0,001). У контрольній групі такими, що найчастіше 

виявилися стали II/TG та II/GG гаплотипи – 50,0% (n=15): 20,0% (6) і 30,0% 

(9), відповідно (2=12,9, р<0,001) (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Дистрибуція гаплотипів генів АСЕ та eNOS загалом в обстежених  

Комбінація генотипів 

генів АСЕ та eNOS  

Групи спостереження, n (%) 
OR  

[95%СІ]   
р Дослідна 

група, n (%) 

Контрольна 

група, (%) 

ІІ/TT, n=0 (%)  0 0 – – 

II/TG, n=14 (%) 8 (57,1)  6 (42,9)  
1,78  

[0,40-7,94] 
>0,05 

II/GG, n=19 (%)  10 (52,6)  9 (47,4)  
1,23  

[0,34-4,41] 
>0,05 

ID/TT, n=5 (%) 5 (100,0)  0  – – 

ID/TG, n=53 (%) 48 (90,6)  5 (9,4)  
92,2  

[25,0-339,0] 
<0,0001 

ID/GG, n=20 (%) 16 (80,0)  4 (20,0)  
16,0 

[3,40-75,3] 
0,0001 

DD/TT, n=0 (%) 0 0 – – 

DD/TG, n=7 (%) 4 (57,1)  3 (42,8)  
1,78  

[0,21-14,8] 
>0,05 

DD/GG, n=14 (%) 11 (78,6)  3 (21,4)  
13,4 

[2,21-81,8] 
0,0025 

Загалом, n=132 (%) 102 (75,0) 30 (25,0) 
11,6 

[6,50-20,6] 
<0,0001 

Примітка. n (%) – кількість (відсоток) спостережень. 
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При порівнянні отриманих даних частот гаплотипів (табл. 3.21) у хворих 

на ІМ встановили вірогідне переважання поєднання несприятливого 

«мутантного» D алеля гена АСЕ та G варіанту гена eNOS (ІD/TG, ІD/GG, 

DD/GG гаплотипи) у 3,7-9,6 раза, ніж в осіб контрольної групи (р0,0025-

0,0001). 

Аналіз частот гаплотипів у хворих на ГКС, залежно від виду ІМ (табл. 

3.22), засвідчив домінування гетерозиготної комбінації генотипів гена АСЕ 

та eNOS (ID/TG гаплотип) у хворих на Q-ІМ на 18,9% над таким у хворих на 

не Q-ІМ (р=0,009). Натомість у пацієнтів із не Q-ІМ відносна частота 

сприятливого поєднання генотипів обох генів (ІІ/GG) погранично переважала 

таку у хворих на Q-ІМ на 22,4% (р=0,053). Серед хворих на Q-ІМ половина 

(48,9%) були носіями гетерозиготної мутації за обома генами в гаплотипі 

(ID/TG варіант), натомість серед пацієнтів із не Q-ІМ кожен третій мав 

вищевказане поєднання (30,0%); третина осіб із не Q-ІМ були носіями 

гомозиготної комбінації "диких" алелей обох генів (30,0%), а кожен п'ятий 

(20,0%) власником ID/GG-варіанту. 

Розподіл частот гаплотипів, залежно від локалізації ІМ, наведено в табл. 

3.23. Наявність гомозиготної присутності «дикого» G алеля в гаплотипі 

(ID/GG варіант) частіше реєстрували у хворих на ІМ із його передньою 

локалізацією на 10,0%, ніж у таких із коронарною подією по нижній стінці 

міокарда ЛШ  (2=4,50, р=0,034). 

За іншими гаплотипами статистично значимої різниці в частоті з 

урахуванням локалізації ІМ не спостерігали. Майже половина хворих на ІМ 

як із передньою (46,3%), так і з задньою локалізацією (47,9%) були носіями 

ID/TG-гаплотипу. Окрім того, кожний п’ятий пацієнт із не Q-ІМ були 

власниками сприятливих гомозиготного G-алеля гена eNOS та І-алеля гена 

АСЕ в гаплотипі – ІІ/GG- (18,5%) та ID/GG (20,4%) варіанти.  
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Таблиця 3.22 

Розподіл гаплотипів алельних варіантів генів АСЕ та eNOS, залежно від 

виду інфаркту міокарда 

 Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS у 

хворих  

Групи спостереження, n (%) 

OR  

[95%СІ] 
2 

р 
Дослідна група 

Контроль 
Q-ІМ Не Q-ІМ  

II/TG, n=8 (%) 8 (8,70) 0 6 (20,0)  – – 

II/GG, n=10 (%)  7 (7,61) 3 (30,0) 9 (30,0)  
0,19  

[0,04-0,91] 
2=3,60 

р=0,053 

ID/TT, n=5 (%) 5 (5,43) 0 0  – – 

ID/TG, n=48 (%) 45 (48,9) 3 (30,0) 5 (16,7)  
2,23 

[0,54-9,18] 
2=7,35 

р=0,009 

ID/GG, n=16 (%) 14 (15,2) 2 (20,0) 4 (13,3)  
7,17 

[2,1-34,7] 
2=16,1  

р<0,001 

DD/TG, n=4 (%) 3 (3,26) 1 (10,0) 3 (10,0)  
9,0 

[0,37-22,0] 
р>0,05  

DD/GG, n=11 (%) 10 (10,9) 1 (10,0) 3 (10,0)  
8,10 

[0,44-15,0] 
p=0,003 

Загалом, n=102(%) 
92 

(100,0) 

10 

(100,0) 
30 (100,0) 

8,46 

[3,36-21,3] 
р<0,001 

Примітка. 1. OR [95%СІ], р – відношення шансів з 95% довірчим інтервалом 

та вірогідністю між дослідними групами. 2. n (%) – кількість (відсоток) 

спостережень. 

 

Розподіл гаплотипів аналізованих алельних варіантів генів АСЕ та 

eNOS, залежно від черговості виникнення ІМ, наведено в табл. 3.24. Серед 

хворих на повторний ІМ, чи його рецидив вірогідно частіше виявляються 

носії ІІ/TG гаплотипу, ніж серед таких із ІМ, що розвинувся вперше - на 

14,5% (р=0,029). 

Натомість, серед останніх частіше наявна комбінація гомозиготного G-

алеля та ID-генотипу (ID/GG), ніж у хворих із повторим ІМ на 16,3% 

(р=0,037). Половина хворих на ІМ, що виник уперше (48,0%) та повторно, у 

т.ч. із рецидивом (44,4%) були носіями ID/TG-гаплотипу. 
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Таблиця 3.23 

Розподіл гаплотипів алельних варіантів генів АСЕ та eNOS, залежно від 

локалізації інфаркту міокарда 

Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

ІМ по 

передній 

стінці ЛШ, n 

(%) 

ІМ по нижній 

стінці ЛШ,  

n (%) 

OR  

[95%СІ] 
2 

р 

II/TG, n=8 (%) 2 (3,70) 6 (12,5) 
3,71 

[0,71-19,4] 
р=0,06 

II/GG, n=10 (%)  10 (18,5) 0 – – 

ID/TT, n=5 (%) 0 5 (10,4) – – 

ID/TG, n=48 (%) 25 (46,3) 23 (47,9) 
1,07 

[0,49-2,33] 
2<1,0 

р>0,05 

ID/GG, n=16 (%) 11 (20,4) 5 (10,4)  
0,45 

[0,15-1,42] 
2=4,5  

р=0,034 

DD/TG, n=4 (%) 0 4 (8,33) – – 

DD/GG, n=11 (%) 6 (11,1) 5 (10,4)  
0,93 

[0,26-3,27] 
2<1,0 

р>0,05 

Загалом, n=102(%) 54 (100,0) 48 (100,0) 
0,79 

[0,46-1,37] 
2<1,0 

р>0,05 

Примітка. 1. OR [95%СІ], р – відношення шансів з 95% довірчим інтервалом 

та вірогідністю між дослідними групами. 2. n (%) – кількість (відсоток) 

спостережень. 3. ІМ – інфаркт міокарда; ЛШ –  лівий шлуночок.  

 

Кожний п’ятий пацієнт із первинним ІМ був власником сприятливого 

гомозиготного G-алеля гена eNOS та І-алеля гена АСЕ у гаплотипі – ID/GG 

варіант (20,0%). А кожен п’ятий із повторним ІМ, чи його рецидивом, мав у 

гаплотипі мутантний Т-алель, незалежно від алельного стану гена АСЕ – 

ІІ/TG (18,5%) і ID/TT (18,5%) варіанти. 

Серед носіїв комбінацій сприятливих генотипів обох генів (II/GG 

гаплотип) та ID/GG-варіант переважали хворі на Q-ІМ (70,0% і 87,5% 

відповідно) із локалізацією процесу по передній стінці (100,0% і 68,7% 

відповідно) та первинним виникненням (100,0% і 93,7%) (табл. 3.22-3.24). У 

всіх носіїв ID/TT- і 62,5% носіїв ІІ/ТG гаплотипів реєстрували повторний Q-

ІМ із переважною локалізацією по нижній стінці у 100,0% і 75,0% випадків 

відповідно. 
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Таблиця 3.24 

Розподіл гаплотипів алельних варіантів генів АСЕ та eNOS, залежно від 

черговості виникнення інфаркту міокарда 

 Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

ІМ, що 

розвинувся 

вперше, n (%) 

Повторний 

ІМ, чи 

рецидив, n 

(%) 

OR  

[95%СІ] 
2 

р 

II/TG, n=8 (%) 3 (4,0) 5 (18,5) 
5,45 

[1,21-24,7] 
р=0,029 

II/GG, n=10 (%)  10 (13,3) 0 – – 

ID/TT, n=5 (%) 0 5 (18,5) – – 

ID/TG, n=48 (%) 36 (48,0) 12 (44,4) 
0,87 

[0,36-2,10] 
2<1,0 

р>0,05 

ID/GG, n=16 (%) 15 (20,0) 1 (3,70) 
0,15 

[0,02-1,23] 
р=0,037 

DD/TG, n=4 (%) 2 (2,67) 2 (7,41) 
2,92 

[0,39-21,8] 
р>0,05  

DD/GG, n=11 (%) 9 (12,0) 2 (7,41) 
0,59 

[0,12-2,90] 
р>0,05 

Загалом, n=102(%) 75 (100,0) 27 (100,0) 
0,13 

[0,07-0,24] 
2=45,2 

р<0,001 

Примітка. 1. OR [95%СІ], р – відношення шансів з 95% довірчим інтервалом 

та вірогідністю між дослідними групами. 2. n (%) – кількість (відсоток) 

спостережень. 3. ІМ – інфаркт міокарда.  

 

У 93,7% власників ID/ТG гаплотипу був наявний Q-ІМ із відсутністю 

вірогідної різниці за локалізацією та черговістю виникнення. Серед носіїв 

DD/TG варіанту невірогідно переважали хворі на Q-ІМ із локалізацією тільки 

по нижній стінці міокарда ЛШ (100,0%) і паритетним співвідношенням за 

черговістю виникнення. У 90,9% осіб із DD/GG гаплотипом реєстрували Q-

ІМ, із них у 81,8% ІМ розвинувся вперше і невірогідно відрізнявся за 

частотою локалізації (табл. 3.22-3.24). 

Потенційні генетичні чинники ризику ІМ у семи комбінаціях гаплотипів 

наведено в таблицях 3.25-3.27. Наявність ID/TG гаплотипу збільшує 

відносний ризик появи Q-ІМ у 2,93 раза при зростанні шансів до 4,79 (OR 

95%СІ=1,69-13,6, 2=9,73, р=0,002), що підтверджується і тяжкістю 
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клінічного перебігу даної недуги (табл. 3.25). Окрім того, ID/TG комбінація 

підвищує ризик формування ІМ по передній і, дещо більше, по нижній стінці 

міокарда ЛШ (OR=4,31, OR 95%СІ=1,44-12,9, 2=7,37, р=0,007 та OR=4,60, 

OR 95%СІ=1,51-14,0, 2=7,83, р=0,005, відповідно) (табл. 3.26), а також 

зростають шанси на його первинний – у 2,88 раза (OR=4,62, OR 95%СІ=1,60-

13,3 2=8,84, р=0,003), чи повторний перебіг – у 2,67 раза (OR=4,0, OR 

95%СІ=1,18-13,6, 2=5,24, р=0,022) (табл. 3.27). Відсутність мутації в 

гаплотипі (II/GG поєднання) є протективним чинником щодо появи Q-ІМ 

(OR=0,19, OR 95%СІ=0,06-0,98, р=0,004) (табл. 3.25) і робить ймовірність 

первинного розвитку ІМ найнижчою в обстеженій популяції (OR=0,36, OR 

95%СІ=0,13-1,0, р=0,045) (табл. 3.27). Вірогідно проективну роль щодо 

первинного розвитку ІМ (табл. 3.27) із локалізацією по передній стінці (табл. 

3.26) має II/ТG гаплотип (OR=0,17, OR 95%СІ=0,04-1,72, р=0,015 та OR=0,15, 

OR 95%СІ=0,03-0,82, р=0,022, відповідно). 

Резюме. Кожний п'ятий пацієнт із ІМ (19,6%) має мутацію в кодуючих 

регіонах гена АСЕ (І/D, 16 інтрон, 17q23, dbSNP id:rs4646994) чи eNOS 

(894G>T, кодон 298, 7 екзон,  7q35-36, dbSNP id:rs1799983). Серед хворих 

кожний сьомий (14,7%) є носієм патологічного DD-генотипу гена АСЕ в 

гаплотипі, тоді як комбінація гомозиготної мутації гена eNOS 

спостерігається в 3,0 раза рідше (4,9% випадків). Поєднання двох 

патологічних генотипів обох генів (DD/TT) та гомозиготної мутації за геном 

eNOS із її відсутністю за геном АСЕ (ІІ/ТТ варіант) не спостерігали. У 14,4% 

(19) випадків комбінована мутація генів АСЕ (І/D) та eNOS (894 G>T) 

відсутня. Найбільш розповсюдженими комбінаціями серед хворих є ID/TG і 

ID/GG гаплотипи – 62,7% випадків: 47,05% та 15,7%, відповідно (2=10,6, 

р=0,001). У контрольній групах такими, що найчастіше спостерігаються є 

II/TG та II/GG гаплотипи – 50,0%: 20,0% і 30,0%, відповідно (2=12,9, 

р<0,001). 
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Таблиця 3.25 

Гаплотипи алельних варіантів генів АСЕ та eNOS як фактори ризику появи Q інфаркту міокарда 

№ 

n/n 

Потенційний 

фактор 

ризику 

Q-інфаркт міокарда Не Q-інфаркт міокарда 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

1 II / TG 0,11 0,56 0,43 0,73 0,38 
0,46-1,17 / 

0,12-0,21 
р>0,05 – – – – – – – 

2 II / GG 0,22 0,75 0,25 0,55 0,19 
0,31-0,96 / 

0,06-0,98 
р=0,004 0 0 1,0 1,0 1,0 

0,31-3,23/ 

0,21-4,77 

2<1,0 

р>0,05 

3 
ID / TT 

гіпотетично 
-0,02 -0,63 1,63 1,11 1,67 

0,76-1,61/ 

0,19-14,9 
р>0,05 – – – – – – – 

4 ID / TG -0,32 -1,93 2,93 1,38 4,79 
1,14-1,67/ 

1,69-13,6 

2=9,73 

р=0,002 
-0,13 -0,80 1,8 1,71 2,14 

0,57-5,19/ 

0,41-11,2 

2<1,0 

р>0,05 

5 ID / GG -0,02 -0,14 1,14 1,04 1,17 
0,79-1,36/ 

0,35-3,86 
р>0,05 -0,07 -0,5 1,5 1,42 1,63 

0,39-5,11/ 

0,25-10,6 
р>0,05 

6 DD / TG 0,07 0,67 0,33 0,65 0,30 
0,29-1,46/ 

0,06-1,59 
р>0,05 0 0 1,0 1,0 1,0 

0,17-5,98/ 

0,09-10,9 
р>0,05 

7 DD / GG -0,01 -0,09 1,09 1,02 1,10 
0,75-1,40/ 

0,28-4,28 
р>0,05 0 0 1,0 1,0 1,0 

0,17-5,98/ 

0,09-10,9 
р>0,05 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик; 4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).
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Таблиця 3.26 

Гаплотипи алельних варіантів генів АСЕ та eNOS, як чинники ризику локалізації інфаркту міокарда 

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Інфаркт міокарда з локалізацією по передній стінці Інфаркт міокарда з локалізацією по задній стінці 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

1 II / ТG 0,16 0,81 0,18 0,36 0,15 
0,11-1,23 / 

0,03-0,82 
р=0,022 0,075 0,375 0,63 0,79 0,57 

0,43-1,42/ 

0,17-1,97 
р>0,05 

2 II / GG 0,11 0,38 0,62 0,78 0,53 
0,49-1,23 / 

0,19-1,50 

2=1,45 

р>0,05 
– – – – – – – 

3 
ID / TT 

гіпотетично 
– – – – – – – -0,07 -2,12 3,12 1,39 3,37 

0,93-2,09/ 

0,37-30,4 
р>0,05 

4 ID / TG -0,30 -1,78 2,78 1,55 4,31 
1,15-2,08/ 

1,44-12,9 

2=7,37 

р=0,007 
-0,31 -1,87 2,87 1,64 4,60 

1,18-2,28/ 

1,51-14,0 

2=7,83 

р=0,005 

5 ID / GG -0,07 -0,53 1,53 1,18 1,66 
0,82-1,68/ 

0,48-5,77 

2<1,0 

р>0,05 
0,03 0,22 0,78 0,89 0,76 

0,48-1,64/ 

0,19-3,07 
р>0,05 

6 DD / TG – – – – – – – 0,02 0,17 0,83 0,92 0,82 
0,47-1,80/ 

0,17-3,94 
р>0,05 

7 DD / GG -0,01 -0,11 1,11 1,04 1,13 
0,64-1,70/ 

0,26-4,86 
р>0,05 -0,004 -0,04 1,04 1,02 1,05 

0,58-1,79/ 

0,23-4,74 
р>0,05 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик; 4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).
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Таблиця 3.27 

Гаплотипи алельних варіантів генів АСЕ та eNOS, як чинники ризику повторного інфаркту міокарда, чи його 

рецидиву 

№ 

n/n 

Потенцій-

ний фактор 

ризику 

Повторний інфаркт міокарда, чи рецидив Інфаркт міокарда, що розвинувся вперше 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

ARI/ 

ARR 

RRI / 

RRR 
RelR RR OR 

95 СІ  

RR/ 95 

СІ OR 

2 

р 

1 II / ТG 0,01 0,07 0,93 0,95 0,91 
0,46-1,94 / 

0,24-3,40 

2<1,0 

р>0,05 
0,16 0,80 0,20 0,44 0,17 

0,17-1,13/ 

0,04-1,72 
р=0,015 

2 II / GG – – – – – – – 0,17 0,55 0,44 0,70 0,36 
0,45-1,08/ 

0,13-1,0 
2=4,02 

р=0,045 

3 
ID / TT 

гіпотетично 
-0,15 -4,55 5,55 1,93 6,59 

1,20-3,11/ 

0,72-60,5 
р=0,07 – – – – – – – 

4 ID / TG -0,28 -1,67 2,67 1,88 4,0 
1,14-3,12/ 

1,18-13,6 

2=5,24 

р=0,022 
-0,31 -1,88 2,88 1,44 4,62 

1,15-1,81/ 

1,60-13,3 

2=8,84 

р=0,003 

5 ID / GG 0,10 0,72 0,28 0,40 0,25 
0,07-2,36/ 

0,03-2,39 
р>0,05 -0,07 -0,5 1,5 1,13 1,63 

0,86-1,48/ 

0,49-5,37 

2<1,0 

р>0,05 

6 DD / TG 0,03 0,26 0,74 0,83 0,72 
0,27-2,52/ 

0,11-4,67 р>0,05 0,07 0,73 0,27 0,55 0,25 
0,19-1,61/ 

0,04-1,56 
р>0,05 

7 DD / GG 0,03 0,26 0,74 0,83 0,72 
0,27-2,52/ 

0,11-4,67 
р>0,05 -0,02 -0,2 1,2 1,06 1,23 

0,74-1,50/ 

0,31-4,88 
р>0,05 

Примітки: 1. ARI(absolute risk increase)/ ARR (absolute risk reduction) – підвищення / зменшення абсолютного ризику;  

2. RRI (relative risk increase)/ RRR(relative risk reduction) – підвищення / зменшення відносного ризику;  

3. RelR (relative risk) – відносний ризик; 4. RR (Risk Ratio) – відношення ризиків;  

5. OR (Odds Ratio) – відношення шансів;  

6. 95 CІ RR,OR (confidence interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR),шансів (OR).
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Наявність у гаплотипі хворих на ГКС комбінації «диких» генотипів 

обох генів (II/GG та ID/GG варіанти) асоціює з частішим виявленням Q-ІМ 

(70,0% і 87,5%), локалізацією процесу по передній стінці (100,0% і 68,7% 

відповідно) та первинним виникненням (100,0% і 93,7%). Присутність у 

гаплотипі «мутантної» гомозиготи за геном eNOS (ID/TT), чи носійство ІІ/ТG 

гаплотипу асоціює з наявністю тільки тяжкого повторного Q-ІМ (у 100,0% і 

62,5% випадках, відповідно), локалізацією по нижній стінці (100,0% і 75,0% 

випадків відповідно). Гетерозиготне поєднання генотипів обох генів у 

гаплотипі (ID/TG) у хворих на ГКС асоціює в 93,7% випадків теж із Q-ІМ, 

незалежно від його локалізації та черговості виникнення. Носійство 

патологічного гомо-  чи гетерозиготного генотипу гена АСЕ (DD/TG, DD/GG 

гаплотипи) асоціює з переважанням хворих на Q-ІМ (75,0% і 90,9% осіб, 

відповідно), локалізацією процесу тільки по нижній стінці міокарда ЛШ у 

DD/TG носіїв (100,0%), у 81,8% пацієнтів із DD/GG гаплотипом ІМ 

розвинувся вперше. 

Поєднання «мутантних» D і Т алеля в гаплотипі (ID/TG варіант) 

збільшує відносний ризик появи Q-ІМ у 2,93 раза при зростанні шансів до 

4,79 (OR 95%СІ=1,69-13,6, 2=9,73, р=0,002), що підтверджується і тяжкістю 

клінічного перебігу даної недуги, а також підвищує ризик формування ІМ по 

передній і, дещо більше, по нижній стінці міокарда ЛШ (OR=4,31, OR 

95%СІ=1,44-12,9, 2=7,37, р=0,007 та OR=4,60, OR 95%СІ=1,51-14,0, 2=7,83, 

р=0,005, відповідно), збільшує ймовірність появи ІМ уперше в 2,88 раза 

(OR=4,62, OR 95%СІ=1,60-13,3 
2=8,84, р=0,003) та його повторне 

виникнення, чи рецидив – у 2,67 раза (OR=4,0, OR 95%СІ=1,18-13,6, 2=5,24, 

р=0,022). Відсутність мутації в гаплотипі (II/GG поєднання) є протективним 

чинником щодо появи Q-ІМ (OR=0,19, OR 95%СІ=0,06-0,98, р=0,004) і 

робить шанси на розвиток ІМ уперше найнижчими в обстеженій популяції 

(OR=0,36, OR 95%СІ=0,13-1,0, р=0,045). Відсутність мутації в гаплотипі за 

геном АСЕ (II/ТG поєднання) теж є вірогідно протективним щодо 

первинного розвитку ІМ (OR=0,17, OR 95%СІ=0,04-1,72, р=0,015) із 
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локалізацією по передній стінці (OR=0,15, OR 95%СІ=0,03-0,82, р=0,022), 

відповідно.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ГЕМОКОАГУЛЯЦІЯ ТА ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ У ХВОРИХ НА 

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ, ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ 

ГЕНІВ eNOS (894G>T), АСЕ (I/D) ТА ЇХНІХ КОМБІНАЦІЙ.  

ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ 

Зміни в системі фібринолізу та первинного гемостазу у хворих на 

коронарогенні захворювання міокарда з урахуванням генетичної 

предиспозиції залишаються предметом жвавої дискусії. Адже саме ці зміни є 

одними з важливих чинників ризику тромбозів у пацієнтів із ГКС [48]. Також 

є так звані реалізуючі тригери, котрі, комплексно взаємодіючи з факторами 

гемостазу, тромботичними і прозапальними медіаторами, призводять до 

атеротромбозу та гострих коронарних подій [193]. Серед них є куріння, 

дисліпідемія, інсулінорезистентність, артеріальна гіпертензія і ожиріння. При 

цьому генетична атеро- і тромбогенна схильність до ІХС, ГКС реалізується 

через стиль життя індивідуума і чинники навколишнього середовища, з 

якими вони взаємодіють. 

Ремоделювання коронарних артерій регулюється рядом генів-

кандидатів активності РААС та NO-систем, їхніми транскрипційними 

модифікаторами та активністю епігеномних структур. АПФ, як ключовий 

компонент РААС, через АТІІ впливає на гемостаз через фібриноліз, 

агрегацію тромбоцитів та згортання крові, а також підвищує сприйнятливість 

судин до запалення, гіперплазії і через деградацію брадикініну зменшує вміст 

монооксиду нітрогену (NO), сприяючи розвитку ендотеліальної дисфункції, 

вазоконстрикції, потенціюючи атеросклеротичні зміни чи дестабілізацію вже 

наявної атеросклеротичної бляшки з наступним розвитком гострої 

коронарної події [251]. 

Однак досі недостатньо дослідженими залишаються питання впливу / 

асоціації окремих та поєднаних генетичних мутацій генів АСЕ (I/D) і eNOS 

(Т894G) на гемокоагуляційний гемостаз і ліпідний профіль у хворих на ГКС, 
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котрі потребують подальшого вивчення з метою фармакогенетичної корекції 

лікування. 

Оскільки порушення первинного гемостазу та фібринолізу відіграють 

вирішальну роль у змінах коронарного кровообігу, вважали за необхідне 

встановити вплив поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (Т894G) на 

гемокоагуляційний потенціал у хворих на ІМ, залежно від його виду, 

локалізації та черговості виникнення. 

  

4.1. Первинний коагуляційний (тромбоцитарно-судинний) гемостаз 

у хворих на інфаркт міокарда, залежно від алельних варіантів генів АСЕ 

(I/D) та eNOS (894G>T) 

Часові параметри коагуляційного гемостазу у хворих на ІМ, залежно 

від його тяжкості, черговості виникнення та локалізації, наведено в табл. 4.1-

4.2. Встановили вірогідне зменшення протромбінового індексу (ПІ) у хворих 

на ГКС, порівняно до групи контролю, незалежно від виду ІМ на 20,9% і 

29,7% (р<0,01), черговості виникнення – на 22,7% і 29,4% (р≤0,0016) та 

локалізації – на 21,5% і 27,8% (р<0,001), відповідно. При цьому у хворих на 

не Q-ІМ ПІ був нижчим, ніж у таких із Q-ІМ на 11,1% (р<0,05). Натомість, 

рівень фібриногену (ФБГ) виріс, але тільки в пацієнтів із не Q-ІМ – на 22,4% 

(р<0,05) та при повторному виникненні недуги – на 22,7% (р<0,05). Отримані 

дані свідчать про активацію процесів фібриногенезу (фактора ІІа і фібрину) 

при одночасному скороченні періоду генерації активного тромбіну за 

зовнішнім механізмом. 

На цьому фоні, усупереч очікуванням, встановили подовження 

активованого (каолінового) часу рекальцифікації плазми (АЧР) у всіх хворих 

на ІМ, незалежно від його виду, локалізації та черговості виникнення, в 1,45-

1,8 раза (р<0,001), що, разом із ПІ, вказує на керовану гіпокоагуляцію на 

рівні першої та, частково, другої фази тромбоцитарно-судинного гемостазу за 

зовнішнім механізмом – утворення протромбіну, незважаючи на збільшення 

продуктів деградації фібрину та зростанні активності ферментативного 
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фібринолізу. Отриманий результат за АЧР та ПІ, на нашу думку, є 

адекватною компенсаторно-адаптивною реакцією системи гемостазу у 

відповідь на сублінгвальний прийом комбінації 2 антитромботичних 

препаратів (аспірину – у дозі 100 мг та клопідогрелю – 300 мг) на етапі 

доставки хворого в стаціонар (у кареті швидкої медичної допомоги) до взяття 

крові на аналізи та початку активного лікування в кардіодиспансері 

(проведення тромболізису і / чи антикоагулянтної терапії) відповідно до 

діючих вітчизняних протоколів. 

Гематокрит (Ht) був вищим у хворих на Q-ІМ, при його первинному 

виникненні та передній локалізації, ніж у групі контролю, на 14,9% і 15,4% 

(р<0,05), відповідно, що свідчить про розвиток відносної гіповолемії і 

гіпоксії / компенсаторної поліцитемії та згущення крові, що однак не 

виходило за межі нормальних значень показника. Показник міжнародного 

нормалізованого відношення (МНВ) у хворих на ГІМ перевищував такий у 

здорових на 27,55-42,86% (р<0,01) і не залежав від виду, локалізації і 

черговості виникнення. 

Необхідно зауважити, що зміни часових параметрів гемостазу тільки в 

11,8% (12) хворих на ГКС коливались у межах нормальних значень, із 

тенденцією до гіперкоагуляції, що свідчило про відсутність вагомих 

порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу. Однак у решти пацієнтів 

встановили вірогідні зміни всіх трьох фаз гемокоагуляції, які носили 

різноспрямований характер: подовження утворення протромбіназного 

комплексу за АЧР (особливо у хворих на не Q-ІМ), на фоні скорочення 

тканинного тромбіногенезу (зменшення ПІ у всіх пацієнтів, особливо таких із 

не Q-ІМ (р<0,05) та зростання ФБГ у хворих на не Q-ІМ та при повторному 

виникненні ІМ (р<0,05)), що свідчить про медикаментозний вплив на першу 

фазу гемостазу з провокацією гіпокоагуляції, на фоні наявного скорочення 

генерації тромбіну та помірно активного фібриногенезу і вказує на 

першочергову гіперкоагуляцію. 
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Таблиця 4.1  

Показники гемокоагуляційного гемостазу, залежно від виду інфаркту 

міокарда та черговості його виникнення 

Показники  
Контроль, 

n=30  

Вид ІМ Черговість ІМ 

Q-ІМ, 

n=92 

не Q-ІМ,  

n=10 

первинний 

ІМ, n=75 

повторний 

ІМ, n=27  

ПІ, % 101,3±1,50 
80,1±4,68 

р<0,01 

71,2±3,43  

р<0,001 

р1=0,049 

78,3±3,44 

р=0,0016 

71,5±3,10 

р<0,001 

МНВ, у.о. 0,98±0,04 
1,25±0,08 

р<0,01 

1,40±0,09 

р<0,01 

1,27±0,05 

р<0,01 

1,39±0,04 

р<0,01 

АЧР, сек 69,4±3,25 
101,0±7,29 

р<0,001 

125,2±10,9  

р<0,001 

р1=0,047 

105,3±7,52 

р<0,001 

117,2±11,2 

р<0,001 

ФБГ, г/л 3,17±0,18 3,39±0,32 
3,88±0,44  

р<0,05 
3,42±0,48 

3,89±0,35 

р<0,05 

Ht, % 42,3±0,62 
48,6±2,53 

р<0,05 
46,0±6,43  

48,8±2,50 

р<0,05 
50,0±5,48  

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ПІ – протромбіновий індекс; МНВ – міжнародне 

нормалізоване відношення; АЧР – активований час рекальцифікації плазми; ФБГ – 

фібриноген А (фактор І); Ht – гематокрит. 2. р – вірогідність різниць показників відносно 

контролю; р1 – вірогідність різниць показників між Q-, не Q-ІМ; р2 – вірогідність різниць 

показників між хворими із ІМ, що виник уперше і повторним, чи рецидивом ІМ. 

 

 

Таблиця 4.2  

Показники гемокоагуляційного гемостазу, залежно від локалізації 

інфаркту міокарда  

 

Групи  ПІ, % МНВ АЧР, сек ФБГ, г/л Ht, % 

Контроль, n=30 101,3±1,50 0,98±0,04 69,4±3,25 3,17±0,18 42,3±0,62 

ІМ за 

локалізацією 

Передній, 

n=54  

79,5±3,92 

р<0,001 

1,25±0,05 

р<0,01 

104,6±12,7 

р<0,001 
3,57±0,27 

48,8±2,38 

р<0,05 

Нижній, 

n=48   

73,1±2,93 

р<0,001 

1,36±0,06 

р<0,001 

114,7±10,9 

р<0,001 
3,37±0,47 45,3±6,96 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ПІ – протромбіновий індекс; МНВ – міжнародне 

нормалізоване відношення; АЧР – активований час рекальцифікації плазми; ФБГ – 

фібриноген А (фактор І); Ht – гематокрит. 2. р – вірогідність різниць показників відносно 

контролю; р1 – вірогідність різниць показників між переднім і заднім інфарктом міокарда.  

 

Зміни показників первинного (тромбоцитарно-судинного) гемостазу у 

хворих на ІМ, залежно від поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T), 

наведено у табл. 4.3 і 4.4. ПІ у хворих на ІМ нижчий в 1,25-1,35 раза 
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(p<0,001), ніж у контролі, особливо в носіїв ІІ-генотипу гена АСЕ на 8,01% 

(р<0,05) і, незалежно від генотипів гена eNOS. Натомість АЧР у дослідній 

групі перевищував показник контролю в 1,34-1,64 раза (p<0,001) із 

погранично більшим значенням у носіїв DD-генотипу гена АСЕ, ніж у таких 

із ІІ-генотипом на 19,2% (р=0,05). Вміст ФБГ у носіїв І-алеля гена АСЕ був 

вірогідно більшим, ніж в осіб групи контролю в 1,27 (р<0,05) і 1,28 (р<0,001) 

раза, відповідно. При цьому у хворих із DD-генотипом гена АСЕ рівень ФБГ 

був меншим, ніж у носіїв І-алеля, особливо у власників ID-генотипу в 1,29 

раза (р=0,016). Залежно від генотипів гена eNOS, вміст ФБГ був вірогідно 

нижчим у хворих на ІМ із TG-генотипом, ніж у гомозиготних носіїв "дикого" 

G-алеля в 1,27 раза (р<0,05). Суттєвих змін Ht з урахуванням генотипів гена 

АСЕ не виявили. У хворих із GG-генотипом гена eNOS Ht був вищим, ніж у 

аналогічних носіїв групи контролю на 9,43% (р<0,05). Отримані результати 

вказують, що підвищена активність фібриногенезу у хворих на ІМ 

асоціюється з І-алелем гена АСЕ (особливо ID-генотипом, р=0,016) та GG-

генотипом гена eNOS (р<0,05). Медикаментозна гіпокоагуляція за впливом 

на першу фазу гемостазу зі зниженням утворення протромбінази і 

протромбіну була погранично вищою в носіїв DD-генотипу гена АСЕ 

(р=0,05). Величина показника МНВ перевищувала показник контрольної 

групи і не залежала від поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G) (табл. 

4.3, 4.4). 

Параметри прокоагуляційного потенціалу, залежно від комбінацій 

генотипів аналізованих генів, наведено в табл. 4.5-4.6. У хворих на не Q-ІМ 

носіїв ID/TG- та ID/GG гаплотипів ПІ був вірогідно менший на 7,43% і 6,24% 

(р<0,05), а АЧР більший на 12,0% і 14,0% (р<0,05), відповідно, ніж у 

пацієнтів із Q-ІМ. Суттєвих відмінностей за вмістом ФБГ між групами 

хворих за видом ІМ не встановили, при тенденції до підвищення в осіб із не 

Q-ІМ носіїв ID/GG гаплотипу. 
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Таблиця 4.3  

Показники гемокоагуляційного гемостазу у хворих на інфаркт міокарда, 

залежно від генотипів гена АСЕ (I/D)  

Генотипи гена АСЕ № ПІ, %  МНВ,у.о. АЧР, сек ФБГ , г/л Ht, % 

 
К

о
н

тр
о
л

ь 
 

II, n=15  1 99,6±0,91 1,00±0,04 75,6±3,03 3,04±0,14 41,8±0,54 

I/D, n=9 2 100,3±0,71 0,99±0,05 73,8±2,32 3,30±0,29 43,5±0,76 

DD, n=6  3 98,6±0,95 1,01±0,05 73,4±2,05 3,17±0,13 42,7±0,51 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
у
п

а 
А

С
Е

 

II, n=18  1 
73,5±1,50 

р<0,001 

1,35±0,04 

р<0,001 

101,1±5,88 

р<0,001 

3,86±0,64 

р<0,05 
46,0±2,0 

I/D, n=69  2 

79,9±3,03 

р<0,001 

р1<0,05 

1,25±0,08 

р<0,01 

117,5±4,50 

р<0,001 

4,22±0,22 

р<0,001 
48,1±3,30 

DD, n=15  3 
74,3±7,55 

р<0,001 

1,34±0,05 

р<0,001 

120,5±13,5 

р<0,001 

р1=0,05 

3,26±0,25 

р2=0,016 
49,0±7,0  

Примітки: 1. ПІ – протромбіновий індекс; МНВ – міжнародне нормалізоване відношення; 

АЧР – активований час рекальцифікації плазми; ФБГ – фібриноген А (фактор І); Ht – 

гематокрит. 2. р – вірогідність різниць показників відносно контролю окремо за кожним 

генотипом; р1 – вірогідність різниць показників відносно пацієнтів 1 групи (ІІ гомозигот 

гена АСЕ); р2 – вірогідність різниць показників відносно пацієнтів 2 групи (ID гетерозигот 

гена АСЕ). 

 

Таблиця 4.4  

Показники гемокоагуляційного гемостазу у хворих на інфаркт міокарда, 

залежно від генотипів гена eNOS (894G>T)  

Генотипи гена 

eNOS 
№ ПІ, % МНВ, у.о. АЧР, сек ФБГ, г/л Ht, % 

К
о
н

тр
о

л
ь 

GG, n=15 1 99,1±0,80 1,00±0,05 74,1±2,45 3,12±0,92 42,4±0,82 

TG, n=15 2 
101,9±0,7

2 
0,98±0,04 74,5±1,92 3,11±0,09 42,0±0,75 

Д
о
сл

ід
н

а 
гр

у
п

а 
eN

O
S

 

GG, n=37 1 
76,1±2,78 

р<0,001 

1,31±0,06 

р<0,001 

106,2±7,67 

р<0,001 
3,81±0,26 

46,4±2,10 

р<0,05 

TG, n=60 2 
75,7±2,93 

р<0,001 

1,32±0,04 

р<0,001 

107,9±5,89 

р<0,001 

3,0±0,24 

р1<0,05 
46,3±3,52 

ТТ, n=5 3 75,3±6,39 1,32±0,05 114,6±9,43 3,65±0,43 48,5±5,61 

Примітки: 1. ПІ – протромбіновий індекс; МНВ – міжнародне нормалізоване відношення; 

АЧР – активований час рекальцифікації плазми; ФБГ – фібриноген А (фактор І); Ht – 

гематокрит. 2. р – вірогідність різниць показників відносно контролю окремо за кожним 

генотипом; р1 – вірогідність різниць показників відносно пацієнтів 1 групи (GG гомозигот 

гена eNOS); р2 – вірогідність різниць показників відносно пацієнтів 2 групи (TG 

гетерозигот гена eNOS). 
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Однак Ht у пацієнтів із не Q-ІМ та ID/TG-гаплотипом був нижчим, ніж 

в аналогічних хворих із Q-ІМ на 7,05% (р<0,05). Отримані дані свідчать, що 

хворі на не Q-ІМ із вірогідно меншою активністю тромбіногенезу – носії 

ID/TG- та ID/GG гаплотипів, дали достовірно сильнішу відповідь на 

ініціальну антиагрегантну терапію на догоспітальному етапі створивши стан 

компенсаторної гіпокоагуляції за першою і другою фазами гемостазу. У 

хворих на не Q-ІМ за показником МНВ спостерігали тенденцію до 

зменшення згортання крові в осіб із DD-генотипом у гаплотипі (DD/TG, 

DD/GG варіантами), ніж в аналогічних пацієнтів-власників II/GG-гаплотипу 

на 11,11% і 12,70% (р<0,05), а також у хворих на Q-ІМ - на 12,90% і 14,52% 

(р<0,05), відповідно. 

 

Таблиця 4.5 

Протромбіновий індекс та активований час рекальцифікації плазми 

хворих на інфаркт міокарда з урахуванням його виду, залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)  

Гаплотипи 

генів АСЕ 

та eNOS 

ПІ, % МНВ, у.о. АЧР, сек 

Q-ІМ, 

n=92 

не Q-ІМ, 

n=10 

Q-ІМ, 

n=92 

 

не Q-ІМ, 

n=10 
Q-ІМ, n=92 

не Q-ІМ, 

n=10 

II/TG, n=8 76,8±1,82 – 1,30±0,04 – 107,5±5,50 – 

II/GG, 

n=10 
76,9±2,14 72,9±4,02 1,30±0,05 1,26±0,04 105,8±2,49 

117,8±7,95 

р=0,051 

ID/TT, n=5 
82,3±1,62 

II/TG II/GG 
– 1,21±0,08 – 100,2±4,97 – 

ID/TG, 

n=48 
80,8±2,15 

74,8±2,05р

<0,05 
1,23±0,04 1,33±0,05 

98,6±3,39 

II/TG II/GG 

110,4±3,40р

<0,05 

ID/GG, 

n=16 
80,1±2,62 

75,1±1,77р

<0,05 
1,24±0,09 1,33±0,06 

96,9±1,65  II/TG 

II/GG 

110,5±3,15р

<0,05 

DD/TG, 

n=4 
80,2±1,61 71,0 1,24±0,05 

1,40±0,05 

р<0,05II/GG 
104,5±7,23 124,0 

DD/GG, 

n=11 
80,4±1,48 70,0 1,24±0,06 

1,42±0,06 

р<0,05II/GG 
102,8±4,23 120,0 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ПІ – протромбіновий індекс; МНВ – міжнародне 

нормалізоване відношення; АЧР – активований час рекальцифікації плазми. 2. р – 

вірогідність різниць показників відносно Q-ІМ окремо за кожним гаплотипом; піднесення 

гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць показників відносно вказаного гаплотипу в 

межах окремого виду ІМ за показником р≤0,05. 
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ПІ у хворих на Q-ІМ із II/TG- та II/GG-гаплотипами вірогідно нижчий, 

ніж в осіб із ID/TT і DD/GG-варіантами – на 6,68%, 6,56% (р<0,05) і 4,48% 

(р=0,05), відповідно. Показник АЧР у хворих на Q-ІМ носіїв II/TG та II/GG 

поєднання навпаки був вищим, ніж в осіб з ІD/TG та ІD/GG-гаплотипами – на 

9,03%,10,9% і 7,30%, 9,18% (р<0,05), відповідно. Ht у 60 (58,8%) 

перевищував верхню межу норми, а у хворих на Q-ІМ із DD/TG-гаплотипом 

був більшим за такий у носіїв II/TG-гаплотипу на 6,29% (р<0,05). 

Присутність у гаплотипі хворих на Q-ІМ гомозиготного G-алеля гена eNOS 

(II/GG-, DD/GG-варіанти) асоціює з вищим рівнем ФБГ, ніж у таких із 

DD/TG-гаплотипом на 25,9% і 26,6% (р<0,05), відповідно. Аналогічну 

тенденцію спостерігали в пацієнтів із не Q-ІМ, де вміст ФБГ теж був вищим 

у власників II/GG-гаплотипу, ніж в осіб із ID/TG-варіантом на 18,9% 

(р<0,05). Таким чином, присутність у гаплотипі хворих на Q-ІМ 

гомозиготного І-алеля гена АСЕ (II/TG-, II/GG) асоціює зі скороченням 2-ї 

фази тромбоцитарно-судинного гемостазу за зовнішнім механізмом – 

зменшенням тканинного тромбіногенезу (р<0,05) за найнижчої активності 

синтезу протромбінази і протромбіну у відповідь на прийом антиагрегантів 

на догоспітальному етапі (р<0,05); наявність у гаплотипі гомозиготного G-

алеля гена eNOS (II/GG-, DD/GG-варіанти) асоціює з вірогідно вищою 

активністю генерації фібрину, що вказує на стан тканинної гіперкоагуляції в 

третій фазі гемостазу за ініціального сповільненні згортання крові на рівні 1-ї 

і 2-ї фаз первинного гемостазу. 

Наявність гомозиготної присутності І-алеля гена АСЕ та G-алеля гена 

eNOS у гаплотипі (II/TG, II/GG комбінації) підвищує ймовірність появи 

фібриногенних наслідків у хворих на ІМ, незалежно від його виду із IІ/GG- і 

DD/GG-гаплотипами в 2,32 раза (OR=4,19, р<0,05). 
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Таблиця 4.6  

Вміст фібриногену плазми та гематокрит у хворих на інфаркт міокарда з 

урахуванням його виду, залежно від гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(894G>T)  

 Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

ФБГ, г/л Ht, % 

Q-ІМ, n=92 
не Q-ІМ, 

n=10  
Q-ІМ, n=92 

не Q-ІМ, 

n=10   

II/TG, n=8 (%) 3,04±0,21 – 46,1±0,97 – 

II/GG, n=10 (%)  3,64±0,43 4,02±0,34 48,2±2,45 45,0±1,30  

ID/TT, n=5 (%) 3,46±0,38 – 49,9±2,71 – 

ID/TG, n=48 (%) 3,43±0,67 
3,38±0,27 

IІ/GG 
48,2±1,84 

44,8±2,02 

р<0,05 

ID/GG, n=16 (%) 3,28±0,54 3,99±0,53 47,9±2,90 46,9±3,15 

DD/TG, n=4 (%) 
2,89±0,25 

IІ/GG 
3,8 

49,0±1,62 

IІ/ТG 
46,0 

DD/GG, n=11 (%) 
3,66±0,44 

DD/TG 
4,0 48,7±2,50 50,0 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ФБГ – фібриноген А (фактор І); Ht – гематокрит. 2. р 

– вірогідність різниць показників відносно Q-ІМ окремо за кожним гаплотипом; 

піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць показників відносно вказаного 

гаплотипу в межах окремого виду ІМ за показником р≤0,05. 

 

 

Показники тромбоцитарно-судинного гемостазу, залежно черговості 

виникнення та локалізації інфаркту міокарда з урахуванням гаплотипів, 

вірогідно не відрізнялися. 

Зміни гемокоагуляції на 28-у добу лікування в Обласному клінічному 

кардіологічному диспансері м. Чернівці та через 6 і 12 міс спостереження 

наведено у табл. 4.7. Після 28-ї доби перебування хворого в стаціонарі, а 

також через 6 і 12 міс спостереження проводили корекцію лікування з 

урахуванням індивідуального гаплотипу і відповіді на терапію. На 28-у добу 

лікування як на фоні тромболітичної терапії (ТЛТ), так і без неї ПІ зріс в 1,42 

і 1,44 раза (р<0,001), відповідно, без збереження вірогідної різниці за видом 

лікування (табл. 4.7). Через 6 і 12 міс після ГКС ПІ у всіх обстежених 

коливався в межах нормальних значень, але був вірогідно більшим, ніж до 

лікування в 1,53 і 1,6 раза (р<0,001), відповідно, а через 12 міс спостереження 
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ПІ виріс, порівняно до стаціонарного етапу лікування, на 12,4% після ТЛТ 

(р<0,05) і на 11,1% без ТЛТ (р<0,05). АЧР теж синхронно зростав на фоні 

терапії, віддзеркалюючи активність гіпокоагуляції на рівні утворення 

протромбіназного комплексу: після ТЛТ – на 47,6%, без ТЛТ – на 25,7% 

(р<0,01). Через 6 і 12 міс спостереження АЧР вагомо зменшився, 

наближаючись до верхньої межі норми, у порівнянні зі стаціонарним етапом 

лікування в 1,86, 1,59 та 1,98, 1,68 раза (р<0,001), відповідно. МНВ, як більш 

стабільний показник, на тлі всього періоду лікування був нижчим, ніж до 

лікування на 29,69-37,50% (р<0,01), без вірогідних коливань упродовж 

спостереження. Упродовж усього періоду спостереження ФБГ був нижчим, 

ніж до лікування на 24,9% (р<0,01), 15,1%, 11,9% і 10,9% (р<0,05), 

відповідно. Також спостерігали вагоме зниження Ht на 28-у добу після ТЛТ 

на 13,9% (р<0,05), із пограничною різницею на тлі лікування без ТЛТ – на 

11,0% (р=0,05), відповідно. 

Таблиця 4.7  

Показники гемокоагуляційного гемостазу у хворих на інфаркт міокарда 

на 28-у добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження 

Показн

ики 

До 

лікування, 

n=102 

27-28-а доби лікування 6 міс  

спостереження, 

n=90  

12 міс 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

ПІ, % 77,9±1,78 
110,8±4,57 

р<0,001 

112,1±6,82 

р<0,001  

118,9±7,14  

р<0,001  

124,5±5,03 

р<0,001 

р1,р2<0,05 

МНВ, 

у.о. 
1,28±0,10 

0,90±0,04 

р<0,01 

0,89±0,08 

р<0,01 

0,84±0,05 

р<0,01 

0,80±0,07 

р<0,001 

АЧР, 

сек 
107,7±3,33 

159,0±14,3 

р<0,001 

135,4±9,18 

р<0,01 

85,3±10,9  

р<0,05 

р1,р2<0,001  

80,4±6,19 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

ФБГ, 

г/л 
3,77±0,16 

2,83±0,20 

р<0,01 

3,20±0,12 

р,р1<0,05 

3,32±0,15  

р,р1<0,05 

3,36±0,23 

р,р1<0,05 

Ht, % 48,9±1,47 
42,1±2,66 

р<0,05 

43,5±3,02 

р=0,05 
45,0±2,86  44,8±2,90  

Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія; ПІ – протромбіновий індекс; АЧР – 

активований час рекальцифікації плазми; ФБГ – фібриноген А (фактор І); Ht – гематокрит. 

2. р – вірогідність різниць показників відносно стану до лікування; р1 – вірогідність 

різниць із показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію; р2 – вірогідність 

різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис; р3 – вірогідність 

різниць із показниками хворих після 6-ти місяців спостереження. 
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Динаміка ПІ у хворих на ІМ після лікування, залежно від генотипів 

аналізованих генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T), наведено в табл. 4.8. 

Пацієнтів із ТТ- та ТG-генотипами гена eNOS, у зв'язку з невеликою 

вибіркою, після лікування об'єднали в одну групу (табл. 4.8). Динаміка змін 

ПІ, незалежно від генотипів, відображала загальну тенденцію під час 

лікування описану вище: ПІ на фоні терапії коливався в межах нормальних 

значень, стаючи вищим у кінці стаціонарного етапу, зі стабілізацією 

показника на амбулаторному періоді спостереження, який вірогідно 

перевищував такий до лікування у всіх групах спостереження. Сильнішу 

відповідь на терапію хворих на ІМ на 28-у добу встановили в носіїв D-алеля 

гена АСЕ, особливо ID-генотипу, ніж у таких із ІІ-генотипом на фоні ТЛТ – 

на 6,49% (р<0,05). Вірогідних відмінностей на подальших етапах 

спостереження як за алельним станом гена АСЕ, так і на всіх етапах за геном 

eNOS не встановили. 

Динаміка показника МНВ під час лікування в стаціонарі потижнево з 

застосуванням та без ТЛТ з урахуванням генотипів аналізованих генів 

наведено в табл. 4.9. Упродовж першого тижня лікування в носіїв І-алеля 

гена АСЕ та GG-генотипу гена eNOS МНВ зріс на тлі ТЛТ невірогідно з 

різноспрямованими змінами в решти хворих, котрим не проводили ТЛТ. 

Через 2 тиж лікування спостерігали вірогідне зниження МНВ у всіх групах 

спостереження, що засвідчувало зростання коагуляційного потенціалу, 

сильніше в носіїв ІІ-генотипу. Беручи до уваги отримані дані, хворим на ГКС 

з елевацією сегмента ST носіям І-алеля (особливо ІІ-генотипу) гена АСЕ і 

GG-генотипу гена eNOS можна рекомендувати подовжити тривалість 

антикоагулянтної терапії з 7 діб до 10-14 діб зі зменшенням терапевтичної 

дози на 50% для таких, кому проводили ТЛТ і в повній дозі – без ТЛТ, а 

також носіям Т-алеля гена eNOS і DD-генотиту гена АСЕ, котрим не 

проводили ТЛТ. 
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Таблиця 4.8  

Протромбіновий індекс (%) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу 

лікування та через 6 і 12 міс спостереження, залежно від генотипів генів 

АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізовани

х генів 

До 

лікування  

27-28 доба лікування 6 місяців  

спостереженн

я, n=90  

12 місяців 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

А
С

Е
 

II 73,5±1,50 
112,5±3,03 

р<0,001 

110,4±4,16 

р<0,001 

 

120,9±5,35 

р<0,001 

р1р2≤0,05 

126,1±3,26 

р<0,001 

р1,р2<0,01 

I/D 
79,9±3,03 

ІІ 

105,2±3,60 

р<0,001 II 

108,6±4,92 

р<0,001  

119,7±5,08 

р<0,001 

р1<0,05 

р2=0,051 

124,5±4,03 

р-р2<0,001 

DD 74,3±7,55  
109,0±6,06 

р<0,001 

107,5±7,18 

р<0,001 

115,0±3,34 

р<0,001 

р2<0,05 

120,0±5,29 

р<0,001  

eN
O

S
 GG 76,1±2,78 

105,8±3,67 

р<0,001 

110,7±4,80 

р<0,001  

118,8±4,96 

р<0,001 

р1<0,05 

125,4±3,90 

р,р1<0,001 

р2<0,01 

TG,ТТ 75,5±4,05 
107,9±4,31 

р<0,001 

111,4±5,43 

р<0,001  

115,8±5,59 

р<0,001  

123,8±4,54 

р,р1<0,001 

р2<0,01 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного 

гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

 

АЧР на фоні активного лікування хворих на ІМ у стаціонарі  вірогідно 

зріс у всіх групах в 1,26-1,48 раза (р<0,001) із наступним зменшенням 

показника через 6 і 12 міс спостереження, порівняно до стаціонарного етапу 

терапії, в 1,50-1,87 і 1,70-2,11 раза (р<0,001) відповідно (табл. 4.10). Більш 

вагомішу відповідь на лікування за збільшенням АЧР спостерігали на 

стаціонарному етапі в носіїв D-алеля гена АСЕ, ніж у пацієнтів із ІІ-

генотипом, на 16,2% і 17,8% на фоні ТЛТ (р<0,05), і на 14,6% і 17,4% без 

ТЛТ (р<0,05) відповідно. 
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Таблиця 4.9  

Міжнародне нормалізоване відношення у хворих на інфаркт міокарда 

при поступленні та в динаміці спостереження на стаціонарному етапі 

лікування, залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізованих 

генів 

До 

лікуван-

ня  

 

1-й тиж 

лікування 
 

 

2-й тиж 

лікування 
 

 

3-й  тиж 

лікування 

 

4-й тиж 

лікування 

А
С

Е
 

II 

ТЛТ 

1,36±0,06 

1,45±0,06 
1,32±0,04 

р1<0,05 

1,12±0,09 

р-р2<0,05 

0,88±0,06 

р-р2<0,001 

р3<0,05 

без ТЛТ 
1,25±0,07 

рТЛТ<0,05 

1,20±0,06 

рТЛТ<0,05 

1,15±0,06 

р<0,05 

0,90±0,04 

р<0,001 

р1-р3<0,01 

I/D 

ТЛТ 

1,25±0,08  

1,32±0,04 1,25±0,08 
1,11±0,04 

р-р2<0,05 

0,95±0,04 

р-р2<0,001 

р3<0,05  

без ТЛТ 
1,21±0,05 

рТЛТ<0,05 

1,13±0,05 

рТЛТ=0,05 

1,05±0,09 

р-р2<0,05 

0,92±0,10 

р-р2<0,05 

DD 

ТЛТ 

1,34±0,05  

1,47±0,05 

р<0,05 

1,32±0,07 

р1<0,05 

1,21±0,06 

р,р1<0,05 

0,91±0,08 

р-р3<0,001 

без ТЛТ 1,35±0,08 1,33±0,04 
1,11±0,04 

р-р2<0,01 

0,93±0,05 

р-р3<0,01 

eN
O

S
 

GG 

ТЛТ 

1,31±0,04 

1,32±0,05 
1,11±0,06 

р,р1<0,01 

1,08±0,05 

р,р1<0,001 

0,94±0,07 

р-р2<0,001 

р3<0,05 

без ТЛТ 1,24±0,06 
1,10±0,02 

р,р1<0,01 

0,91±0,10 

р,р1<0,001 

р2<0,05 

0,90±0,04 

р-р2<0,001 

TG,

ТТ 

ТЛТ 

1,32±0,06 

1,49±0,06 

р<0,05 
1,33±0,04 

1,11±0,06 

р-р2<0,001 

0,92±0,05 

р-р2<0,001 

р3<0,05 

без ТЛТ 
1,22±0,05 

рТЛТ<0,05 

1,23±0,05 

рТЛТ<0,05 

1,09±0,04 

р-р2<0,01 

0,89±0,04 

р-р2<0,001 

р3<0,01 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць із показником 

хворих до лікування за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із показниками 

хворих після 1-го тижня лікування окремо за кожним генотипом; р2 – вірогідність різниць 

із показниками хворих після 2-го тиж лікування окремо за кожним генотипом; р3 – 

вірогідність різниць із показниками хворих після 3-го тиж лікування окремо за кожним 

генотипом; рТЛТ – вірогідність різниць із показниками хворих, що отримали 

тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом і тижнем лікування; 
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Таблиця 4.10  

Активований час рекальцифікації плазми (сек) у хворих на інфаркт 

міокарда на 28-у добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження, 

залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізовани

х генів 

До 

лікування  

27-28 доба лікування 6 місяців  

спостереженн

я, n=90  

12 місяців 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

А
С

Е
 

II 101,1±5,88 
149,6±10,1 

р<0,001  

129,7±7,53 

р<0,001 

р1<0,05  

81,7±8,39 

р1,р2<0,001 

75,0±6,03 

р-р2<0,001 

I/D 117,5±4,50 
173,9±9,40 

р<0,001 II 

148,6±6,84 

р,р1<0,001 II 

93,5±7,70 

р-р2<0,001 

82,5±5,34 

р-р2<0,001 

DD 
120,5±13,5 

II  

176,3±12,9 

р<0,001 II 

152,3±11,3 

р<0,01 

р1=0,05 II 

95,2±12,2 

р1,р2<0,001 

84,6±9,84 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

eN
O

S
 GG 106,2±7,67  

157,2±11,0 

р<0,001 

134,3±8,43 

р<0,01 

р1<0,05 

89,5±9,28 

р1,р2<0,001 

77,6±6,93 

р-р2<0,001 

TG, ТТ 108,4±6,16 
160,4±10,2 

р<0,001 

137,1±7,67 

р<0,001 

р1<0,01 

85,7±8,53 

р<0,01  

р1,р2<0,001  

80,5±6,17 

р-р2<0,001 

Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного 

гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

  

 Динаміку вмісту ФБГ з урахуванням генотипів аналізованих генів 

наведено в табл.. 4.11. Вірогідне зменшення генерації фібрину встановили на 

етапі терапії в стаціонарі у хворих із D-алелем гена АСЕ на 14,9-29,4% 

(р<0,01) та незалежно від алельного стану гена eNOS – на 15,0-21,3% (р<0,05) 

відповідно. Рівень ФБГ зменшився: під вливом ТЛТ вагоміше в носіїв DD-

генотипу, ніж у хворих із ІІ-варіантом на 22,8% (р<0,05), без ТЛТ, а також 

через 6 і 12 міс спостереження теж сильніше в пацієнтів із DD-генотипом, 

ніж із І-алелем гена АСЕ на 18,5%, 22,8% (р<0,05), 15,9%, 20,5% (р<0,05) і 

16,3%, 20,4% (р<0,05), відповідно. Вміст ФБГ на фоні ТЛТ був нижчим у 

носіїв Т-алеля гена eNOS на 16,3% (р<0,05), що відтворювало аналогічну 
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тенденцію за рівнем ФБГ до лікування (табл. 4.11). Таким чином, 

антикоагулянтна та антиагрегантна терапія була більш ефективною у хворих 

на ІМ за впливом на 1-у і 2-у фази тромбоцитарно-судинного гемостазу в 

носіїв D-алеля гена АСЕ (особливо ID-генотипу за зменшенням утворення 

тромбіну), ніж у таких із ІІ-генотипом, і не залежала від алельного стану гена 

eNOS. Активність фібриногенезу першочергово до лікування була нижчою у 

власників DD-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS. На фоні лікування 

дана тенденція зберігалася для осіб із DD-генотипом упродовж усього 

періоду, а також для пацієнтів із Т-алелем після ТЛТ. 

 

Таблиця 4.11 

Плазмовий вміст фібриногену (г/л) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у 

добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження, залежно від генотипів 

генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізовани

х генів 

До 

лікування  

27-28 доба лікування 6 місяців  

спостереженн

я, n=90  

12 місяців 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

А
С

Е
 

II 3,86±0,64  3,16±0,21 3,40±0,31 3,45±0,29 3,50±0,35 

I/D 4,22±0,22  
2,98±0,42 

р<0,01 

3,59±0,17 

р<0,01 

3,65±0,18 

р<0,05 

3,68±0,23 

р<0,05 

DD 
3,26±0,25 

I/D 

2,44±0,23 II 

р<0,01 

2,77±0,19  

II, I/D р<0,05 

2,90±0,20 II, 

I/D р1<0,05 

2,93±0,21 II, 

I/D р1<0,05 

eN
O

S
 GG 3,81±0,26 

3,0±0,23 

р<0,05  

3,24±0,24 

р<0,05 
3,36±0,21 3,43±0,25 

TG, ТТ 
3,14±0,25 

GG 

2,51±0,19 

GG р<0,05 

3,0±0,18  

р1<0,05 

3,17±0,20 

р1<0,05 

3,28±0,23 

р1<0,05 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного 

гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

 

Динаміка ПІ, АЧР та ФБГ упродовж лікування, незалежно від 

гаплотипів (табл. 4.12-4.14), віддзеркалювала загальну тенденцію для даних 

показників. І якщо до терапії в групі ризику посиленого тромбоутворення 
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були хворі з II/TG і II/GG поєднаннями, то після лікування суттєвих 

відмінностей за ПІ, залежно від гаплотипу, не встановили (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Протромбіновий індекс (%) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу 

лікування та через 6 і 12 міс спостереження, залежно від гаплотипів генів 

АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Гаплотипи 

аналізова-

них генів 

До 

лікування  

27-28-а доба лікування 6 міс  

спостере-

ження, n=90  

12 міс 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

II/TG 76,8±1,82 
106,1±3,65 

p<0,001 

110,2±3,80 

p<0,001  

116,7±4,25 

p<0,001  

р1<0,05 

122,8±3,21 

р<0,001 

р1,р2<0,01 

II/GG  73,5±1,50 
108,6±2,55 

p<0,001 

109,5±3,49 

p<0,001  

115,4±3,04 

p<0,001  

121,9±2,89 

p<0,001 

р1,р2<0,01 

ID/TT 
82,3±1,62 

II/TG, II/GG 

102,9±3,24 

p<0,001 

110,0±3,99 

p<0,001  

118,5±4,10 

p<0,001 

р1<0,01 

124,2±3,40 

p,р1<0,001 

р2<0,01 

ID/TG 
79,9±3,56 

II/GG  

103,8±3,89 

p<0,001 

109,3±4,64 

p<0,001  

117,6±4,74 

p <0,001 

р1<0,01 

124,0±4,03 

p,р1<0,001 

р2<0,01 

ID/GG 79,8±6,09  
104,2±4,52 

p<0,001 

110,6±5,27 

p<0,001  

119,3±5,38 

p<0,001 

р1<0,01  

124,9±4,67 

p,р1<0,001 

р2<0,05 

DD/TG 77,2±5,24 
108,5±5,20 

p<0,001 

111,4±6,05 

p<0,001 

116,6±3,72 

p<0,001  

123,1±5,02 

p<0,001 

р1<0,05 

DD/GG 78,6±7,55 
102,1±5,76 

p<0,001 

109,8±6,51 

p<0,001 

118,0±5,28 

p<0,001 

р1<0,01 

124,3±5,58 

p,р1<0,001 

р2<0,05 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним гаплотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним гаплотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним гаплотипом. 3. піднесення гаплотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) 

окремо після 28 доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

 

Натомість, сильніший гіпокоагуляційний ефект за зовнішнім механізмом 

за впливом на утворення протромбіназного комплексу (за АЧР) встановили у 
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хворих із DD/TG-гаплотипом, котрим не проводили ТЛТ, ніж в аналогічних 

пацієнтів із II/GG комбінацією на 9,62% (р<0,05) (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Активований час рекальцифікації плазми (сек) у хворих на інфаркт 

міокарда на 28-у добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження, 

залежно від гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Гаплотипи 

аналізова-

них генів 

До 

лікування  

27-28-а доба лікування 6 міс  

спостере-

ження, n=90  

12 міс 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

II/TG 107,5±5,50 
155,0±7,80 

р<0,001 

133,5±6,55 

р<0,001 

р1<0,05 

83,7±6,95 

р<0,05  

р1,р2<0,001 

77,8±5,70 

р<0,01 

р1,р2<0,001  

II/GG  109,4±5,18 
154,4±6,84 

р<0,001 

132,0±5,68 

р<0,001 

р1<0,01 

85,6±7,01 

р<0,05  

р1,р2<0,001 

76,4±5,84 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

ID/TT 100,2±4,97 
167,2±7,33 

р<0,001 

142,8±6,11 

р,р1<0,001 

88,5±5,54 

р<0,05  

р1,р2<0,001 

81,5±6,35 

р<0,05 

р1,р2<0,001 

ID/TG 99,3±3,19 
159,7±4,15 

р<0,001 

135,6±5,20 

р,р1<0,001 

89,0±5,13 

р1,р2<0,001 

79,7±4,46 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

ID/GG 98,6±1,90 
163,6±6,05 

р<0,001 

141,3±4,70 

р,р1<0,001 

91,5±4,22 

р1,р2<0,001 

80,1±4,01 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

р3<0,05 

DD/TG 
109,7±3,80 
ID/GG, ID/TG 

168,0±7,10 

р<0,001 

144,7±6,43 

р,р1<0,001 
II/GG 

90,5±7,08 

р<0,05  

р1,р2<0,001 

82,6±5,90 

р<0,01 

р1,р2<0,001 

DD/GG 104,4±4,63 
166,7±8,21 

р<0,001 

140,3±7,24 

р,р1<0,001 

92,3±9,31 

р1,р2<0,001 

81,1±6,42 

р<0,01 

р1,р2<0,001 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним гаплотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним гаплотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним гаплотипом. 3. піднесення гаплотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) 

окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

Також до лікування в стаціонарі в групі ризику підсиленого 

фібриногенезу були хворі на ІМ із II/GG гаплотипом, аналогічна тенденція 
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зберігалась і після ТЛТ на 28-у добу терапії, де показник ФБГ перевищував 

такий у хворих із DD/TG-гаплотипом на 24,7% (р<0,05) (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Плазмовий вміст фібриногену (г/л) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у 

добу лікування та через 6 і 12 місяців спостереження залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Гаплотипи 

аналізовани

х генів 

До 

лікування  

27-28 доба лікування 6 місяців  

спостереженн

я, n=90  

12 місяців 

спостере- 

ження, n=72 
після ТЛТ, 

n=50 

без ТЛТ, 

n=52 

II/TG 3,04±0,21 2,84±0,20 3,20±0,23 
3,31±0,27 

р1=0,05 

3,39±0,26 

р1<0,05  

II/GG  
3,75±0,37 

II/TG 

3,08±0,26 

р=0,05 
3,31±0,29 3,40±0,30 3,46±0,32 

ID/TT 3,46±0,38 2,75±0,34 3,29±0,24 
3,38±0,29 

р1=0,05 

3,48±0,31 

р1<0,05 

ID/TG 3,43±0,44 2,85±0,35 3,21±0,26 3,32±0,32 3,36±0,35 

ID/GG 3,39±0,53 2,99±0,40 3,40±0,31 3,50±0,36 3,55±0,39 

DD/TG 
3,12±0,24 

IІ/GG 

2,47±0,22 

IІ/GG р<0,05 
2,89±0,21 

3,04±0,17 

р1<0,05 

3,11±0,23 

р1<0,05 

DD/GG 3,69±0,45  
2,72±0,34 

р<0,05 
3,0±0,29 3,13±0,32 3,18±0,36 

Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним гаплотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним гаплотипом; р3 – вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс 

спостереження окремо за кожним гаплотипом. 3. піднесення гаплотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників (р≤0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) 

окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

 

Після стаціонарного та впродовж амбулаторного етапів лікування 

вдалося досягнути нормалізації ПІ у всіх пацієнтів, до терапії ПІ знаходився 

на верхній межі нормальних значень у 32 (31,4%) осіб. Показник АЧР 

ініціально був медикаментозно підвищений, а ПІ – знижений, відповідно (на 

етапі швидкої допомоги) до лікування в стаціонарі, АЧР залишався таким 

упродовж усього терміну спостереження, перевищуючи нормальні значення 

в 1,5-2,3 раза; тільки в 11 осіб через 12 міс спостереження АЧР опустився до 
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верхньої межі норми. Рівень ФБГ та Ht коливались у межах нормальних 

значень у всіх обстежуваних після лікування. 

 

4.2. Ліпідний профіль у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

алельного стану генів АСЕ (I/D) та eNOS (T894G) 

Ожиріння, дисліпідемію, порушення метаболізму глюкози та розвиток 

інсулінорезистентності відносять до важливих чинників кардіо-

метаболічного ризику, котрі впливають на серцево-судинний та 

гемостазіологічний прогноз пацієнта із ССЗ [37]. Так, при зростанні 

тригліцеридів (ТГ) у 2-3 рази збільшується ризик атеротромботичних та 

ішемічних ускладнень через гіперфібриногенемію та зростання холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької густини (ХС ЛПДНГ), перенасичених ТГ [197]. 

ХС ЛПДНГ через мембранний глікопротеїн CD36+ зв’язується з 

тромбоцитами, збільшуючи синтез тромбоксану А2 (TxA2) та їхню 

агрегацію, активують VII фактор згортання крові і збільшують продукцію 

інгібітора активатора плазміногену (РАІ-1). Аналогічним чином ХС ЛПДНГ 

зв’язується з рецепторами CD36+ макрофагів, що призводить до утворення 

«пінистих клітин», впливаючи на розвиток атеросклерозу [29]. Наявність 

сімейної дисліпідемії вказує на можливу генетичну детермінованість цього 

процесу. Однак, в Україні таких досліджень у хворих на ГКС проводиться 

вкрай мало. 

Не вивченими є питання зв’язку поліморфізму генів-кандидатів ССЗ із 

обміном ліпідів. Особливий інтерес, на нашу думку, представляють клінічно-

генетичні маркери, котрі асоціюють зі змінами жирового обміну у хворих на 

ІМ, залежно від його виду з метою виділення груп високого ризику пацієнтів 

розвитку ГКС. 

Тому наступним етапом дослідження стало вивчити зміни ліпідного 

профілю в пацієнтів із ІМ, залежно від поліморфізму I/D гена АСЕ, T894G 

гена eNOS, у тому числі, під впливом лікування. 
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Показники ліпідного профілю, залежно від виду, локалізації та 

черговості виникнення ІМ, наведено в табл. 4.15-4.16. Необхідно зауважити, 

що 34 пацієнти епізодично (1-3 міс у півріччя) приймали статини до 

поступлення в стаціонар. Вміст ЗХС (табл. 4.15) у хворих на ІМ, незалежно 

від його глибини (Q-, не Q-ІМ) та локалізації, був вірогідно нижчим, ніж у 

групі контролю на 17,8-24,8% (р<0,05) відповідно. Рівень ТГ теж був нижчим 

у пацієнтів із не Q-ІМ, що виник уперше з нижньою локалізацією, ніж у групі 

контролю на 14,8-31,3% (р<0,05-0,01), відповідно. В осіб із ГІМ по передній 

стінці міокарда ЛШ концентрація ХС ЛПНГ була нижче на 32,5% (р<0,05), 

ніж у практично здорових. Рівень ХС ЛПВГ вірогідно превалював у групі 

контролю на 26,0-50,2% (р<0,01), ніж у хворих на ГІМ. У хворих із нижньою 

локалізацією ІМ вміст ХС ЛПВГ був нижчим на 39,1% (р<0,05), а ХС ЛПНГ 

– вищим на 32,0% (р<0,05), ніж у осіб із ІМ по передній стінці. 

З огляду на наявну дисліпідемію в групі контролю (практично 

здорових), показники ліпідограми в осіб даної групи за референтні значення 

прийматися не можуть. Одначе, у межах кожної групи за алельним станом 

досліджуваних генів порівняльний аналіз є можливим. 

Таблиця 4.15  

Показники обміну ліпідів, залежно від виду інфаркту міокарда та 

черговості його виникнення 

Показники  
Контроль, 

n=30  

Вид ІМ Черговість ІМ 

Q-ІМ, 

n=92 

не Q-ІМ,  

n=10 

первинний 

ІМ, n=75 

повторний 

ІМ, n=27  

ЗХС, 

ммоль/л 
6,57±0,53 

5,40±0,25 

р<0,05 

4,94±0,39 

р<0,05 
5,59±0,37 5,40±0,44 

ТГ, 

ммоль/л 
1,99±0,34 1,81±0,43 

1,69±0,09 

р<0,01 

1,41±0,12 

р<0,05 
1,65±0,14 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 
2,27±0,21 

1,68±0,19 

р<0,01 

1,13±0,60 

р<0,01 

1,68±0,18 

р<0,01 

1,30±0,48 

р<0,01 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 
4,40±0,55 3,72±0,32 3,80±0,35 3,92±0,47 4,10±0,50 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – 

холестерол ліпопротеїнів високої / низької густини; ТГ – тригліцериди;  2. р – вірогідність 

різниць показників відносно контролю; р1 – вірогідність різниць показників між Q-, не Q-

ІМ; р2 – вірогідність різниць показників між хворими із ІМ, що виник уперше і повторним, 

чи рецидивом ІМ. 
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Таблиця 4.16  

Показники обміну ліпідів, залежно від локалізації інфаркту міокарда  

Групи  
ЗХС, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

Контроль, n=30 6,57±0,53 1,99±0,34 2,27±0,21 4,40±0,55 

ІМ за 

локалізацією 

Передній, 

n=54  

5,17±0,43 

р<0,05 
1,96±0,52 2,20±0,15 

2,97±0,56 

р<0,05 

Нижній, 

n=48   

5,26±0,28 

р<0,05 

1,37±0,18 

р<0,05 

1,34±0,26 

р<0,01 

р1<0,05 

3,92±0,33 

р1<0,05 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – 

холестерол ліпопротеїнів високої / низької густини; ТГ – тригліцериди; 2. р – вірогідність 

різниць показників відносно контролю; р1 – вірогідність різниць показників між переднім 

і заднім інфарктом міокарда.  

 

Показники ліпідного профілю, залежно від I/D поліморфізму гена АСЕ, 

наведено в табл. 4.17. Суттєво нижчий вміст ЗХС спостерігали у хворих із 

DD-генотипом гена АСЕ, ніж у таких із ІІ-генотипом на 9,09% (р<0,05). 

Рівень проатерогенного ХС ЛПВГ теж був нижчим у власників DD-генотипу, 

ніж у носіїв I-алеля  38,6% і 43,2% (р<0,01) відповідно. Схожу тенденцію 

виявили і в групі контролю, де носії D-алеля мали нижчу концентрацію ЗХС, 

ТГ і ХС ЛПНГ на 14,0-51,5% (р<0,05-0,001). 

Ліпідограма обстежених, залежно від 894G>T поліморфізму гена eNOS 

(табл. 4.18), засвідчила вірогідно вищий рівень ЗХС у хворих на ГІМ із Т-

алелем, ніж у таких із GG-генотипом на 7,88% і 9,38% (р<0,05). Аналогічно в 

групі здорових: у носіїв TG-генотипу вміст ЗХС та ХС ЛПНГ були вищими 

на 10,6% (р<0,05) і 20,4% (р<0,01), ніж у власників GG-генотипу. 

Вміст ліпідів плазми у хворих на ГІМ, залежно від гаплотипів генів АСЕ 

(I/D) та eNOS (894G>T), до лікування наведено в табл. 4.19. У власників 

ID/GG і DD/GG поєднань вміст ЗХС нижчий, ніж за наявності в гаплотипі І- 

та Т-алелей (ІІ/TG, ID/TG, ID/TT) на 10,2-16,0% (p<0,05). 
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Таблиця 4.17  

Показники обміну ліпідів у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

генотипів гена АСЕ (I/D)  

Генотипи гена АСЕ № 
ЗХС, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

 К
о
н

тр
о
л

ь
  II, n=15 (50,0%) 1 7,71±0,36 3,07±0,20 2,38±0,10 5,33±0,36 

I/D, n=9 (30,0%) 2 
6,63±0,24 

р1<0,01 

1,49±0,08 

р1<0,001 
2,73±0,25 

3,60±0,35 

р1<0,001 

DD, n=6 (20,0%) 3 

6,08±0,19 

р1<0,001 

р2<0,05 

1,66±0,10 

р1<0,001  
2,25±0,07  

3,83±0,40 

р1<0,001 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
у
п

а 

А
С

Е
 

II, n=18 (17,6%) 1 
5,39±0,46 

р<0,001 

1,50±0,12 

р<0,001 

1,63±0,20 

р<0,01 

3,75±0,49 

р<0,001 

I/D, n=69 

(67,6%) 
2 

5,77±0,27 

р<0,01 
1,76±0,24 

1,76±0,15 

р<0,001 
4,01±0,34 

DD, n=15 

(14,7%) 
3 

4,90±0,24 

р<0,001 

р2<0,01 

1,35±0,12 

р<0,05 

1,0±0,28 

р<0,001  

р1-2<0,01 

3,90±0,23 

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів 

високої / низької густини; ТГ – тригліцериди. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно контролю окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показників 

відносно пацієнтів 1 групи (ІІ гомозигот гена АСЕ); р2 – вірогідність різниць показників 

відносно пацієнтів 2 групи (ID гетерозигот гена АСЕ). 

 

Таблиця 4.18  

Показники обміну ліпідів у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

генотипів гена eNOS (894G>T)  

Генотипи гена eNOS № 
ЗХС, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

К
о
н

тр
о

л
ь
  GG, n=15 (50,0%) 1 6,35±0,24  1,83±0,25 2,56±0,32 3,78±0,16 

TG, n=15 (50,0%) 2 
7,02±0,30 

р1<0,05 
1,86±0,19 2,47±0,13 

4,55±0,15 

р1<0,01 

Д
о
сл

ід
н

а 
гр

у
п

а 
eN

O
S

 

GG, n=37 (36,3%) 1 
5,33±0,19 

р<0,001 
1,63±0,27 

1,54±0,17 

р<0,001 
3,79±0,22 

TG, n=60 (58,8%) 2 

5,83±0,24 

р<0,001 

р1<0,05 

1,56±0,12 
1,69±0,14 

р<0,001 
4,13±0,31 

ТТ, n=5 (4,90%) 3 
5,75±0,21 

р1<0,05 
1,53±0,17 1,46±0,16 4,28±0,33 

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів 

високої / низької густини; ТГ – тригліцериди. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно контролю окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показників 

відносно пацієнтів 1 групи (GG гомозигот гена eNOS); р2 – вірогідність різниць 

показників відносно пацієнтів 2 групи (TG гетерозигот гена eNOS). 
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Також, у носіїв ID/GG комбінації рівень ХС ЛПНГ є нижчим за такий в 

осіб із D/TG, ID/TT гаплотипами на 20,7% і 19,6% (p<0,05). Гомозиготна 

присутність D-алеля в гаплотипі (DD/TG, DD/GG) асоціює з нижчим вмістом 

ХС ЛПВГ, ніж у власників І-алеля гена АСЕ, незалежно від комбінацій 

генотипів гена eNOS у гаплотипі (II/TG, ID/TG, ID/TT, ID/GG), – на 22,0-

45,5% (р<0,05), відповідно. 

При аналізі кореляційних зв’язків показників ліпідного профілю і 

гемостазу за геном АСЕ (табл. 4.20) виявили негативну вірогідну залежність 

ЗХС у носіїв IІ-генотипу із ПІ (r=-0,61, р=0,022) із пограничним впливом у 

носіїв ІD-генотипу (r=-0,38, р=0,056). Рівень ХС ЛПВГ у хворих із DD-

генотипом прямо впливав на зменшення активності утворення тромбіну за ПІ 

(r=0,51, р=0,045). 

Таблиця 4.19 

Вміст ліпідів плазми у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

 Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

ЗХС, 

ммоль/л 
ТГ, ммоль/л 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

II/TG, n=8 (%) 5,77±0,22 1,42±0,11 1,80±0,15 3,97±0,38 

II/GG, n=10 (%)  5,0±0,73 1,57±0,04 1,47±0,35 3,53±0,74 

ID/TT, n=5 (%) 5,76±0,24 1,65±0,15 1,60±0,13 4,14±0,32 

ID/TG, n=48 (%) 5,94±0,32 1,65±0,17  1,73±0,17 4,20±0,40 

ID/GG, n=16 (%) 
5,17±0,28 

IІ/ТG, ID/ТG, ID/TT 
2,19±0,97 1,84±0,33 

3,33±0,45 

ID/ТG, ID/TT 

DD/TG, n=4 (%) 
5,53±0,27 

 
1,46±0,18 

1,35±0,21 
IІ/ТG, ID/ТG 

4,01±0,27 

DD/GG, n=11 (%) 
4,99±0,28 

IІ/ТG, ID/ТG, ID/TT 
1,43±0,13 

0,98±0,36 

IІ/ТG, ID/ТG, 

ID/TT, ID/GG 
4,02±0,26 

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів 

високої / низької густини; ТГ – тригліцериди. 2. піднесення гаплотипу до квадрату – 

вірогідність різниць показників відносно вказаного гаплотипу за окремим показником 

р<0,05. 

 

Також у носіїв ID-генотипу гена АСЕ рівень ЗХС та ХС ЛПНГ прямо 

визначали активність фібриногенезу (r=0,52, р=0,031 і r=0,51, р=0,036) 
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відповідно. Чіткого зв'язку показників обміну ліпідів та гемокоагуляції 

залежно від генотипів гена eNOS, не встановили. 

ЗХС та ХС ЛПНГ вірогідно негативно впливав на ПІ у пацієнтів із II/TG та 

ID/TG гаплотипами (табл. 4.21) (r=-0,80-/-0,53/, р≤0,041-0,007 і r=--0,56-/-

0,54/, р≤0,031-0,045 відповідно) із пограничними значеннями у власників 

ID/TT і ID/GG комбінацій (r=-0,51, р=0,058 і r=-0,56, р=0,054 відповідно). ХС 

ЛПВГ достовірно зворотно корелював із ФБГ в осіб із DD/GG гаплотипом 

(r=-0,62, р=0,022) та погранично прямо з ПІ (r=0,50 p=0,051), відіграючи 

опосередковано захисну роль у процесах стабілізації гемокоагуляції. Також 

пряму межуючу залежність ХС ЛПВГ виявили в носіїв DD/TG комбінації із 

ПІ (r=0,56 p=0,054) зі зворотним впливом на Ht (r=-0,55 p=0,056).  

Таблиця 4.20 

Кореляційні зв’язки (r) ліпідного обміну із показниками гемостазу у 

хворих на інфаркт міокарда, залежно від генотипів аналізованих генів  

Гени Показники ПІ  ФБГ  Ht  

А
С

Е
 

II 

ЗХС r=-0,61 p=0,022 r=0,12 p>0,05 r=0,40 p>0,05 

ТГ r=-0,18 p>0,05 r=0,01 p>0,05 r=0,27 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,42 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 r=-0,23 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,20 p>0,05 r=0,36 p>0,05 r=0,24 p>0,05 

ID 

ЗХС r=-0,38 p=0,056 r=0,52 p=0,031 r=0,27 p>0,05 

ТГ r=-0,18 p>0,05 r=0,31 p>0,05 r=0,32 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,24 p>0,05 r=0,08 p>0,05 r=-0,25 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,31 p>0,05 r=0,51 p=0,036 r=0,25 p>0,05 

DD 

ЗХС r=-0,10 p>0,05 r=0,02 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

ТГ r=-0,26 p>0,05 r=0,08 p>0,05 r=0,11 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,51 p=0,045 r=0,06 p>0,05 r=0,06 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,17 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 r=0,01 p>0,05 

eN
O

S
 

GG 

ЗХС r=-0,26 p>0,05 r=0,14 p>0,05 r=0,18 p>0,05 

ТГ r=-0,14 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=0,07 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,21 p>0,05 r=-0,28 p>0,05 r=-0,19 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,15 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 r=0,05 p>0,05 

TG, 

ТТ 

ЗХС r=-0,09 p>0,05 r=0,23 p>0,05 r=0,11 p>0,05 

ТГ r=-0,14 p>0,05 r=0,14 p>0,05 r=0,01 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,10 p>0,05 r=0,13 p>0,05 r=0,09 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,15 p>0,05 r=0,29 p>0,05 r=0,04 p>0,05 
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Таблиця 4.21 

Кореляційні зв’язки (r) ліпідного обміну з показниками гемостазу у 

хворих на інфаркт міокарда, залежно від гаплотипів аналізованих генів  

Показники ПІ  ФБГ  Ht  

II/TG 

ЗХС r=-0,80 р=0,007 r=0,53 p>0,05 r=0,50 p>0,05 

ТГ r=-0,44 p>0,05 r=0,35 p>0,05 r=0,23 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,47 p>0,05 r=-0,33 р>0,05 r=-0,35 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,54 p=0,045 r=0,18 p>0,05 r=0,44 p>0,05 

II/GG  

ЗХС r=-0,21 p>0,05 r=0,12 p>0,05 r=-0,32 p>0,05 

ТГ r=-0,22 p>0,05 r=0,18 p>0,05 r=0,33 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,31 p>0,05 r=-0,10 p>0,05 r=-0,54 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,25 p>0,05 r=0,49 p>0,05 r=0,24 p>0,05 

ID/TT 

ЗХС r=-0,51 p=0,058 r=0,43 p>0,05 r=0,48 p>0,05 

ТГ r=-0,26 p>0,05 r=0,21 p>0,05 r=0,22 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,37 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 r=-0,16 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,23 p>0,05 r=0,61 p=0,052 r=0,35 p>0,05 

ID/TG  

ЗХС r=-0,53 p=0,041 r=0,46 p>0,05 r=-0,03 p>0,05 

ТГ r=-0,44 p>0,05 r=0,33 p>0,05 r=-0,54 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,23 p>0,05 r=-0,43 p>0,05 r=-0,06 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,56 p=0,031 r=0,50 p=0,047 r=0,19 p>0,05 

ID/GG 

ЗХС r=-0,56 p=0,054 r=0,31 p>0,05 r=0,39 p>0,05 

ТГ r=-0,45 p>0,05 r=0,27 p>0,05 r=0,38 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,14 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 r=-0,49 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,19 p>0,05 r=0,40 p>0,05 r=0,18 p>0,05 

DD/TG 

ЗХС r=-0,20 p>0,05 r=-0,06 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

ТГ r=-0,09 p>0,05 r=0,34 p>0,05 r=0,12 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,49 p=0,052 r=0,05 p>0,05 r=-0,55 p=0,056 

ХС ЛПНГ r=0,23 p>0,05 r=0,08 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

DD/GG 

ЗХС r=0,05 p>0,05 r=0,21 p>0,05 r=0,13 p>0,05 

ТГ r=0,17 p>0,05 r=0,13 p>0,05 r=-0,41 p=0,062 

ХС ЛПВГ r=0,50 p=0,051 r=-0,62 p=0,022 r=-0,13 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,19 p>0,05 r=0,12 p>0,05 r=0,28 p>0,05 

 

 

З урахуванням виду ГІМ (табл. 4.22) спостерігали пряму залежність 

вмісту ФБГ від ЗХС у хворих на не Q-ІМ (r=0,60, p=0,043). Пограничний 

зворотний вплив ХС ЛПНГ на ПІ та ХС ЛПВГ на ФБГ виявили теж у 

пацієнтів із не Q-ІМ (r=-0,51, p=0,053 та r=-0,47, p=0,056, відповідно). 
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Таблиця 4.22 

Кореляційні зв’язки (r) ліпідного обміну з показниками гемостазу у 

хворих на інфаркт міокарда, залежно від глибини ураження (Q, не-Q) 

Показн

ики  

Q-ІМ Не Q-ІМ 

ЗХС ТГ 
ХС 

ЛПНГ 

ХС 

ЛПВГ 
ЗХС ТГ 

ХС 

ЛПНГ 

ХС 

ЛПВГ 

ПІ 
r=-0,19 

p>0,05 

r=0,05 

p>0,05 

r=-0,11 

p>0,05 

r=0,25 

p>0,05 

r=-0,48 

p>0,05 

r=-0,31 

p>0,05 

r=-0,51 

p=0,053 

r=0,39 

p>0,05 

ФБГ 
r=0,32 

p>0,05 

r=0,17 

p>0,05 

r=0,15 

p>0,05 

r=-0,18 

p>0,05 

r=0,60 

p=0,043 

r=0,46 

p>0,05 

r=0,30 

p>0,05 

r=-0,47 

p=0,056 

Ht 
r=0,12 

p>0,05 

r=0,20 

p>0,05 

r=0,16 

p>0,05 

r=-0,22 

p>0,05 

r=0,34 

p>0,05 

r=0,27 

p>0,05 

r=0,31 

p>0,05 

r=-0,14 

p>0,05 

 

Епідеміологічний аналіз ризику розвитку дисліпідемій у хворих на 

ГІМ, залежно від гаплотипів аналізованих генів, засвідчив, що присутність 

ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS у гаплотипі (ID/TG, ID/TT) є 

несприятливим фактором і збільшує ризик появи дисліпідемій в обстежених 

в 1,53 і 1,64 раза, відповідно (OR=3,26, 95%СІ=0,65-6,74; OR=3,41, 

95%СІ=0,44-10,1, відповідно). Натомість, присутність GG-генотипу гена 

eNOS у гаплотипі (DD/GG, ID/GG, II/GG варіації), незалежно від алельної 

наявності гена АСЕ, зменшує відносний ризик до 0,97, 0,68 і 0,25 раза 

(OR=1,16, 95%СІ=0,17-7,13, р>0,05; OR=0,94, 95%СІ=0,53-4,33, р=0,056; 

OR=0,12, 95%СІ=0,21-4,05, р=0,037, відповідно), роблячи шанси ризику 

дисліпідемій для носіїв II/GG гаплотипу, найнижчими в обстежуваній 

популяції хворих на ГІМ. 

Вплив лікування на ліпідний обмін у хворих на ГІМ наведено в табл. 

4.23. Встановили вірогідне зменшення ЗХС та ХС ЛПНГ на 27-28-у добу 

терапії та через 6 міс, порівняно зі станом до лікування: за ЗХС – на 12,4% і 

20,7% (р<0,001), зі збереженням вагомої різниці між періодами 

спостереження – на 9,45% (р<0,05); за ХС ЛПНГ – на 24,3% і 28,8% 

(р<0,001). Суттєвих змін інших показників не встановили. 
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Таблиця 4.23 

Показники обміну ліпідів у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу 

лікування та через 6 місяців спостереження 

Показники 
До лікування, 

n=102 

27-28 доба 

лікування, 

n=102 

6 міс спо-

стереження, n=90  

ЗХС, ммоль/л 5,80±0,16 
5,08±0,17  

р<0,001 

4,60±0,23 р<0,001 

р1<0,05 

ТГ, ммоль/л 1,65±0,10 1,58±0,09 1,64±0,14 

ХС ЛПВГ, ммоль/л 1,57±0,08 1,63±0,11 1,68±0,10  

ХС ЛПНГ, ммоль/л 4,23±0,20 
3,20±0,22 

р<0,001 
3,01±0,26 р<0,001  

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВГ / ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів 

високої / низької густини; ТГ – тригліцериди. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування; р1 – вірогідність різниць із показниками хворих на 27-28-у 

добу лікування. 

 

Вміст ЗХС та ХС ЛПНГ після лікування (табл. 4.24-4.25) вірогідно 

зменшилися на 28-у добу лікування в носіїв D-алеля гена АСЕ на 18,0% і 

13,1% (р<0,01) та 25,9% і 30,8% (р<0,01), відповідно; при цьому зниження 

показників не залежало від алельного стану гена eNOS (р<0,05-0,001). Через 

6 міс спостереження рівні ЗХС та ХС ЛПНГ вагомо зменшилися в усіх 

групах, незалежно від генотипів аналізованих генів на 14,4-32,8% (р<0,05-

0,001). 

Вміст ТГ у плазмі вірогідно зменшився на 28-у добу лікування тільки в 

носіїв DD-генотипу гена АСЕ на 34,1% (р<0,05) і став суттєво нижчим, ніж у 

власників І-алеля в 2,03 і 1,71 раза (р<0,05), відповідно (табл. 4.26). 

Рівень ХС ЛПВГ після лікування вірогідно збільшився тільки в носіїв 

DD-генотипу гена АСЕ на 56,0% і 58,0% (р<0,05), відповідно, і не залежав від 

алельного стану гена eNOS (табл. 4.27). 
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Таблиця 4.24  

Плазмовий вміст загального холестеролу у хворих на інфаркт міокарда 

на 28-у добу лікування та через 6 місяців спостереження, залежно від 

генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізова-

них генів 

До лікування, 

n=102  

27-28 доба 

лікування, n=102 

6 міс  

спостереження, 

n=90 

А
С

Е
 II 5,39±0,46 4,58±0,48 4,42±0,31 р<0,05 

I/D 5,77±0,27  4,73±0,24 р<0,01 4,54±0,25 р<0,001 

DD 4,90±0,24 I/D  4,26±0,25 р<0,01 4,18±0,31 р<0,01 

eN
O

S
 

GG 5,33±0,19  4,85±0,23 р<0,05 4,56±0,25 р<0,01 

TG, ТТ 5,81±0,22 GG  4,55±0,33 р<0,001 4,38±0,23 р<0,001  
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28у добу лікування окремо за 

кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць показників 

(р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) окремо після 

28-ї доби лікування та 6 міс спостереження. 

 

 

Таблиця 4.25  

Плазмовий вміст холестеролу ліпопротеїдів низької густини у хворих на 

інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 6 міс спостереження, 

залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізован

их генів 

До лікування, 

n=102  

 27-28-а доба 

лікування, n=102 

6 міс  

спостереження, 

n=90 

А
С

Е
 II 3,75±0,49  2,89±0,36  2,73±0,41 р<0,05 

I/D 4,01±0,34 2,97±0,39 р<0,01 2,80±0,28 р<0,001 

DD 3,90±0,23 2,70±0,40 р<0,01 2,64±0,39 р<0,01 

eN
O

S
 

GG 3,79±0,22 3,26±0,22 р<0,05 2,91±0,35 р<0,01 

TG, ТТ 4,14±0,32 2,90±0,31 р<0,01 2,78±0,33 р<0,001  
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць показників 

(р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) окремо після 

28-ї доби лікування та 6 міс спостереження. 
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Таблиця 4.26  

Плазмовий вміст триацилгліцеролів у хворих на інфаркт міокарда на 28-

у добу лікування та через 6 місяців спостереження, залежно від генотипів 

генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізован

их генів 

До лікування, 

n=102  

27-28-а доба лікування, 

n=102 

6 міс  

спостереження, 

n=90 

А
С

Е
 II 1,50±0,12  1,81±0,42 1,59±0,17  

I/D 1,76±0,24 1,52±0,20  1,69±0,22  

DD 1,35±0,12  0,89±0,16 р<0,05 I/D, II 1,26±0,18  

eN
O

S
 

GG 1,63±0,27 1,48±0,18  1,53±0,15  

TG, ТТ 1,56±0,14 1,49±0,17 1,56±0,19  
 

Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць показників 

(р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) окремо після 

28-й доби лікування та 6 міс спостереження. 

 

 

Таблиця 4.27  

Плазмовий вміст холестеролу ліпопротеїдів високої густини у хворих на 

інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 6 місяців 

спостереження, залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізован

их генів 

До лікування, 

n=102  

 27-28 доба 

лікування, n=102 

6 місяців  

спостереження, 

n=90 

А
С

Е
 II 1,63±0,20  1,70±0,16 1,72±0,13  

I/D 1,76±0,15  1,78±0,19 1,77±0,34  

DD 1,0±0,28 II, I/D  1,56±0,20 р<0,05 1,58±0,16 р<0,05 

eN
O

S
 

GG 1,54±0,17  1,60±0,25  1,65±0,18  

TG, ТТ 1,67±0,15 1,65±0,23  1,70±0,27  
 

Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць показників 

(р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) окремо після 

28-ї доби лікування та 6 міс спостереження. 

 



114 
 

Зменшення плазмового вмісту ЗХС та ХС ЛПНГ не мало чіткої 

залежності від гаплотипів аналізованих генів (табл. 4.28-4.29), однак було 

більш вагомішим за гомо-, чи гетерозиготної присутності D-алеля гена АСЕ в 

гаплотипі і не залежало від алельного стану гена eNOS (ID/TT, ID/TG, 

DD/TG, DD/GG): на 28-у добу лікування – на 14,6-33,6% (р<0,05-0,01), через 

6 міс спостереження – на 10,8-33,6% (р<0,05-0,001). 

 

Таблиця 4.28 

Плазмовий вміст загального холестеролу у хворих на інфаркт міокарда 

на 28-у добу лікування та через 6 місяців спостереження, залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

До лікування, 

n=102  

27-28-а доба 

лікування, n=102 

6 міс  

спостереження, 

n=90 

II/TG, n=8 (%) 5,77±0,22 4,84±0,58 р<0,05 4,40±0,43 р<0,01 

II/GG, n=10 (%)  5,0±0,73 4,81±0,42 4,51±0,31 

ID/TT, n=5 (%) 5,76±0,24 4,72±0,30 р<0,01 4,52±0,27 р<0,001 

ID/TG, n=48 (%) 5,94±0,32 4,69±0,33 р<0,01 4,47±0,16 р<0,001 

ID/GG, n=16 (%) 
5,17±0,28 IІ/ТG, 

ID/ТG, ID/TT 
4,81±0,33 4,55±0,22 р<0,05 

DD/TG, n=4 (%) 5,53±0,27 4,50±0,29 р<0,01 4,34±0,20 р<0,01 

DD/GG, n=11 (%) 
4,99±0,28 IІ/ТG, 

ID/ТG, ID/TT 
4,26±0,35 р<0,05 4,45±0,28 р<0,05 

Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним гаплотипом. 2. піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показника (р<0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) окремо після 28-ї доби 

лікування та 6 міс спостереження. 

 

Вміст ТГ вагомо зменшився на 28-у добу лікування тільки у власників 

DD/GG і ID/TG поєднань – на 29,9% і 21,9% (р<0,05), відповідно (табл. 4.30). 

У носіїв DD/GG комбінації рівень ТГ на стаціонарному етапі терапії став 

нижчим, ніж в осіб із ІІ-генотипом гена АСЕ в гаплотипі (II/GG, II/TG) на 

31,0% і 39,0% (р<0,05), відповідно. 
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Таблиця 4.29 

Плазмовий вміст холестеролу ліпопротеїдів низької густини у хворих на 

інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 6 місяців спосте-

реження, залежно від гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

До лікування, 

n=102  

 27-28-а доба 

лікування, n=102 

6 міс 

спостереження, 

n=90 

II/TG, n=8 (%) 3,97±0,38 3,16±0,36 2,68±0,31 

II/GG, n=10 (%)  3,53±0,74 3,14±0,27 2,85±0,23 

ID/TT, n=5 (%) 4,14±0,32 2,96±0,29 р<0,05 2,75±0,29 р<0,01 

ID/TG, n=48 (%) 4,20±0,40 3,08±0,31 р<0,05 2,89±0,20 р<0,01 

ID/GG, n=16 (%) 
3,33±0,45 ID/ТG, 

ID/TT 
3,06±0,38 2,86±0,25  

DD/TG, n=4 (%) 4,01±0,27 2,88±0,26 р<0,05 2,69±0,19 р<0,01 

DD/GG, n=11 (%) 4,02±0,26 2,67±0,25 р<0,01 2,83±0,22 р<0,01 
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним гаплотипом. 2. піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показника (р<0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) окремо після 28 доби 

лікування та 6 міс спостереження. 

 

Таблиця 4.30 

Плазмовий вміст триацилгліцеролів у хворих на інфаркт міокарда на 28-

у добу лікування та через 6 місяців спостереження, залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

До лікування, 

n=102  

27-28-а доба 

лікування, n=102 

6 міс 

спостереження, 

n=90 

II/TG, n=8 (%) 1,42±0,11 1,65±0,23 1,57±0,19 

II/GG, n=10 (%)  1,57±0,04 1,46±0,09 1,56±0,15 

ID/TT, n=5 (%) 1,65±0,15 1,52±0,19 1,68±0,18 

ID/TG, n=48 (%) 1,65±0,17  1,29±0,11 р<0,05 1,63±0,23 

ID/GG, n=16 (%) 2,19±0,97 2,0±0,60 1,64±0,20 

DD/TG, n=4 (%) 1,46±0,18 1,37±0,18 1,50±0,16 

DD/GG, n=11 (%) 1,43±0,13 
1,0±0,26 р<0,05 

II/GG, II/TG 
1,46±0,12 р1<0,05 

Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним гаплотипом. 2. піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показника (р<0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) окремо після 28 доби 

лікування та 6 міс спостереження. 
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Рівень ХС ЛПВГ на фоні лікування (28 діб стаціонару) та під час 

спостереження (через 6 міс) виріс, але вірогідно тільки в носіїв DD/GG 

поєднання на 62,2% і 66,3% (р<0,05) відповідно, без суттєвої різниці між 

гаплотипами (табл. 4.31). 

 

Таблиця 4.31 

Плазмовий вміст холестеролу ліпопротеїдів високої густини у хворих на 

інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 6 місяців спосте-

реження, залежно від гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

 Комбінація 

генотипів генів 

АСЕ та eNOS  

До лікування, 

n=102  

 27-28 доба ліку-

вання, n=102 

6 місяців  

спостереження, 

n=90 

II/TG, n=8 (%) 1,80±0,15 1,66±0,22 1,71±0,19 

II/GG, n=10 (%)  1,47±0,35 1,64±0,09 1,67±0,15 

ID/TT, n=5 (%) 1,60±0,13 1,78±0,26 1,77±0,30 

ID/TG, n=48 (%) 1,73±0,17 1,73±0,11 1,70±0,24 

ID/GG, n=16 (%) 1,84±0,33 1,77±0,35 1,71±0,27 

DD/TG, n=4 (%) 
1,35±0,21 

IІ/ТG, ID/ТG 
1,63±0,22 1,68±0,17 

DD/GG, n=11 (%) 
0,98±0,36 IІ/ТG, 

ID/ТG, ID/TT, ID/GG 
1,59±0,18 р<0,05 1,63±0,21 р<0,05 

Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним гаплотипом; р1 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування окремо за 

кожним гаплотипом. 2. піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показника (р<0,05) відносно вказаного гаплотипу (по вертикалі) окремо після 28 доби 

лікування та 6 міс спостереження. 

 

Ефективність лікування за частотою досягнення в обстежених нами осіб 

(переважно високого та дуже високого кардіоваскулярного ризику) 

"цільового" ЗХС (<4,5 ммоль/л) та ХС ЛПНГ (<2,5 ммоль/л), залежно від 

поліморфізму аналізованих генів, наведено в табл. 4.32. Комплексне 

лікування хворих на ГІМ сприяло збільшенню частки пацієнтів із "цільовим" 

рівнем ЗХС на 44,4% (2=38,0 р<0,0001), вірогідно серед носіїв ІD-генотипу 

гена АСЕ на 51,1% (2=34,8, р<0,0001) та Т-алеля гена eNOS на 60,9% 

(2=48,2, р<0,0001). ХС ЛПНГ через 6 міс лікування досяг "цільового" 

значення в 62,2% (56) осіб проти 9,8% (10) до лікування (2=58,2, р<0,0001), 
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вірогідно в носіїв ІD-генотипу гена АСЕ (2=46,4, р<0,0001), GG-генотипу і 

T-алеля гена eNOS (2=9,25, р=0,0023 і 2=51,0, р<0,0001 відповідно). 

 

Таблиця 4.32  

Вплив лікування на динаміку показників ліпідного спектра плазми у 

хворих на інфаркт міокарда через 6 міс спостереження, залежно від 

поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізова-

них генів 

До/після 

лікування 

(спостереження) 

Кількість хворих із 

ЗХС <4,5 ммоль/л 

Кількість хворих із 

ХС ЛПНГ <2,5 

ммоль/л 

А
С

Е
 

II 
до, n=18 (%) 5 (27,8) 3 (16,7) 

після, n=15 (%) 8 (53,3) 7 (46,7) 

I/D 
до, n=69 (%) 14 (20,3) 5 (7,25) 

після, n=63 (%) 45 (71,4) 40 (63,5) 

DD 
до, n=15 (%) 6 (40,0) 2 (13,3) 

після, n=12 (%) 9 (75,0) 9 (75,0) 

eN
O

S
 GG 

до, n=37 (%) 18 (48,6) 4 (10,8) 

після, n=30 (%) 19 (63,3) 13 (43,3) 

TG, ТТ 
до, n=65 (%) 7 (10,8) 6 (9,23) 

після, n=60 (%) 43 (71,7) 43 (71,7) 

Загалом  
до, n=102 (%) 25 (24,5) 10 (9,80) 

після, n=90 (%) 62 (68,9) 56 (62,2) 
Примітка. 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів низької 

густини.  

 

Резюме. Зміни прокоагуляційного потенціалу у всіх хворих на ІМ 

супроводжуються скороченням періодів тромбіногенезу, зростанням 

фібриногенезу, активацією згортувальної здатності крові у 3-й фазі 

гемокоагуляції та медикаментозно провокованою гіпокоагуляцією з 

пролонгацією утворення протромбіназного комплексу на рівні першої фази 

та скороченням генерації тромбіну на рівні другої фази тромбоцитарно-

судинного гемостазу. 

Зміни показників первинного гемостазу у хворих на ІМ, залежно від 

поліморфізму гена АСЕ (I/D), асоціюють зі скороченням періоду генерації 

активного тромбіну за зовнішнім механізмом у носіїв ІІ-генотипу гена АСЕ 
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на 8,01% (р<0,05) при одночасній активації процесів фібриногенезу та 

згортання крові у носіїв І-алеля (особливо ID-генотипу) на 15,5-22,7% 

(р=0,016) із більш вираженим компенсаторним ефектом гіпокоагуляції за 1-ю 

фазою у власників DD-генотипу на 19,2% (р=0,05). Не встановили чіткої 

залежності скорочення тромбіногенезу та продовження формування 

протромбінового комплексу у хворих на ІМ, залежно від генотипів гена 

eNOS (T894G) при активації тканинного фібриногенеза в осіб із GG-

генотипом на 27,0% (p<0,05). 

Зміни гемокоагуляції у хворих на ІМ під впливом терапії 

характеризуються нормалізацією тривалості тромбіногенезу на 28-у добу 

лікування, менше на фоні ТЛТ, подовженням в 1,42  і 1,44 раза (р<0,001) 

відповідно, та через 6 і 12 міс спостереження – в 1,53 і 1,60 раза (р<0,001); 

синергічним подовженням формування протромбіназного комплексу на 

стаціонарному етапі лікування  та його скороченням на амбулаторному етапі 

спостереження в 1,26, відповідно, зменшенням активності утворення фібрину 

на 24,9% (р<0,01) на фоні ТЛТ, на 15,1% (р<0,01) – без ТЛТ, та на 11,9% і 

10,9% (р<0,05) через 6 і 12 міс спостереження. Ht вагомо зменшився на 28-у 

добу після ТЛТ на 13,9% (р<0,05), із пограничною різницею на тлі лікування 

без ТЛТ – на 11,0% (р=0,05), відповідно. 

Антикоагулянтна та антитромбоцитарна терапія (28-а доба) більш 

ефективна у хворих на ІМ носіїв D-алеля гена АСЕ, ніж у таких із ІІ-

генотипом. Ефективність пропонованої терапії за впливом на перших дві 

фази гемостазу не залежала від алельного стану гена eNOS. 

Беручи до уваги отримані дані, хворим на ГКС із елевацією сегмента ST 

носіям І-алеля (особливо ІІ-генотипу) гена АСЕ і GG-генотипу гена eNOS із 

метою попередження тромбоутворення і покращення гемореології 

рекомендувати подовжити тривалість антикоагулянтної терапії з 7 діб до 10-

14 з повільнішим зменшенням терапевтичної дози, а також носіям Т-алеля 

гена eNOS і DD-генотиту гена АСЕ, котрим не проводили ТЛТ. 
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Зміни ліпідного профілю у хворих на ГІМ не асоціюють із видом ІМ та 

черговістю його виникнення. Нижня локалізація ІМ супроводжується 

зменшенням ХС ЛПВГ та зростанням ХС ЛПНГ. Носійство ID-генотипу гена 

АСЕ характеризується збільшенням ЗХС, а DD-генотипу – зниженням рівня 

ХС ЛПВГ. Наявність Т-алеля гена eNOS асоціює з вірогідно вищим рівнем 

ЗХС. Гомозиготна присутність D-алеля гена АСЕ в гаплотипі, незалежно від 

алельного стану гена eNOS, (DD/TG, DD/GG) супроводжується нижчим 

вмістом ХС ЛПВГ на 22,0-45,5% (р<0,05). 

Присутність ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS у гаплотипі 

(ID/TG, ID/TT) є несприятливим фактором і збільшує ризик появи 

дисліпідемій в обстежених в 1,53 і 1,64 раза, відповідно (OR=3,26, 

95%СІ=0,65-6,74; OR=3,41, 95%СІ=0,44-10,1, відповідно р<0,05). Натомість, 

присутність GG-генотипу гена eNOS у гаплотипі (DD/GG, ID/GG, II/GG 

варіації), незалежно від алельної наявності гена АСЕ, зменшує відносний 

ризик до 0,97, 0,68 і 0,25 разу (OR=1,16, 95%СІ=0,17-7,13, р>0,05; OR=0,94, 

95%СІ=0,53-4,33, р=0,056; OR=0,12, 95%СІ=0,21-4,05, р=0,037, відповідно), 

роблячи шанси ризику дисліпідемій для носіїв II/GG гаплотипу, найнижчими 

в обстежуваній популяції хворих на ГІМ. 

Комплексне лікування хворих на ГІМ сприяло збільшенню частки 

пацієнтів із "цільовим" рівнем ЗХС (<4,5 ммоль/л) на 44,4% (2=38,0 

р<0,0001), вірогідно серед носіїв ІD-генотипу гена АСЕ на 51,1% (2=34,8, 

р<0,0001) та Т-алеля гена eNOS на 60,9% (2=48,2, р<0,0001), власників 

II/TG, ІD/TT, ІD/TG, DD/GG та DD/TG гаплотипів – на 29,5-48,6% (2≤17,8-

35,4, р≤0,001-0,0001). ХС ЛПНГ через 6 міс лікування досяг "цільового" 

значення (<2,5 ммоль/л) у 62,2% (56) осіб, проти 9,8% (10) до лікування 

(2=58,2, р<0,0001), вірогідно в носіїв ІD-генотипу гена АСЕ (2=46,4, 

р<0,0001), GG-генотипу і T-алеля гена eNOS (2=9,25, р=0,0023 і 2=51,0, 

р<0,0001 відповідно), ІD/TT, ІD/TG, DD/GG та DD/TG комбінацій (2≤4,95-

49,0, р≤0,024-0,0001). 
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РОЗДІЛ 5 

 

ГУМОРАЛЬНІ ЧИННИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІЮ, 

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПРОГНОЗИ І ДИНАМІКА ЕКГ В АСОЦІАЦІЇ З 

ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ АСЕ (I/D) ТА eNOS (894G>T). 

ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ 

Відповідно до етіології ГІМ [145] однією з важливих причин його 

виникнення є ендотеліальна дисфункція (ЕД), яка і зумовлює ІІ тип ІМ [145]. 

Поява ЕД є свідченням втрати еластичних властивостей стінки артерій через 

оксидантний стрес, хронічне / гостре гемодинамічне перевантаження, 

гіперактивацію ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) тощо 

[119]. Продукти перекисного окиснення та вільні радикали змінюють баланс 

між захисними та пошкоджувальним впливами на стінку судини і є 

своєрідною пасткою для молекул NO. Також конкурентно пригнічується 

активність ендотеліальної NO-синтази асиметричним диметиларгініном, що 

теж знижує продукцію NO. У додаток ХС ЛПНГ пошкоджує ендотелій 

судин, зменшуючи транскрипцію і збільшуючи руйнування eNOS. 

Вагому роль у формуванні ЕД відводять системній запальній відповіді, а 

маркери запалення розглядають як незалежний предиктор 

кардіоваскулярного ризику [113]. Проте дані досліджень стосовно маркерів 

ЕД, їхньої асоціації з запальними процесами за розвитку ГІМ, клінічними 

фенотипами, змінами на ЕКГ у зв'язку з генетичними чинниками доволі 

суперечливі, а окремі аспекти не вивчені взагалі. 

У зв’язку з цим великий інтерес викликає пошук можливих генетичних 

детермінант розвитку ЕД у хворих на ГІМ із метою ранньої діагностики, що 

впливатиме не тільки на прогноз, але і на вибір лікувальної тактики та 

методів вторинної профілактики. Тому наступним етапом роботи стало 

вивчення особливостей формування ЕД у хворих на ГІМ, залежно від 

поліморфізму I/D в гені АСЕ та T894G в гені eNOS. 
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5.1. Гуморальні маркери дисфункції ендотелію та системної 

запальної відповіді у хворих на гострий інфаркт міокарда з урахуванням 

поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Дисбаланс між захисними та пошкоджувальними гуморальними 

чинниками (NO, активністю еNOS, ендотеліальним фактором 

гіперполяризації, PgI, ендотеліном-1, тромбоксаном-А2, супероксиданіоном 

тощо), про- та протизапальними цитокінами, хемоатрактантами, молекулами 

адгезії (розчинною формою адгезивної молекули судинних клітин (sVCAM-

1), L-селектином), посилення процесів оксидантного стресу, зміни 

гемодинаміки (в умовах інтактного ендотелію тиск ламінарної течії крові на 

стінку судини (shear stress), призводить до вивільнення ендогенного NO, тоді 

як турбулентність течії крові при вазоспазмі, чи в місцях біфуркації 

артеріальних стовбурів, змінює орієнтацію ендотеліальних клітин та зменшує 

вивільнення NO, дисліпідемії, мутації асоційованих генів, тощо створюють 

передумови для розвитку та прогресування як ЕД, так і атеросклерозу [32]. 

Підвищений синтез NO з накопиченням його кінцевих метаболітів в умовах 

гострого пошкодження ендотелію при ГКС може справляти цитотоксичний 

ефект, оскільки накопичений супероксид радикал (О2
-), як результат 

активації процесів вільнорадикального пошкодження ліпідів, взаємодіючи з 

NO, утворює високоактивний окисник – пероксинітрит (ONOO-), що 

викликає додаткове оксидативне пошкодження тканин [32.]. На сьогодні 

недостатньо вивченими залишаються питання генетичної залежності появи 

та тяжкості ЕД із метою виділення груп високого ризику розвитку ГКС. В 

Україні подібних досліджень проводиться вкрай мало [48, 72]. Тому вважали 

за доцільне вивчити динаміку гуморальних чинників ЕД (sVCAM-1, сумарні 

метаболіти NO) та системної запальної відповіді (СРП) у хворих на ГКС під 

впливом лікування з урахуванням поліморфізму генів АСЕ (I/D), NOS 

(T894G). 

Встановлено, що рівні sVCAM-1, метаболітів монооксиду нітрогену в 

плазмі та СРП у сироватці хворих на Q-ІМ до лікування перевищували такі в 
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пацієнтів із не Q-ІМ  на 28,9%, 18,6% та 47,1% відповідно (р<0,05). Суттєвої 

динаміки показників, залежно від черговості виникнення ІМ, не встановили 

(табл. 5.1). Однак за нижньої локалізації коронарної події вміст sVCAM-1 був 

вищим, ніж при передньому ІМ на 33,8% (р=0,028), без вагомих коливань за 

концентраціями метаболітів NO і СРП (табл. 5.1). Концентрація метаболітів 

NO і СРП перевищували такі в групі контролю в 2,0-5,9 раза (р<0,05-0,001), а 

вміст sVCAM-1 був більшим у хворих на ІМ, при повторному виникненні та 

нижній локалізації в 1,4-2,1 раза (р<0,05-0,01), ніж у контрольній групі. 

 

Таблиця 5.1  

Вміст у плазмі адгезивної молекули судинних клітин, С-реактивного 

протеїну та метаболітів монооксиду нітрогену, залежно від виду 

інфаркту міокарда, черговості його виникнення та локалізації 

Групи спостереження 
sVCAM-1, 

нг/мл 

NO/NO2
-/NO3

-, 

мкмоль/л 
СРП, мг/л 

Контроль 953,0±147,3 21,05±2,71 2,15±0,84 

Вид ІМ 

Q-ІМ, 

n=78 

1512±176,1 

р<0,01 

46,7±2,09 

р<0,001 

13,1±2,56 

р<0,001 

не Q-ІМ,  

n=10 

1075±201,9 

р1=0,046 

38,0±3,97  

р<0,001 

р1<0,05 

6,93±2,12 

р<0,05 

р1=0,035 

Черговість 

ІМ 

первинний 

ІМ, n=63 
1395±197,9 

45,9±5,88 

р<0,001 

10,5±2,26 

р<0,001 

повторний 

ІМ, n=25 

1364±85,1 

р<0,05 

42,5±3,17  

р<0,001 

7,65±2,12 

р<0,01 

ІМ за 

локалізацією 

передній, 

n=46 
1325±141,3 

42,9±3,15 

р<0,001 

12,6±2,64 

р<0,001 

нижній, 

n=42   

2002±391,4 

р<0,01 

р1=0,028 

47,2±4,94 

р<0,001 

9,90±3,61 

р<0,001 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; NO/NO2
-/NO3

- – загальний NO/нітрит/нітрат; 

sVCAM-1 (CD 106) – розчинна форма адгезивної молекули судинних клітин; СРП – С-

реактивний протеїн. 2. р – вірогідність різниць показників відносно контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників між Q-, не Q-ІМ; р2 – вірогідність різниць показників між 

хворими із інфарктом міокарда, що виник уперше і повторним, чи рецидивом; р3 – 

вірогідність різниць показників між переднім і нижнім інфарктом міокарда. 
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Залежно від генотипів аналізованих генів, вміст sVCAM-1 та СРП були 

вищими в носіїв DD-генотипу гена АСЕ на 38,0-40,8% (р<0,05) і ТТ-генотипу 

гена eNOS на 19,1-34,8% (р<0,05) відповідно. Окрім того, у гомозиготних 

носіїв мутантного алеля за геном eNOS рівень сумарних метаболітів NO 

перевищував такий у власників GG-генотипу на 23,7% (р<0,05) (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 

Гуморальні маркери дисфункції ендотелію і запалення, залежно від 

генотипів гена АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Групи дослідження № sVCAM-1, нг/мл 
NO/NO2

-/NO3
-, 

мкмоль/л 
СРП, мг/л 

 Контроль 953,0±147,3 21,05±2,71 2,15±0,84 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
у

п
а,

  

ге
н

 А
С

Е
 

II, n=18  1 903,6±195,5 
43,0±3,22 

р<0,001 

11,7±4,08 

р<0,001 

I/D, n=55  2 875,4±143,9 
45,8±5,15 

р<0,001 

11,6±1,68 

р<0,001 

DD, n=15  3 

1457±137,7 

р=0,027 р1=0,036 

р2=0,019 

47,7±2,64 

р<0,001 

19,6±2,86 

р<0,001 р1<0,05 

р2=0,024 

Д
о

сл
ід

н
а 

гр
у

п
а,

 

ге
н

 e
N

O
S

 

GG, n=37  1 1273±154,5 
40,1±2,10 

р<0,001 

12,7±1,90 

р<0,001 

TG, n=46  2 1150±111,9 
46,3±5,78 

р<0,001 

11,6±1,55 

р<0,001 

ТТ, n=5  3 
1573±91,2 

р<0,05 р1-2<0,05 

49,6±4,05 

р<0,001 

р1<0,05 

17,8±1,74 

р<0,001  

р1-2<0,05 
Примітки: 1. NO/NO2

-/NO3
- – загальний NO/нітрит/нітрат; sVCAM-1 (CD 106) – розчинна 

форма адгезивної молекули судинних клітин; СРП – С-реактивний протеїн. 2. № - номер 

групи. 3. р – вірогідність різниць показників відносно контролю; р1 – вірогідність різниць 

показників відносно пацієнтів 1 групи (за кожним геном окремо); р2 – вірогідність різниць 

показників відносно пацієнтів 2 групи (за кожним геном окремо). 

 

Наявність гомозиготного D-алеля гена АСЕ в гаплотипі (DD/TG і 

DD/GG варіанти) у хворих на ГІМ характеризується вищим вмістом СРП, ніж 

в осіб із ID/TT, ID/TG комбінаціями на 31,0-38,9% (р<0,05) (табл. 5.3). Окрім 

того, у власників DD/GG поєднання рівень sVCAM-1 перевищував такий у 

всіх решти осіб в 1,57-2,53 раза (р<0,05-0,01), а в носіїв DD/TG та ID/TG 
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комбінацій sVCAM-1 був більшим, ніж у таких із II/TG і ID/TT гаплотипами 

на 23,8-37,9% (р≤0,05-0,01) (табл. 5.3). Суттєвих змін за вмістом кінцевих 

метаболітів NO, залежно від гаплотипів генів, не встановили. 

 

Таблиця 5.3 

Гуморальні маркери дисфункції ендотелію і запалення у хворих на 

інфаркт міокарда з урахуванням його виду, залежно від гаплотипів генів 

АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) до лікування 

 

Гапло-

типи 

sVCAM-1, нг/мл 
NO/NO2

-/NO3
-, 

мкмоль/л 
СРП, мг/л 

Q-ІМ, n=78 
не Q-ІМ, 

n=10 

Q-ІМ, 

n=78 

не Q-ІМ, 

n=10 

Q-ІМ, 

n=78 

не Q-ІМ, 

n=10 

II/TG, 

n=8  
805,2±102,8 – 44,6±4,35 – 11,9±6,27 – 

II/GG, 

n=10  
1002±282,3 953,8±214,5 43,9±2,66 

37,3±2,19 

р<0,05 
11,6±6,63 6,15±2,45 

ID/TT, 

n=5  
922,5±140,5 – 46,0±1,28 – 12,0±1,70 – 

ID/TG, 

n=34  

1296±137,5 

II/TG, ID/TT 
1107±121,1 46,6±2,89 

38,9±3,58 

р<0,05 
11,0±1,82 7,93±2,03 

ID/GG, 

n=16  
1031±163,1 944,3±139,6 45,1±3,60 

38,3±2,44 

р<0,05 
14,1±4,35 

6,82±1,30 

р<0,05 

DD/TG, 

n=4  

1211±117,1 

II/TG, ID/TT 
790,0 45,8±3,77 43,0 

18,0±1,13 

ID/TT, ID/TG 
8,2 

DD/GG,  

n=11  

2034±289,6 

II/TG, II/GG,  

ID/TT, ID/TG, 

ID/GG, DD/TG 

1172,0 45,7±2,02 44,0 
17,4±2,43 

ID/TT, ID/TG 
12,0 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; NO/NO2
-/NO3

- – загальний NO/нітрит/нітрат; 

sVCAM-1 (CD 106) – розчинна форма адгезивної молекули судинних клітин; СРП – С-

реактивний протеїн. 2. р – вірогідність різниць показників відносно Q-ІМ окремо за 

кожним гаплотипом; піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць показників 

відносно вказаного гаплотипу в межах окремого виду ІМ за показником р<0,05. 

 

ЗХС та ХС ЛПНГ односпрямовано впливали на рівень sVCAM-1 та 

NO/NO2
-/NO3

- у хворих на ГІМ із ІІ-генотипом гена АСЕ (r=0,77-0,95, 

р≤0,044-0,001), підтверджуючи компенсаторною гіперпродукцію 

гуморальних маркерів дисфункції ендотелію в умовах гострої коронарної 

події у відповідь на "пошкодження". У носіїв DD-генотипу ХС ЛПНГ теж 
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прямо корелював із sVCAM-1 та NO/NO2
-/NO3

-, а ХС ЛПВГ навпаки – 

зворотно (r=-0,97-0,91, р≤0,033-0,007). У цих же пацієнтів рівень ТГ прямо 

визначав вміст СРП (r=0,97 p=0,005). У носіїв "мутантного" Т-алеля гена 

eNOS фібриноген позитивно корелював із рівнем NO/NO2
-/NO3

- (r=0,40, 

р=0,03) (табл. 5.4). sVCAM-1 і сумарні метаболіти NO зворотно корелювали з 

Ht у власників TG, ТТ генотипів гена eNOS (r=-0,47 p=0,009 і r=-0,41 

p=0,026). 

Встановили вірогідний прямий зв'язок ЗХС із СРП (табл. 5.5), незалежно 

від виду ІМ (r=0,94 і  r=0,71, p<0,0001), локалізації (r=0,44, p=0,002 і r=0,99, 

p<0,0001), при первинній появі ІМ (r=0,63, p=0,016). ЗХС також корелював із 

sVCAM-1 і метаболітами NO в пацієнтів із нижнім ІМ (r=0,98, p<0,001 і 

r=0,49, p=0,001), та окремо із NO при повторній появі ІМ (r=0,94, p<0,0001). 

ТГ вірогідно прямо впливали на синтез  sVCAM-1 та сумарних метаболітів 

NO у хворих на не Q-ІМ (r=0,90 і r=0,92, відповідно p<0,0001), а також на 

sVCAM-1 при передній локалізації ІМ (r=0,37, p=0,012) і на СРП при 

повторному ІМ (r=0,88 p=0,001). ХС ЛПНГ і ХС ЛПВГ справляли 

різноспрямований вплив на синтез sVCAM-1 у хворих на Q-ІМ (r=0,55, 

p=0,005 і r=-0,46, p=0,023) (табл. 5.5), а також при його повторному 

виникненні, чи рецидиві (r=0,66, p=0,037 і r=-0,98, p<0,001). Аналогічний 

вплив даних ліпідних фракцій спостерігали і на синтез СРП при нижній 

локалізації ІМ (r=0,98, p<0,0001 і r=-0,78, p=0,022). Окремо ХС ЛПНГ у 

хворих на не Q-ІМ та нижній локалізації визначав рівні sVCAM-1 і 

метаболітів NO (r=0,34-0,95, p≤0,027-0,0001), а при передньому ІМ – вміст 

метаболітів NO і СРП (r=0,31, p=0,038 і r=0,29, p=0,049 відповідно) (рис. 5.1). 

При повторному ІМ ХС ЛПНГ корелював із рівнем сумарних 

метаболітів NO (r=0,64, p=0,045) (рис. 5.2), при первинному ІМ – із вмістом 

СРП (r=0,62, p=0,018). ХС ЛПВГ зворотно впливав на вміст sVCAM-1 при 

передній локалізації ІМ (r=-0,51, p<0,0001) та СРП при повторному ІМ (r=-

0,83, p=0,003). 
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Таблиця 5.4 

Кореляційні зв’язки (r) гуморальних маркерів дисфункції ендотелію і 

запалення з показниками ліпідного обміну та гемостазу у хворих на 

інфаркт міокарда до лікування, залежно від генотипів генів  

Гени Показники sVCAM-1 NO/NO2
-/NO3

- СРП 

А
С

Е
 

II 

ЗХС r=0,77 p=0,044 r=0,77 p=0,041 r=-0,15 p>0,05 

ТГ r=0,51 p>0,05 r=0,43 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,57 p>0,05 r=-0,29 p>0,05 r=-0,20 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,95 p=0,001 r=0,84 p=0,018 r=-0,18 p>0,05 

ПІ r=-0,49 p>0,05 r=0,59 p>0,05 r=0,41 p>0,05 

АЧР r=-0,16 p>0,05 r=-0,06 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 

ФБГ r=-0,13 p>0,05 r=0,06 p>0,05 r=-0,59 p>0,05 

ID 

ЗХС r=-0,16 p>0,05 r=0,13 p>0,05 r=-0,20 p>0,05 

ТГ r=0,14 p>0,05 r=-0,14 p>0,05 r=-0,19 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,08 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,16 p>0,05 r=-0,03 р>0,05 r=-0,10 p>0,05 

ПІ r=-0,16 p>0,05 r=0,22 p>0,05 r=0,11 p>0,05 

АЧР r=0,42 p=0,043 r=-0,32 p>0,05 r=0,14 p>0,05 

ФБГ r=0,29 p>0,05 r=-0,08 p>0,05 r=0,23 p>0,05 

DD 

ЗХС r=-0,33 p>0,05 r=-0,41 p>0,05 r=0,27 p>0,05 

ТГ r=0,67 p>0,05 r=0,56 p>0,05 r=0,97 p=0,005 

ХС ЛПВГ r=-0,91 p=0,033 r=-0,97 p=0,007 r=0,42 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,77 p=0,044 r=0,75 p=0,048 r=-0,24 p>0,05 

ПІ r=-0,38 p>0,05 r=-0,35 p>0,05 r=0,57 p>0,05 

АЧР r=0,20 p>0,05 r=0,22 p>0,05 r=-0,49 p>0,05 

ФБГ r=0,64 p>0,05 r=0,73 p>0,05 r=-0,20 p>0,05 

eN
O

S
 

GG 

ЗХС r=0,37 p>0,05 r=-0,52 p>0,05 r=-0,55 p>0,05 

ТГ r=0,18 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 r=-0,15 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,17 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,50 p>0,05 r=-0,39 p>0,05 r=-0,52 p>0,05 

ПІ r=0,02 p>0,05 r=-0,14 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 

АЧР r=0,25 p>0,05 r=-0,30 p>0,05 r=0,31 p>0,05 

ФБГ r=-0,07 p>0,05 r=0,04 p>0,05 r=-0,24 p>0,05 

TG, 

ТТ 

ЗХС r=-0,03 p>0,05 r=0,01 p>0,05 r=-0,15 p>0,05 

ТГ r=0,24 p>0,05 r=0,35 p>0,05 r=0,31 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,08 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,01 p>0,05 r=0,01 p>0,05 r=-0,06 p>0,05 

ПІ r=-0,26 p>0,05 r=-0,19 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 

АЧР r=0,27 p>0,05 r=0,19 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 

ФБГ r=0,31 p>0,05 r=0,40 p=0,03 r=0,06 p>0,05 
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СРП негативно впливав на гемостазіологічні параметри ПІ, асоціюючи 

з підсиленим утворенням тромбіну у хворих на не Q-ІМ (r=-0,87 p=0,001). 

Також ПІ залежав від рівня sVCAM-1 при передньому ІМ (r=0,40 p=0,006). 

Встановили різноспрямований вплив показників на АЧР, що, на нашу думку, 

зумовлено прийомом антикоагулянтів на етапі доставки пацієнта в стаціонар, 

відповідно до діючих вітчизняних протоколів. ФБГ прямо корелював із 

вмістом sVCAM-1 та NO в пацієнтів із не Q-ІМ (r=0,75, p=0,013 і r=0,66, 

p=0,037 відповідно), незалежно від локалізації (r=0,87-0,90, p≤0,003-0,0001) 

та при повторному виникненні ІМ (r=0,76, p=0,011). Також ФБГ визначав 

рівень СРП при нижній локалізації ІМ (r=0,81, p=0,015). 

Показник Ht прямо корелював із СРП у хворих на Q- і не Q-ІМ (r=0,57, 

р=0,003 і r=0,66, р=0,038), а також зворотно за передньої локалізації ІМ (r=-

0,40, р=0,006). Окрім того Ht прямо впливав на вміст NO у хворих із 

переднім (r=0,31, р=0,039) і нижнім ІМ (r=0,66, р<0,0001). 

Гуморальні маркери дисфункції ендотелію і запалення, як чинники 

ризику появи ІМ наведено в табл. 5.6. Збільшення продукції sVCAM-1 

визначали при концентрації молекули вище 1152 нг/мл (верхній квартіль 

контрольної групи), стабільних сумарних метаболітів NO (NO2-/NO3-) – 

вище 28,4 мкмоль/л, СРП – вище 5,92 мг/л, відповідно. Аналіз результатів 

засвідчив, що sVCAM є потенційним чинником ризику Q-ІМ (OR=4,51, 95% 

СІ OR=1,57-13,0, р=0,003), незалежно від його локалізації та черговості 

виникнення (дещо вагоміший вплив при нижній локалізації та повторній 

появі - OR=5,40, 95%СІOR=1,77-17,1, р=0,002 та OR=7,50, 95%СІ OR=2,15-

26,2, р=0,001, відповідно). 
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Таблиця 5.5 

Кореляційні зв’язки (r) гуморальних маркерів дисфункції ендотелію і 

запалення з показниками ліпідного обміну та гемостазу у хворих на 

інфаркт міокарда, залежно від його виду, локалізації та черговості 

виникнення  

Гени Показники sVCAM-1 NO/NO2
-/NO3

- СРП 

В
и

д
 і

н
ф

ар
к
ту

 м
іо

к
ар

д
а 

Q
-І

М
 

ЗХС r=-0,36 p>0,05 r=-0,16 p>0,05 r=0,71 p<0,0001 

ТГ r=0,07 p>0,05 r=0,06 p>0,05 r=-0,18 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,46 p=0,023 r=0,06 p>0,05 r=-0,28 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,55 p=0,005 r=-0,15 p>0,05 r=-0,36 p>0,05 

ПІ r=-0,09 p>0,05 r=0,39 p=0,057 r=-0,11 p>0,05 

АЧР r=0,26 p>0,05 r=-0,48 p=0,016 r=0,44 p=0,031 

ФБГ r=-0,11 p>0,05 r=0,02 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

Н
е 

Q
-І

М
 

ЗХС r=-0,01 p>0,05 r=-0,24 p>0,05 r=0,94 p<0,0001 

ТГ r=0,90 p<0,0001 r=0,92 p<0,0001 r=0,81 p=0,004 

ХС ЛПВГ r=0,46 p>0,05 r=0,37 p>0,05 r=-0,55 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,95 p<0,0001 r=0,89 p=0,001 r=-0,18 p>0,05 

ПІ r=0,01 p>0,05 r=-0,09 p>0,05 r=-0,87 p=0,001 

АЧР r=-0,14 p>0,05 r=0,10 p>0,05 r=0,87 p=0,001 

ФБГ r=0,75 p=0,013 r=0,66 p=0,037 r=0,23 p>0,05 

Л
о
к
ал

із
ац

ія
 і

н
ф

ар
к
ту

 м
іо

к
ар

д
а 

П
ер

ед
н

ій
  

 

ЗХС r=0,16 p>0,05 r=0,15 p>0,05 r=0,44 p=0,002 

ТГ r=0,37 p=0,012 r=0,01 p>0,05 r=-0,21 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,51 p<0,0001 r=-0,23 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,26 p>0,05 r=0,31 p=0,038 r=0,29 p=0,049 

ПІ r=0,40 p=0,006 r=-0,27 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 

АЧР r=-0,44 p=0,002 r=0,29 p=0,049 r=-0,03 p>0,05 

ФБГ r=0,87 p<0,0001 r=-0,29 p=0,053 r=-0,28 p>0,05 

Н
и

ж
н

ій
  

ЗХС r=0,98 p<0,001 r=0,49 p=0,001 r=0,99 p<0,0001 

ТГ r=0,54 p>0,05 r=0,96 p<0,001 r=0,40 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,65 p=0,056 r=-0,14 p>0,05 r=-0,78 p=0,022 

ХС ЛПНГ r=0,94 p<0,0001 r=0,34 p=0,027 r=0,98 p<0,0001 

ПІ r=0,51 p>0,05 r=-0,32 p=0,039 r=0,64 p=0,055 

АЧР r=0,97 p<0,0001 r=0,43 p=0,005 r=0,99 p<0,0001 

ФБГ r=0,89 p=0,003 r=0,90 p<0,0001 r=0,81 p=0,015 

Ч
ер

го
в
іс

ть
 в

и
н

и
к
н

ен
н

я
  

У
п

ер
ш

е 

ЗХС r=0,01 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=0,63 p=0,016 

ТГ r=0,23 p>0,05 r=0,06 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,26 p>0,05 r=0,31 p>0,05 r=0,33 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,09 p>0,05 r=-0,21 p>0,05 r=0,62 p=0,018 

ПІ r=0,34 p>0,05 r=0,35 p>0,05 r=0,07 p>0,05 

АЧР r=0,09 p>0,05 r=0,01 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 

ФБГ r=-0,39 p>0,05 r=-0,55 p=0,052 r=-0,14 p>0,05 

П
о
в
то

р
н

и
й

, 
ч
и

 

р
ец

и
д

и
в
 

ЗХС r=0,31 p>0,05 r=0,94 p<0,0001 r=0,51 p>0,05 

ТГ r=0,60 p>0,05 r=-0,34 p>0,05 r=0,88 p=0,001 

ХС ЛПВГ r=-0,98 p<0,001 r=0,19 p>0,05 r=-0,83 p=0,003 

ХС ЛПНГ r=0,66 p=0,037 r=0,64 p=0,045 r=0,34 p>0,05 

ПІ r=0,24 p>0,05 r=0,56 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 

АЧР r=-0,73 p=0,016 r=-0,76 p=0,011 r=0,85 p=0,002 

ФБГ r=0,76 p=0,011 r=0,48 p>0,05 r=0,61 p=0,059 
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Scatterplot: NO, мкмоль/л vs. ХС ЛПНЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ХС ЛПНЩ ммоль/л = 2,1414 + ,06951 * NO, мкмоль/л

Correlation: r = ,30719
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Scatterplot: NO, мкмоль/л vs. ХС ЛПНЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ХС ЛПНЩ ммоль/л = 1,1590 + ,11038 * NO, мкмоль/л

Correlation: r = ,64191
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 Зростання вмісту метаболітів NO є теж маркером ризику ІМ, 

незалежно від його виду, розташування та черговості. СРП підвищує ризик 

появи Q-ІМ у 2,16 раза (OR=3,75, 95%СІ OR=1,49-9,46, р=0,004), по передній 

стінці міокарда ЛШ - у 2,77 раза (OR=7,79, 95%СІOR=2,75-22,1, р<0,0001), 

уперше – у 2,08 (OR=3,44, 95%СІ OR=1,33-8,88, р=0,009). 

Упродовж лікування спостерігали вірогідну динаміку гуморальних 

маркерів дисфункції ендотелію і запалення (табл. 5.7): зменшення плазмових 

рівнів sVCAM-1, сумарного NO та сироваткового СРП через 27-28 діб та 6 

міс в 1,4-2,3 раза (р<0,01-0,001) та 1,5-2,0 раза (р<0,01-0,001) відповідно. 

Необхідно зауважити, що застосування ТЛТ сприяло додатковому 

вірогідному зниженню токсичних рівнів метаболітів NO на 17,2%, ніж без 

ТЛТ (р<0,05). 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Кореляційні зв'язки 

сумарних метаболітів монооксиду 

нітрогену з холестеролом 

ліпопротеїдів низької густини у 

хворих на інфаркт міокарда з 

передньою локалізацією (р=0,038). 

Рис. 5.2. Кореляційні зв'язки 

сумарних метаболітів монооксиду 

нітрогену з холестеролом 

ліпопротеїдів низької густини у 

хворих із повторним інфарктом 

міокарда (р=0,045). 

Рис. 5.1. Кореляційні зв'язки 

сумарних метаболітів монооксиду 

нітрогену з холестеролом 

ліпопротеїдів низької густини у 

хворих на інфаркт міокарда з 

передньою локалізацією (р=0,038). 

Рис. 5.2. Кореляційні зв'язки 

сумарних метаболітів монооксиду 

нітрогену з холестеролом 

ліпопротеїдів низької густини у 

хворих із повторним інфарктом 

 



131 
 

Таблиця 5.6 

Гуморальні маркери дисфункції ендотелію і запалення як фактори 

ризику появи інфаркту міокарда 

Види інфаркту  

міокарда  

Потенційний фактор ризику 

sVCAM-1 NO/NO2
-/NO3

- СРП 

Q
-І

М
 

RelR 2,85 4,46 2,16 

RR 1,42 2,07 1,42 

OR 4,51 14,5 3,75 

95% СІ  RR  1,14-1,76 1,48-2,89 1,11-1,81 

95% СІ OR 1,57-13,0 4,89-42,9 1,49-9,46 

р 0,003 <0,0001 0,004 

Н
е 

Q
-І

М
 

RelR 2,40 4,80 1,12 

RR 3,30 8,31 1,13 

OR 3,33 20,0 1,18 

95% СІ  RR  0,82-6,40 2,05-33,7 0,35-3,61 

95% СІ OR 0,68-16,3 3,23-123,8 0,24-5,70 

р >0,05 0,001 >0,05 

ІМ
 п

о
 п

ер
ед

н
ій

 

ст
ін

ц
і 

RelR 2,48 4,43 2,77 

RR 1,52 2,69 2,29 

OR 3,52 14,2 7,79 

95% СІ  RR  1,09-2,13 1,66-4,34 1,42-3,70 

95% СІ OR 1,14-10,8 4,42-45,4 2,75-22,1 

р 0,024 <0,0001 <0,0001 

ІМ
 п

о
 н

и
ж

н
ій

 

ст
ін

ц
і 

RelR 3,14 4,57 1,25 

RR 1,83 3,03 1,14 

OR 5,40 16,0 1,37 

95% СІ  RR  1,26-2,66 1,77-5,19 0,76-1,69 

95% СІ OR 1,77-17,1 4,85-52,8 0,49-3,86 

р 0,002 <0,0001 >0,05 

ІМ
,щ

о
 в

и
н

и
к
 

у
п

ер
ш

е
 

RelR 2,48 4,48 2,08 

RR 1,40 2,32 1,45 

OR 3,51 14,7 3,44 

95% СІ  RR  1,09-1,82 1,56-3,43 1,09-1,93 

95% СІ OR 1,19-10,4 4,81-44,8 1,33-8,88 

р 0,018 <0,0001 0,009 

П
о
в
то

р
н

и
й

 І
М

, 

ч
и

 р
ец

и
д

и
в
 RelR 3,60 4,56 1,95 

RR 2,62 4,09 1,75 

OR 7,50 15,8 2,98 

95% СІ  RR  1,47-4,70 1,94-8,63 0,99-3,09 

95% СІ OR 2,15-26,2 4,19-59,8 0,96-9,20 

р 0,001 <0,0001 0,054 

Примітки: 1. RelR (relative risk) – відносний ризик. 2. RR (Risk Ratio) – відношення 

ризиків. 3. OR (Odds Ratio) – відношення шансів. 4. 95%CІ RR,OR (confidence 

interval) – довірчі інтервали відношення ризиків (RR), шансів (OR). 5. ІМ – інфаркт 

міокарда. 
79 
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Таблиця 5.7 

Гуморальні маркери дисфункції ендотелію і запалення у хворих на 

інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 6 місяців 

спостереження 

Показники 

До 

лікування, 

n=88 

27-28 доба лікування, n=44 6 міс спо-

стереження, 

n=44  
після ТЛТ, 

n=24 

без ТЛТ, 

n=20 

sVCAM-1, 
нг/мл 

1258,6±97,0 
801,0±61,3 

р<0,001 

844,9±83,2 

р<0,001 

850,3±102,4 

р<0,01  

NO/NO2
-/NO3

-, 

мкмоль/л 
45,7±4,01 

28,8±2,02 

р<0,001 

34,8±2,76 

р<0,01 

р1<0,05 

27,5±4,22 

р<0,001 

р2<0,05 

СРП, мг/л 10,3±1,02 
4,15±0,97 

р<0,001 

4,74±1,01 

р<0,001 

5,08±1,42  

р<0,001 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія; NO/NO2

-/NO3
- – загальний NO/нітрит/нітрат; 

sVCAM-1 (CD 106) – розчинна форма адгезивної молекули судинних клітин; СРП – С-

реактивний протеїн. 2. р – вірогідність різниць показників відносно стану до лікування; р1 

– вірогідність різниць із показниками хворих на 27-28-у добу лікування після 

тромболітичної терапії; р2 – вірогідність різниць із показниками хворих на 27-28-у добу 

лікування без ТЛТ. 

 

Статистично значиме зменшення вмісту sVCAM-1 після лікування (табл. 

5.8), як на 28-у добу перебування в стаціонарі, так і через 6 міс 

спостереження, залежно від генотипів аналізованих генів, встановили в носіїв 

DD-генотипу гена АСЕ, дещо краще на фоні ТЛТ, - на 29,4% і 27,9% (р<0,05) 

та 24,3% (р<0,05). Незважачи на вірогідне зниження на тлі терапії, показник 

sVCAM-1 у носіїв DD-генотипу продовжував перевищувати аналогічний у 

власників "дикого" І-алеля (р<0,05). Залежно від генотипів гена eNOS, ТЛТ 

сприяло достовірному зниженню sVCAM-1 в обох групах на 29,2% і 33,0 

(р<0,05) (табл. 5.8). Однак без ТЛТ та через 6 міс спостереження вагомі зміни 

спостерігали тільки в носіїв "мутантного" Т-алеля: на 31,2% і 30,7% 

відповідно (р<0,05). Суттєвих відмінностей між генотипами гена eNOS не 

встановили. 
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Таблиця 5.8  

Плазмовий вміст розчинної форми адгезивної молекули судинних клітин 

- 1 (нг/мл) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 

6 місяців спостереження, залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(894G>T) 

Генотипи 

аналізованих 

генів 

До 

лікування, 

n=88 

27-28-а доби лікування, 

n=44 
6 міс спо-

стереження, 

n=44  
після ТЛТ, 

n=24 

без ТЛТ, 

n=20 

АСЕ 

II 903,6±195,5 742,5±98,7 764,4±89,4 766,9±109,5 

I/D 875,4±143,9 779,2±80,1 800,1±113,6 803,9±125,3 

DD 
1457±137,7  

II, I/D  

1029±99,0 

р<0,05 II, I/D 

1050±110,5 

р<0,05 II, I/D 

1103±92,8 

р<0,05 II, I/D 

eNOS 

GG 1273±154,5 
901,0±67,1 

р<0,05 
938,9±118,5 941,7±128,4 

TG, ТТ 1183±110,3 
792,2±85,8 

р<0,05 

813,9±80,3 

р<0,05 

819,6±104,3 

р<0,05 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) 

окремо після 28-ї доби лікування і 6 міс спостереження. 

 

 СРП після лікування вірогідно зменшився в усіх групах спостереження, 

зі статистично значимою перевагою у власників DD-генотипу гена АСЕ: на 

фоні ТЛТ – у 2,84 раза (p<0,001), без ТЛТ – у 2,15 разу (p<0,001). Окрім того, 

застосування ТЛТ призвело сприяло вагомішому зниженню СРП – на 24,3%, 

ніж без нього (р<0,05) (табл. 5.9).  Незважаючи на сильніший ефект під 

впливом лікування, рівень СРП у носіїв DD-генотипу продовжував 

перевищувати такий у власників І-алеля (р<0,05). Вірогідних відмінностей 

між генотипами гена eNOS за вмістом СРП упродовж терапії не встановили 

(табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9  

Сироватковий вміст С-реактивного протеїну (мг/л) у хворих на інфаркт 

міокарда на 28-у добу лікування та через 6 місяців спостереження, 

залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізованих 

генів 

До 

лікування, 

n=88 

27-28 доба лікування, n=44 6 місяців спо-

стереження, 

n=44  
після ТЛТ, 

n=24 

без ТЛТ, 

n=20 

АСЕ 

II 11,7±4,08  
4,18±0,52 

р<0,001 

5,03±0,69 

р<0,01 

5,38±1,44 

р<0,05 

I/D 11,6±1,68  
3,98±0,71 

р<0,001 

4,67±0,93 

р<0,001 

4,97±1,05 

р<0,001 

DD 
19,6±2,86  

II, I/D 

6,90±1,04  

II, I/D р<0,001  

9,12±1,10  

II, I/D р<0,001 

р1=0,049   

8,80±1,27  

II, I/D р<0,001 

eNOS 

GG 12,7±1,90  
4,95±1,09 

р<0,001 

5,43±0,97 

р<0,001 

5,51±0,82 

р<0,001 

TG, ТТ 12,1±1,55  
4,18±0,65 

р<0,001 

4,69±1,12 

р<0,001 

5,04±1,07 

р<0,001 
Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) 

окремо після 28-ї доби лікування і 6 міс спостереження. 

 

Плазмовий вміст сумарних стабільних метаболітів NO вірогідно 

зменшився після лікування (табл. 5.10), зі статистично значимою різницею в 

носіїв D-алеля гена АСЕ на тлі ТЛТ (на 39,1% і 35,2%, р<0,001) і без неї (на 

26,6% і 25,4%) – на 17,0% і 13,2%, відповідно (р<0,05). Окрім того, упродовж 

усього періоду лікування рівень NO у власників DD-генотипу перевищував 

такий у носіїв ІІ-генотипу на 16,6-27,1% (р<0,05). Належність до певного 

генотипу гена eNOS вагомо не впливала на концентрацію метаболітів NO 

упродовж лікування (табл. 5.10). Однак на ТЛТ сприяла вагомішому 

зниженню NO на 13,0% у носіїв GG-генотипу (р<0,05) і на 11,1% у носіїв Т-

алеля гена eNOS (р<0,05). 
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Таблиця 5.10 

Плазмовий вміст сумарних метаболітів монооксиду нітрогену 

(мкмоль/л) у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу лікування та через 

6 місяців спостереження, залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(894G>T) 

Генотипи 

аналізованих 

генів 

До 

лікування, 

n=88 

27-28-а доба лікування, 

n=44 
6 міс спо-

стереження, 

n=44  
після ТЛТ, 

n=24 

без ТЛТ, 

n=20 

АСЕ 

II 43,0±3,22  
26,5±2,17 

р<0,001 

28,0±3,90 

р<0,001 

25,6±2,15 

р<0,001 

I/D 45,8±5,15  
27,9±1,88 

р<0,001 

33,6±2,75 

р<0,001 

р1<0,05 

27,8±2,29 

р<0,001 

р2<0,05 

DD 47,7±2,64  
30,9±1,38 

р<0,001 II 

35,6±1,20 

р<0,001 

р1<0,05 II 

32,0±2,07 

р<0,001 

р2=0,051 II 

eNOS 

GG 40,1±2,10  
26,8±2,41 

р<0,001 

30,8±1,13 

р<0,001 

р1<0,05 

27,1±2,46 

р<0,001 

р2=0,053 

TG, ТТ 46,6±4,78  
28,1±2,20 

р<0,001 

31,6±1,06 

р<0,001 

р1<0,05 

27,9±3,19 

р<0,001 

Примітки: 1. ТЛТ – тромболітична терапія. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування окремо за кожним генотипом; р1 – вірогідність різниць із 

показниками хворих, що отримали тромболітичну терапію окремо за кожним генотипом; 

р2 – вірогідність різниць із показниками хворих, котрим не проводили тромболізис окремо 

за кожним генотипом. 3. піднесення генотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах кожного гена (по вертикалі) 

окремо після 28-ї доби лікування і 6 міс спостереження. 

 

Резюме. Таким чином, наявність Q-ІМ супроводжується зростанням 

гуморальних маркерів пошкодження ендотелію (sVCAM-1 та сумарних 

стабільних метаболітів NO) і запалення (СРП) на 18,6-47,1%, що 

посилюється при нижній локалізації ІМ (за вмістом sVCAM-1 – на 33,8%). 

DD-генотип гена АСЕ та ТТ-генотип гена eNOS асоціює з вищими рівнями 

sVCAM-1 та СРП на 19,1-40,8% (р<0,05), а також метаболітів NO у власників 

ТТ-генотипу на 23,7% (р<0,05), що опосередковано свідчить про вагомішу 

ендотеліальну дисфункцію, у т.ч унаслідок надлишкового синтезу нітрит-
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аніона та відсутність адекватної компенсаторної відповіді коронарних судин 

при розвитку ГКС. Наявність гомозиготного D-алеля гена АСЕ в гаплотипі 

(DD/TG і DD/GG варіанти) у хворих на ГІМ характеризується вищим вмістом 

СРП на 31,0-38,9% (р<0,05) та sVCAM-1 в 1,57-2,53 раза (р≤0,05-0,01) у 

власників DD/GG, DD/TG та ID/TG комбінацій. 

Підвищення sVCAM є потенційним чинником ризику Q-ІМ (OR=4,51, 

95%СІ OR=1,57-13,0, р=0,003), незалежно від його локалізації та черговості 

виникнення. Зростання вмісту метаболітів NO збільшує ризик ІМ у 4,43-4,80 

раза, незалежно від його виду, розташування та черговості (р<0,001). СРП 

підвищує ризик появи Q-ІМ в 2,16 раза (OR=3,75, 95%СІ OR=1,49-9,46, 

р=0,004), по передній стінці міокарда ЛШ – у 2,77 раза (OR=7,79, 95%СІ 

OR=2,75-22,1, р<0,0001), первинне виникнення – у 2,08 раза (OR=3,44, 

95%СІ OR=9-1,93, р=0,009). ЗХС вірогідно прямо корелює з СРП, незалежно 

від виду ІМ (r=0,94 і  r=0,71, p<0,0001), локалізації (r=0,44, p=0,002 і r=0,99, 

p<0,0001), при його появі вперше (r=0,63, p=0,16), а також із sVCAM-1 і 

метаболітами NO у пацієнтів із нижнім і повторним ІМ (r=0,49-0,98, p≤0,001-

0,0001). ТГ прямо впливає на синтез sVCAM-1 та сумарних метаболітів NO у 

хворих на не Q-ІМ із передньою локалізацією (r=0,27-0,92, p≤0,012-0,0001), а 

також на СРП при повторному ІМ (r=0,88 p=0,001) та в носіїв DD-генотипу 

гена АСЕ (r=0,97 p=0,005). ХС ЛПНГ і ХС ЛПВГ справляли 

різноспрямований вплив на синтез sVCAM-1 у хворих на Q-ІМ, а також при 

його повторному виникненні чи рецидиві (r=0,55-0,66, p≤0,037-0,005 і r=-

0,46-/-0,98/, p≤0,023-0,001). Аналогічний вплив даних ліпідних фракцій 

спостерігали і на синтез СРП при нижній локалізації ІМ (r=0,98, p<0,0001 і 

r=-0,78, p=0,022). Натомість, ЗХС та ХС ЛПНГ односпрямовано впливали на 

рівень sVCAM-1 та NO/NO2
-/NO3

- у хворих на ГІМ із ІІ-генотипом гена АСЕ 

(r=0,77-0,95, р≤0,044-0,001), підтверджуючи компенсаторною 

гіперпродукцію гуморальних маркерів дисфункції ендотелію в умовах 

гострої коронарної події у відповідь на "пошкодження". У носіїв DD-



137 
 

генотипу ХС ЛПНГ теж прямо корелював із sVCAM-1 та NO/NO2
-/NO3

-, а ХС 

ЛПВГ навпаки – зворотно (r=-0,97-0,91, р≤0,033-0,007). 

СРП негативно впливав на гемостазіологічні параметри ПІ, асоціюючи з 

підсиленим утворенням тромбіну у хворих на не Q-ІМ (r=-0,87 p=0,001). 

Також ПІ залежав від рівня sVCAM-1 при передньому ІМ (r=0,40 p=0,006). 

ФБГ прямо корелював із вмістом sVCAM-1 та NO в пацієнтів із не Q-ІМ, 

незалежно від локалізації та при повторному виникненні (r=0,66-0,90, 

p≤0,037-0,0001). Також ФБГ визначав рівень СРП при нижньому ІМ (r=0,81, 

p=0,015). У носіїв "мутантного" Т-алеля гена eNOS фібриноген позитивно 

корелював із рівнем NO/NO2
-/NO3

- (r=0,40, р=0,03), а sVCAM-1 і сумарні 

метаболіти NO зворотно корелювали із Ht у власників TG, ТТ генотипів гена 

eNOS (r=-0,47-/-0,41/, p≤0,026-0,009). 

Терапія ГКС сприяла вірогідному зниженню гуморальних маркерів 

дисфункції ендотелію і запалення через 27-28 діб лікування в 1,4-2,3 раза 

(р<0,01-0,001), через 6 міс спостереження – в 1,5-2,0 раза (р<0,01-0,001). 

Застосування ТЛТ сприяло додатковому вірогідному зниженню токсичних 

рівнів метаболітів NO на 17,2% (р<0,05). Залежно від генотипів аналізованих 

генів, під впливом лікування вміст sVCAM-1 та СРП вірогідно зменшився, як 

на 28-у добу перебування в стаціонарі, так і через 6 міс спостереження в 

носіїв DD-генотипу гена АСЕ, краще на тлі ТЛТ: за sVCAM-1 – на 24,3-

29,4% (р<0,05), за СРП – у 2,84 раза (p<0,001), а також рівень sVCAM-1 у 

власників Т-алеля гена eNOS знизився на 30,7-31,2% (р<0,05). Плазмовий 

вміст сумарних стабільних метаболітів NO вірогідно сильніше зменшився 

після лікування у носіїв D-алеля гена АСЕ на тлі ТЛТ (на 39,1% і 35,2%, 

р<0,001) і без неї (на 26,6% і 25,4%) – на 17,0% і 13,2%, відповідно (р<0,05). 

Належність до певного генотипу гена eNOS вагомо не впливала на 

концентрацію метаболітів NO впродовж лікування. Однак на ТЛТ сприяла 

вагомішому зниженню NO на 13,0% у носіїв GG-генотипу (р<0,05) і на 11,1% 

у носіїв Т-алеля гена eNOS (р<0,05). 
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5.2. Прогнози серцево-судинних подій та динаміка ЕКГ у хворих на 

інфаркт міокарда, залежно від алельного стану генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(T894G) під впливом лікування 

Понад 7 млн людей щороку помирають від CCЗ, що становить 12,8% 

всіх смертей [183]. Кожен шостий чоловік і кожна сьома жінка в Європі з 

ССЗ помирає від ГІМ чи його ускладнень. Ураховуючи високу смертність та 

інвалідизацію від ускладнень ІМ, виникає потреба підвищення ефективності 

раннього прогнозування несприятливого перебігу недуги, із метою найбільш 

коректного вибору тактики лікування та проведенні вторинної профілактики 

[202]. 

Встановлено, що в пацієнтів із високим ризиком розвитку ускладнень 

ГІМ найбільш ефективним методом реперфузії є черезшкірне коронарне 

втручання (ЧКВ). У групі низького ризику ускладнень лікування може бути 

більш вибірковим, що дозволить зекономити ресурси з достатньо високою 

ефективністю [2012]. Однак дискретне визначення ризику, засноване на 

аналізі кількох показників, що оцінюють тільки клінічно-функціональний 

статус пацієнта, на сьогоднішній день не володіє достатньою прогностичною 

цінністю. Такий стан передбачає використання багатофакторних моделей. 

Однією з найбільш простих та доступних предикторних систем є індекс TIMI 

Risk Score-STEMI, котрий визначає ймовірність летальності впродовж 30 діб 

після ІМ у хворих, котрим проводили ТЛТ. Прогностична цінність даної 

шкали становить 78% [232]. Також існує низка інших моделей визначення 

ризику летальності при ГІМ: PAMI risk score [217], шкала CADILLAC [171], 

GRACE [153], SYNTAX Score та інші [153]. У дослідженні PAMI risk score 

пацієнти перенесли ЧКВ і включає дана модель бальну оцінку віку хворого, 

ЧСС, класу ГСН за Killip, наявність переднього ІМ, чи блокади лівої ніжки 

пучка Гіса, ЦД [217]. На відміну від TIMI Risk Score шкала PAMI має за мету 

визначити ризик смерті не тільки впродовж 30 діб, але і через 6 міс після 

перенесеного ГІМ. Шкалу CADILLAC використовують у пацієнтів, котрі 

перенесли ендоваскулярну реваскуляризацію симптом-залежного ураження 
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коронарних артерій, для стратифікації ризику смерті впродовж 30 діб, чи 12 

міс після перенесеного ГІМ. Вона враховує вік, клас ГСН за Killip, наявність 

ниркової дисфункції, анемії, трьох судинного ураження коронарного русла та 

зниження фракції викиду ЛШ. Шкала GRACE (GRACE 2.0 ACS Risk, 

http://www.gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx) (показник С-статистики 

по відношенню стратифікації ризику смерті впродовж 6 міс склав 0,81, а 

госпітальної летальності – 0,82, підтвердилося валідизацією даної моделі на 

базі даних реєстру GUSTO IIb) враховує вік, клас ГСН за Killip, показники 

гемодинаміки (ЧСС, САТ), рівень креатиніну крові, зупинка серця, 

підвищення рівня кардіоспецифічних ферментів та елевацію сегмента ST на 

ЕКГ при поступленні в лікарню. Дана модель є найбільш оптимальною і 

доступною в загальнолікарській практиці і дозволяє оцінити ризик не тільки 

летальності від ІМ та загальної, застосовується для всіх хворих, незалежно 

від методу реперфузії міокарда 

(http://www.gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx) [164]. 

Дискутується питання мультиплікації побічних ефектів іншими 

чинниками ризику, такими як куріння, гіперхолестеролемія, високий АТ, 

стреси, генетична предиспозиція, тощо на формування загального прогнозу 

для таких пацієнтів. Однак досліджень, котрі вивчали б прогнози хворих на 

ГІМ з урахуванням генетичної складової проводиться в Україні мало [48]. 

Тому метою даного етапу дослідження стало аналіз окремих клінічних даних, 

ЕКГ та прогнозів фатальних та нефатальних ССУ і ССП на найближчі 10 і 4 

роки у відповідності до шкали SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) 

та Framingham у хворих на ГІМ, залежно від виду, локалізації, черговості 

виникнення ІМ та поліморфізму генів АСЕ (I/D), eNOS (T894G); оцінити 

ефективність лікування впродовж 6-12 міс та ризик небезпеки досягнення 

кінцевих точок. 

Ризики загальної смерті за розрахунковими шкалами GRACE, TIMI risk 

score for STEMI, PAMI risk score (табл. 5.11) через 30 діб лікування хворих на 

http://www.gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx
http://www.gracescore.org/WebSite/WebVersion.aspx
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ГІМ та 6 і 12 міс спостереження вірогідно не відрізнялись. Ризик смерті від 

ІМ упродовж 1 року за шкалою GRACE становив 11%. 

Таблиця 5.11 

Ризики загальної летальності в обстежених за розрахунковими шкалами  

Шкали  Періоди Ризики загальної смерті, % 

GRACE 

30 діб  2,6 

6 міс 5,0-5,3  

1 рік 5,0-5,3 

3 роки 6,7 

TIMI risk score for 

STEMI 

30 днів 2,2  

6 міс 5,8 

1 рік 6,7 

PAMI risk score 

30 днів 2,7 

6 міс 4,8 

1 рік 6,3 

 

Ймовірність виживання хворих на ГІМ за шкалою Kaplan-Meier 

(Survival Probability) вираховували поквартально впродовж 12 місяців (табл. 

5.12). За період спостереження померло 12 осіб, серед них 7 – від серцево-

судинних причин, 3 – від мозкових інсультів, 2 – від онкопатології. Середньо 

популяційна ймовірність виживання склала 87%. 

Таблиця 5.12 

Ймовірність виживання хворих на гострий інфаркт міокарда за 

шкалою Kaplan-Meier 

Період часу Під ризиком  Померло  
Ймовірність 

виживання 

[0,95 Довірчий 

інтервал] 

1 квартал 100 0 1,0 0,95-1,0 

2 квартал 94 3 0,97 0,91-0,99 

3 квартал 91 5 0,91 0,84-0,96 

4 квартал 86 4 0,87 0,79-0,93 

 

Ризик небезпеки (HR) досягнення кінцевих точок (КТ) реєстрували 

поквартально впродовж 12 міс з урахуванням проведення ТЛТ, серед них 

комбінована КТ (серцево-судинна смерть і мозковий інсульт), первинні КТ 

(повторний ІМ, прогресування стенокардії, декомпенсація ХСН, гостре 
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порушення мозкового кровообігу (ГПМК)), вторинні КТ (кількість летальних 

наслідків після виписки загалом та за причиною смерті – «серцево-судинна 

смерть» проти «інша причина») (табл. 5.13). За період спостереження 

комбінованої КТ досягло 10 осіб (9,8%), госпіталізовано з приводу 

повторного ІМ – 12 (11,8%), із прогресуванням стенокардії – 18 (17,6%) осіб, 

суб-, декомпенсацією ХСН – 17 (16,7%) пацієнтів, ГПМК – 4 (3,92%) хворих; 

натомість, не зареєстровано жодного випадку розвитку суб-, 

декомпенсованої печінкової, чи / та ниркової недостатності. Загальна 

кількість повторних госпіталізацій із приводу серцево-судинних причин 

становила 18 (17,6%) випадків. Ймовірність досягнення комбінованої 

кінцевої точки, повторного ІМ та кількість летальних наслідків упродовж 

року вірогідно вища у хворих, котрим не проводили ТЛТ (HR=3,95-4,15, 95% 

СІ=1,24-9,78, р0,05) із нерегулярним прийомом антиагрегантів та/ чи 

антикоагулянтів і статинів (HR=5,80, 95% СІ=2,19-13,5, р<0,05). 

Таблиця 5.13 

Кінцеві точки через рік від початку лікування хворих на інфаркт 

міокарда 

Кінцеві точки 

ІМ, n=102 

p Після ТЛТ, 

n=50 (%) 

Без ТЛТ, 

n=52 (%) 

Комбінована кінцева точка (серцево-

судинна смерть, мозковий інсульт) 
2 (4,0) 8 (15,4) p=0,042 

Первинні 

кінцеві 

точки 

Повторний ІМ 3 (6,0) 9 (17,3) p=0,05 

Прогресування 

стенокардії 
7 (14,0) 11 (21,1) р>0,05 

Декомпенсація ХСН 5 (10,0) 12 (23,1) р>0,05 

ГПМК 1 (2,0) 3 (5,77) p>0,05 

Вторинні 

кінцеві 

точки 

Кількість летальних 

наслідків після виписки 

загалом 

3 (6,0) 9 (17,3) р=0,05 

Причина смерті 

(госпітальна 

+ упродовж року) 

ССЗ 1 (2,0) 6 (15,4) p>0,05 

інша 2 (4,0) 3 (5,77) p>0,05 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда; ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу; 

ССЗ – серцево-судинні захворювання; ХСН – хронічна серцева недостатність; ТЛТ – 

тромболітична терапія. 



142 
 

Показники фатального прогнозу SCORE та нефатального прогнозу 

серцево-судинних подій (ССП) на найближчих 4 роки Framingham4 вірогідно 

між групами, залежно від виду, локалізації та черговості ІМ не відрізнялись 

(табл. 5.14). Нефатальний прогноз ССП на найближчі 10 років Framingham10 

при передній локалізації був достовірно гірший за такий при нижньому 

розташуванні ІМ в 1,85 раза (р=0,018). У хворих на Q-ІМ при поступленні в 

стаціонар максимальна елевація сегмента ST перевищувала таку в пацієнтів 

із не Q-ІМ в 2,53 раза (р=0,009) (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14  

Серцево-судинні прогнози фатальних (SCORE) та нефатальних подій на 

4 і 10 років (Framingham 4, 10), динаміка сегмента ST, залежно від виду 

інфаркту міокарда, черговості його виникнення та локалізації 

Групи спостереження SCORE, % 
Framin- 

gham 10, % 

Framin-

gham 4, % 

Елевація 

сегмента 

ST, мм 

Контроль 1,32±1,04 5,64±1,93 2,19±0,61 -  

1 Вид ІМ 

Q-ІМ, 

n=92 

12,1±2,72 

р<0,001 

32,1±5,01 

р<0,001 

13,9±5,08 

р<0,05 
3,36±0,44 

не Q-ІМ, 

n=10 

11,5±3,54 

р<0,001 

43,4±7,07 

р<0,001 

13,7±0,73 

р<0,001  

1,33±0,13 

р1=0,009 

2 
Черговіс

ть ІМ 

первинний 

ІМ, n=75 

12,1±2,13 

р<0,001 

28,6±2,41 

р<0,001 

10,8±2,03 

р<0,05 
3,85±0,59 

повторний 

ІМ, n=27 

9,12±3,40 

р<0,001 

36,4±9,16 

р<0,001 
8,75±2,54 2,25±0,95 

3 

ІМ за 

локаліза

цією 

передній, 

n=54 

10,5±1,70 

р<0,001 

38,2±5,14 

р<0,001 

15,3±5,28 

р<0,01 
2,78±0,43 

нижній, 

n=48 

12,6±3,77 

р<0,001 

20,6±4,69 

р<0,001 

р3=0,018 

7,97±2,49  3,0±1,15 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда. 2. р – вірогідність різниць показників відносно 

контролю; р1 – вірогідність різниць показників між Q-, не Q-ІМ; р2 – вірогідність різниць 

показників між хворими із інфарктом міокарда, що виник уперше і повторним, чи 

рецидивом; р3 – вірогідність різниць показників між переднім і нижнім інфарктом 

міокарда. 

У носіїв несприятливого DD-генотипу гена АСЕ прогноз SCORE (табл. 

5.15) перевищував такий у власників ІІ-генотипу в 2,93 раза (р<0,05), а 

нефатальні прогнози Framingham4 і Framingham10 були вищими за такі у 
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хворих із І-алелем в 1,93-3,16 раза (р<0,05-0,001). Суттєвих відмінностей за 

прогнозами з урахуванням алельного стану гена eNOS не встановили. У 

носіїв D-алеля елевація сегмента ST була меншою, ніж хворих із ІІ-

генотипом в 1,83 (р=0,021) і 1,62 (р=0,049) раза, відповідно (табл. 5.15).  

 

Таблиця 5.15 

Серцево-судинні прогнози фатальних (SCORE) та нефатальних подій на 

4 і 10 років (Framingham 4, 10), залежно від генотипів гена АСЕ (I/D) та 

eNOS (894G>T)  

Групи 

дослідження 
№ SCORE, % 

Framingham 

4, % 

Framingham 

10, % 

Елевація 

сегмента 

ST, мм 

 Контроль 1,32±1,04 2,19±0,61 5,64±1,93 -  

Г
ен

 А
С

Е
 

II, n=18  1 
6,97±1,36 

р<0,01 

10,7±1,39 

р<0,001 

29,9±3,18 

р<0,001 
4,33±0,47 

I/D, n=69  2 
10,7±2,48 

р<0,001 

17,5±1,27 

р<0,001 

26,8±4,20 

р<0,001 

2,37±0,50 

р1=0,021 

DD, n=15  3 

20,4±7,08  

р<0,001 

р1<0,05 

33,8±14,1  

р,р1<0,001 

р2<0,05 

59,6±4,60  

р,р1-2<0,001  

2,67±1,08 

р1=0,049 

Г
ен

 e
N

O
S

 GG, n=37  1 
13,2±2,49 

р<0,001 

17,3±4,74 

р<0,001 

34,5±4,73 

р<0,001 
3,33±0,55 

TG, n=60  2 
12,1±3,93 

р<0,001 

16,9±1,31 

р<0,001 

27,4±5,57 

р<0,001 
2,88±0,64 

ТТ, n=5  3 
15,8±4,22 

р<0,001 

25,7±9,42  

р<0,001  

40,5±8,16 

р<0,001 
2,97±0,75 

Примітка. р – вірогідність різниць показників відносно контролю; р1 – вірогідність 

різниць показників відносно пацієнтів 1 групи (за кожним геном окремо); р2 – вірогідність 

різниць показників відносно пацієнтів 2 групи (за кожним геном окремо). 

 

Гомозиготна присутність D-алеля гена АСЕ в гаплотипі (DD/TG, 

DD/GG) асоціює з вищим показником SCORE (табл. 5.16), ніж у пацієнтів із 

відсутньою мутацією за обома генами (ІІ/GG варіант) у 2,02 і 2,93 раза 

(р<0,05). Також у носіїв ІІ/GG гаплотипу прогнози Framingham4 і 

Framingham10 є вірогідно нижчими, ніж у більшої решти носіїв гаплотипів 
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(р<0,05). Натомість, елевація сегменту ST саме в носіїв ІІ/GG гаплотипу була 

вірогідно вищою, ніж у решти обстежених в 1,32-1,79 раза (р<0,05). 

 Кореляційний аналіз засвідчив наявність зв'язку прогнозу SCORE з 

ліпідним обміном у носіїв ІІ-генотипу (ХС ЛПВГ, ХС ЛПНГ) та маркерами 

дисфункції ендотелію (sVCAM-1, NO) (табл. 5.17). Framingham4 залежав 

прямо від рівня ФБГ (r=0,91, р=0,005) у власників ІІ-генотипу. А 

Framingham10 – від ХС ЛПНГ у носіїв DD-генотипу (r=0,76, р=0,048). 

Елевація сегмента ST впливала на тяжкість прогнозу SCORE незалежно від 

генотипів гена АСЕ (дещо сильніше у носіїв ІІ генотипу – r=0,82, р=0,025), 

залежала від рівнів sVCAM-1 у носіїв D-алеля, вмісту NO та ХС ЛПВГ у 

хворих із DD-генотипом. 

 

Таблиця 5.16  

Серцево-судинні прогнози фатальних (SCORE) та нефатальних подій на 

4 і 10 років (Framingham 4, 10) у хворих на інфаркт міокарда, залежно від 

гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) до лікування 

 Гаплотипи SCORE, % 
Framingham 4, 

% 

Framingham 

10, % 

Елевація 

сегмента ST, 

мм 

II/TG, n=8  10,6±3,21 29,9±4,50 II/GG 28,1±4,90 3,29±0,59 II/GG 

II/GG, n=10  6,97±1,92 15,0±1,23 23,0±1,39 4,33±0,43 

ID/TT, n=5  11,1±2,62 18,2±1,95 27,9±4,53 2,42±0,52 II/GG 

ID/TG, n=48  10,0±3,83 
28,3±6,77  

II/GG, ID/TT 
26,9±1,81 II/GG 2,60±0,61 II/GG 

ID/GG, n=16  11,7±2,72 
24,3±2,58  

II/GG, ID/TT 
29,5±3,76 II/GG 2,67±0,33 II/GG- 

DD/TG, n=4  
14,1±4,70 

II/GG 
23,1±4,85 II/GG 

35,3±5,33 II/GG, 

ID/TG 
2,83±0,75 II/GG- 

DD/GG,  

n=11  

20,4±7,08 
II/GG 

32,6±4,60 
II/GG, ID/TT, ID/GG 

35,8±14,1 3,0±0,58 II/GG 

Примітки: 1. ІМ – інфаркт міокарда. 2. р – вірогідність різниць показників відносно Q-ІМ 

окремо за кожним гаплотипом; піднесення гаплотипу до квадрату – вірогідність різниць 

показників відносно вказаного гаплотипу в межах окремого виду ІМ за показником 

р<0,05. 
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Також елевація сегмента ST корелювала з загальним вмістом лейкоцитів 

периферійної крові в носіїв ІІ генотипу гена АСЕ (r=0,87 p=0,012), віком 

пацієнтів із DD-генотипом (r=0,90 p=0,026). 

Таблиця 5.17 

Кореляційні зв’язки (r) показників прогнозу та елевацій сегмента ST із 

даними ліпідного обміну, гемостазу, гуморальними маркерами 

дисфункції ендотелію і запалення у хворих на інфаркт міокарда,  

залежно від генотипів гена АСЕ (I/D)  

Генот

ипи 
Показники SCORE Framingham 4 

Framingham 

10 

Елевація 

сегмента ST 

II 

ЗХС r=0,54 p>0,05 r=0,25 p>0,05 r=0,55 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 

ТГ r=0,57 p>0,05 r=0,55 p>0,05 r=0,49 p>0,05 r=0,67 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,74 р=0,048 r=-0,56 p>0,05 r=-0,69 p>0,05 r=-0,47 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,80 р=0,029 r=-0,01 p>0,05 r=0,23 p>0,05 r=0,48 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,94 р=0,002 r=-0,09 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 r=0,65 p>0,05 

NO r=-0,78 р=0,039 r=-0,03 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 r=-0,59 p>0,05 

СРП r=-0,09 p>0,05 r=-0,31 p>0,05 r=0,03 p>0,05 r=0,37 p>0,05 

ST-елевація r=0,82 р=0,025 r=0,39 p>0,05 r=0,07 p>0,05 - 

ПІ r=-0,46 p>0,05 r=-0,64 p>0,05 r=-0,53 p>0,05 r=-0,68 p>0,05 

ФБГ r=-0,01 p>0,05 r=0,91 р=0,005 r=0,58 p>0,05 r=0,52 p>0,05 

ID 

ЗХС r=0,25 p>0,05 r=0,10 p>0,05 r=0,40 p>0,05 r=-0,03 p>0,05 

ТГ r=0,02 p>0,05 r=-0,03 p>0,05 r=0,36 p>0,05 r=0,26 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,04 p>0,05 r=-0,23 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 r=0,05 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,22 p>0,05 r=0,18 p>0,05 r=0,30 p>0,05 r=-0,04 p>0,05 

sVCAM-1 r=-0,11 p>0,05 r=-0,07 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 r=0,59 p=0,003 

NO r=0,07 p>0,05 r=0,28 p>0,05 r=0,17 p>0,05 r=-0,21 p>0,05 

СРП r=-0,19 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 r=0,18 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 

ST-елевація r=0,58 р=0,004 r=-0,02 p>0,05 r=-0,35 p>0,05 -  

ПІ r=-0,05 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 r=0,17 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 

ФБГ r=-0,37 p>0,05 r=-0,21 p>0,05 r=-0,01 p>0,05 r=0,25 p>0,05 

DD 

ЗХС r=0,14 p>0,05 r=-0,16 p>0,05 r=0,35 p>0,05 r=-0,35 p>0,05 

ТГ r=0,59 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 r=-0,47 p>0,05 r=0,60 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,35 p>0,05 r=0,46 p>0,05 r=-0,33 p>0,05 r=-0,84 р=0,041 

ХС ЛПНГ r=0,56 p>0,05 r=0,39 p>0,05 r=0,76 p=0,048 r=0,66 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,62 p>0,05 r=0,33 p>0,05 r=0,31 p>0,05 r=0,89 р=0,032 

NO r=0,43 p>0,05 r=0,51 p>0,05 r=0,40 p>0,05 r=0,83 р=0,042 

СРП r=0,59 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=0,44 p>0,05 r=0,52 p>0,05 

ST-елевація r=0,78 p=0,049 r=-0,02 p>0,05 r=0,29 p>0,05 - 

ПІ r=-0,26 p>0,05 r=0,25 p>0,05 r=0,57 p>0,05 r=-0,50 p>0,05 

ФБГ r=0,20 p>0,05 r=0,22 p>0,05 r=0,15 p>0,05 r=0,73 р=0,056 
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У хворих із Т-алелем гена eNOS на прогноз SCORE вірогідно впливали 

маркери дисфункції ендотелію sVCAM-1 та NO (табл. 5.18), на прогноз 

Framingham10 – рівень NO та ФБГ. У пацієнтів із GG-генотипом показник 

Framingham4 зворотно корелював із ХС ЛПВГ, а SCORE прямо залежав від 

загального вмісту лейкоцитів перифейної крові (r=0,88, р<0,001). 

 

Таблиця 5.18 

Кореляційні зв’язки (r) показників прогнозу та елевацій сегмента ST із 

даними ліпідного обміну, гемостазу, гуморальними маркерами 

дисфункції ендотелію і запалення у хворих на інфаркт міокарда, залежно 

від генотипів гена eNOS (T894G)  

 

Генот

ипи 

Показники SCORE Framingham 4 
Framingham 

10 

Елевація 

сегмента ST 

GG 

ЗХС r=-0,27 p>0,05 r=-0,26 p>0,05 r=-0,23 p>0,05 r=-0,28 p>0,05 

ТГ r=-0,47 p>0,05 r=-0,28 p>0,05 r=-0,32 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=0,13 p>0,05 r=-0,76 p=0,004 r=-0,40 p>0,05 r=0,22 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,36 p>0,05 r=0,39 p>0,05 r=0,13 p>0,05 r=-0,45 p>0,05 

sVCAM-1 r=-0,06 p>0,05 r=-0,12 p>0,05 r=-0,22 p>0,05 r=0,43 p>0,05 

NO r=0,01 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=-0,11 p>0,05 r=0,13 p>0,05 

СРП r=0,20 p>0,05 r=0,01 p>0,05 r=0,38 p>0,05 r=-0,07 p>0,05 

ST-елевація r=-0,28  p>0,05 r=-0,08 p>0,05 r=-0,49 p>0,05 - 

ПІ r=0,19 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=-0,04 p>0,05 r=0,21 p>0,05 

ФБГ r=-0,31 p>0,05 r=0,41 p>0,05 r=-0,09 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

TG, 

ТТ 

ЗХС r=-0,32 p>0,05 r=0,10 p>0,05 r=-0,03 p>0,05 r=0,22 p>0,05 

ТГ r=-0,03 p>0,05 r=0,31 p>0,05 r=0,24 p>0,05 r=0,17 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,12 p>0,05 r=0,05 p>0,05 r=-0,09 p>0,05 r=0,16 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,19 p>0,05 r=0,05 p>0,05 r=0,02 p>0,05 r=0,10 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,38 р=0,039 r=0,28 p>0,05 r=0,33 p>0,05 r=0,32 p>0,05 

NO r=0,39 р=0,035 r=0,35 p>0,05 r=0,42 р=0,024 r=0,25 p>0,05 

СРП r=-0,15 p>0,05 r=0,05 p>0,05 r=0,18 p>0,05 r=-0,09 p>0,05 

ST-елевація r=-0,10 p>0,05 r=-0,05 p>0,05 r=-0,27 p>0,05 - 

ПІ r=0,22 p>0,05 r=-0,18 p>0,05 r=0,11 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

ФБГ r=-0,26 p>0,05 r=0,10 p>0,05 r=0,42 р=0,023 r=0,22 p>0,05 

 

Вірогідні кореляційні зв'язки показників фатальних і нефатальних 

прогнозів, залежно виду ІМ, наведено на рис. 5.3-5.24. 



147 
 

Scatterplot: SCORE vs. СРП, мг/л (Casewise MD deletion)

СРП, мг/л = 7,9252 + ,42721 * SCORE

Correlation: r = ,45522
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Scatterplot: SCORE vs. ФБГ г/л (Casewise MD deletion)

ФБГ г/л = 3,1138 + ,02905 * SCORE

Correlation: r = ,40596
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Scatterplot: Framingham vs. ЛПВЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПВЩ ммоль/л = 2,7076 - ,0320  * Framingham

Correlation: r = -,8301
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Scatterplot: Framingham vs. ЛПНЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПНЩ ммоль/л = 2,6575 + ,03298 * Framingham

Correlation: r = ,52160
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Scatterplot: Framingham10 vs. СРП, мг/л (Casewise MD deletion)

СРП, мг/л = 10,082 + ,21695 * Framingham10

Correlation: r = ,43076
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Scatterplot: Framingham10 vs. ЛПВЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПВЩ ммоль/л = 2,0204 - ,0244  * Framingham10

Correlation: r = -,6426
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Рис. 5.3. Кореляційні зв'язки SCORE 

із СРП у хворих на Q-інфаркт 

міокарда (р=0,025). 

Рис. 5.5. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПВГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р<0,0001). 

Рис. 5.4. Кореляційні зв'язки SCORE 

із фібриногеном у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,049). 

Рис. 5.6. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПНГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,009). 

Рис. 5.7. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із СРП у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,036). 

Рис. 5.8. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ХС ЛПВГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

Рис. 5.3. Кореляційні зв'язки SCORE 

із СРП у хворих на Q-інфаркт 

міокарда (р=0,025). 

Рис. 5.4. Кореляційні зв'язки SCORE 

із фібриногеном у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,049). 

 

Рис. 5.5. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПВГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,0001). 

 

Рис. 5.6. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПНГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,009). 

 

Рис. 5.7. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із СРП у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,036). 

 

Рис. 5.8. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ХС ЛПВГ у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 
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Scatterplot: Framingham10 vs. ФБГ г/л (Casewise MD deletion)

ФБГ г/л = 3,2353 + ,01656 * Framingham10

Correlation: r = ,43134
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Scatterplot: ST-елевація vs. NO, мкмоль/л (Casewise MD deletion)

NO, мкмоль/л = 25,014 + 1,6156 * ST-елевація

Correlation: r = ,45139
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Scatterplot: SCORE vs. sVCAM-1 нг/мл (Casewise MD deletion)

sVCAM-1 нг/мл = 485,22 + 51,909 * SCORE

Correlation: r = ,80767
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Scatterplot: SCORE vs. NO, мкмоль/л (Casewise MD deletion)

NO, мкмоль/л = 20,042 + ,62394 * SCORE

Correlation: r = ,72859
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Scatterplot: SCORE vs. ЛПВЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПВЩ ммоль/л = -,1212 + ,10820 * SCORE

Correlation: r = ,89757
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Scatterplot: SCORE vs. ХС ЛПНЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ХС ЛПНЩ ммоль/л = 4,5915 - ,0689  * SCORE

Correlation: r = -,9537
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Рис. 5.9. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ФБГ у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,035). 

Рис. 5.10. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із NO у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,027). 

Рис. 5.11. Кореляційні зв'язки 

SCORE із sVCAM-1 у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,005). 

Рис. 5.12. Кореляційні зв'язки 

SCORE із NO у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р=0,017). 

Рис. 5.13. Кореляційні зв'язки 

SCORE із ХС ЛПВГ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.14. Кореляційні зв'язки 

SCORE із ХС ЛПНГ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.9. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ФБГ у хворих на Q-

інфаркт міокарда (р=0,035). 

 

Рис. 5.10. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із NO у хворих 

на Q-інфаркт міокарда (р=0,027). 

 

Рис. 5.11. Кореляційні зв'язки 

SCORE із sVCAM-1 у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,005). 

 

Рис. 5.12. Кореляційні зв'язки 

SCORE із NO у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р=0,017). 

 

Рис. 5.13. Кореляційні зв'язки 

SCORE із ХС ЛПВГ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.14. Кореляційні зв'язки 

SCORE із ХС ЛПНГ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 
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Scatterplot: Framingham vs. СРП, мг/л (Casewise MD deletion)

СРП, мг/л = -2,005 + ,20230 * Framingham

Correlation: r = ,90464
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Scatterplot: Framingham vs. ЛПВЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПВЩ ммоль/л = 3,1773 - ,0481  * Framingham

Correlation: r = -,8525
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Scatterplot: Framingham vs. ПІ % (Casewise MD deletion)

ПІ % = 81,602 - ,2394  * Framingham

Correlation: r = -,9971
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Scatterplot: Framingham vs. Ht % (Casewise MD deletion)

Ht % = 22,047 + ,56038 * Framingham

Correlation: r = ,91691
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Scatterplot: Framingham10 vs. СРП, мг/л (Casewise MD deletion)

СРП, мг/л = -20,71 + 2,0075 * Framingham10

Correlation: r = ,92938
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Scatterplot: Framingham10 vs. ЛПВЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ЛПВЩ ммоль/л = 7,1951 - ,4465  * Framingham10

Correlation: r = -,8184
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Рис. 5.15. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із CРП у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.16. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПВГ у хворих 

на не Q-інфаркт міокарда (р=0,002). 

Рис. 5.17. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ПІ у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.18. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із Ht у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.19. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із CРП у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.20. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ХС ЛПВГ у хворих 

на не Q-інфаркт міокарда (р=0,004). 

Рис. 5.15. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із СРП у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.16. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ХС ЛПВГ у хворих 

на не Q-інфаркт міокарда (р=0,002). 

 

Рис. 5.17. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із ПІ у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.18. Кореляційні зв'язки 

Framingham4 із Ht у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.19. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із СРП у хворих на 

неQ-інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.20. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ХС ЛПВГ у хворих 

на не Q-інфаркт міокарда (р=0,004). 
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Scatterplot: Framingham10 vs. ПІ % (Casewise MD deletion)

ПІ % = 102,65 - 2,297  * Framingham10

Correlation: r = -,9905
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Scatterplot: Framingham10 vs. Ht % (Casewise MD deletion)

Ht % = -25,54 + 5,2559 * Framingham10

Correlation: r = ,89033
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Scatterplot: ST-елевація vs. ЛейкоцитиХ109 (Casewise MD deletion)

ЛейкоцитиХ109 = 4,5911 + ,55453 * ST-елевація

Correlation: r = ,96941
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Scatterplot: ST-елевація vs. ХС ЛПНЩ ммоль/л (Casewise MD deletion)

ХС ЛПНЩ ммоль/л = 3,5753 + ,19895 * ST-елевація

Correlation: r = ,81325
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Кореляційні зв'язки показників прогнозу та елевації сегмента ST із 

даними ліпідного обміну, гемостазу,  гуморальними маркерами дисфункції 

ендотелію і запалення у хворих на інфаркт міокарда, залежно від його 

локалізації та черговості виникнення, наведено в табл. 5.19-5.20. 

 

 

 

 

Рис. 5.21. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ПІ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.22. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із Ht у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

Рис. 5.23. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із лейкоцитами 

периферійної крові у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р<0,001). 

Рис. 5.24. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із ХС ЛПНЩ у 

хворих на не Q-інфаркт міокарда 

(р<0,001). 

Рис. 5.21. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із ПІ у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.22. Кореляційні зв'язки 

Framingham10 із Ht у хворих на не 

Q-інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.23. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із лейкоцитами 

перифеійної крові у хворих на не Q-

інфаркт міокарда (р=0,001). 

 

Рис. 5.23. Кореляційні зв'язки 

елевації сегмента ST із ХС ЛПНЩ у 

хворих на не Q-інфаркт міокарда 

(р=0,001). 
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Таблиця 5.19 

Кореляційні зв’язки (r) показників прогнозу та елевації сегмента ST із 

даними ліпідного обміну, гемостазу,  гуморальними маркерами 

дисфункції ендотелію і запалення у хворих на інфаркт міокарда, залежно 

від його локалізації  

ІМ Показники SCORE 
Framingham 

4 

Framingham 

10 

Елевація 

сегмента ST 

п
ер

ед
н

ій
  
ІМ

 

ЗХС r=-0,07 p>0,05 r=-0,14 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 

ТГ r=0,23 p>0,05 r=-0,28 p>0,05 r=-0,25 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,08 p>0,05 r=-0,90p<0,001 r=-0,43p<0,001 r=0,01 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,02 p>0,05 r=0,58 p<0,001 r=0,27 p>0,05 r=-0,02 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,23 p>0,05 r=0,34 p=0,022 r=-0,24 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

NO r=-0,28 p>0,05 r=0,18 p>0,05 r=-0,37 p=0,011 r=-0,49p=0,001 

СРП r=0,45 p=0,002 r=0,13 p>0,05 r=0,40 p=0,005 r=0,31 p=0,034 

ST-елевація r=0,43 p=0,003 r=-0,07 p>0,05 r=0,29 p=0,05 - 

ПІ r=0,59 p<0,001 r=-0,32p=0,029 r=0,04 p>0,05 r=0,20 p>0,05 

ФБГ r=-0,11 p>0,05 r=0,50 p<0,001 r=0,35 p=0,019 r=-0,35p=0,018 

н
и

ж
н

ій
  
ІМ

 

ЗХС r=-0,32 p>0,05 r=-0,53 p>0,05 r=-0,54 p>0,05 r=0,07 p>0,05 

ТГ r=0,74 p=0,034 r=0,57 p>0,05 r=0,56 p>0,05 r=0,89p=0,003 

ХС ЛПВГ r=-0,84p=0,009 r=-0,94p<0,001 r=-0,95p<0,001 r=-0,67 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,47 p>0,05 r=0,67 p>0,05 r=0,57 p>0,05 r=0,24 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,15 р>0,05 r=0,38 p>0,05 r=0,38 p>0,05 r=0,10 p>0,05 

NO r=-0,62 р>0,05 r=-0,42 р>0,05 r=-0,41 p>0,05 r=0,78 p=0,021 

СРП r=0,32 p>0,05 r=0,53 p>0,05 r=0,54 p>0,05 r=-0,07 p>0,05 

ST-елевація r=-0,97p<0,001 r=-0,88p=0,004 r=-0,88p=0,004 - 

ПІ r=0,93 p=0,001 r=0,99p<0,001 r=0,99 p<0,001 r=-0,80p=0,016 

ФБГ r=-0,30 p>0,05    r=-0,07 р>0,05 r=-0,06 p>0,05 r=0,53 p>0,05 

 

 

Прогнози Framingham10 і Framingham4  у хворих на ІМ, незалежно від 

його локалізації, додатково корелювали з Ht (r=0,30-0,98, р≤0,043-0,001), а 

елевація сегмента ST - із рівнем лейкоцитів периферійної крові (r=0,52-0,75, 

р≤0,002-0,001) і віком пацієнтів (r=0,45-0,87, р=0,033-0,005). При повторному 

ІМ SCORE корелює з Ht (r=-0,96, p<0,001), елевація ST сегменту – із вмістом 

лейкоцитів (r=0,95, p<0,001) та віком (r=0,95, p<0,001). 
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Таблиця 5.20 

Кореляційні зв’язки (r) показників прогнозу та елевацій сегмента ST із 

даними ліпідного обміну, гемостазу,  гуморальними маркерами 

дисфункції ендотелію і запалення у хворих на інфаркт міокарда, залежно 

від черговості виникнення  

ІМ Показники SCORE 
Framingham 

4 

Framingham 

10 

Елевація 

сегмента ST 

ІМ
, 
щ

о
 в

и
н

и
к
 у

п
ер

ш
е
 

ЗХС r=-0,10 p>0,05 r=0,21 p>0,05 r=-0,41 p>0,05 r=-0,24 p>0,05 

ТГ r=0,49 p>0,05 r=0,06 p>0,05 r=-0,39 p>0,05 r=0,02 p>0,05 

ХС ЛПВГ r=-0,69p=0,009 r=-0,23 p>0,05 r=0,32 p>0,05 r=-0,53 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=0,35 p>0,05 r=0,25 p>0,05 r=-0,45 p>0,05 r=0,01 p>0,05 

sVCAM-1 r=-0,07 p>0,05 r=-0,10 p>0,05 r=-0,31 p>0,05 r=-0,04 p>0,05 

NO r=0,03 p>0,05 r=-0,20 p>0,05 r=-0,18 p>0,05 r=0,03 p>0,05 

СРП r=0,05 p>0,05 r=-0,36 p>0,05 r=-0,03 p>0,05 r=0,21 p>0,05 

ST-елевація r=-0,20 p>0,05 r=0,04 p>0,05 r=0,13 p>0,05 - 

ПІ r=-0,16 p>0,05 r=0,10 p>0,05 r=-0,22 p>0,05 r=-0,13 p>0,05 

ФБГ r=-0,11 p>0,05 r=0,20 p>0,05 r=-0,04 p>0,05 r=-0,25 p>0,05 

П
о

в
то

р
н

и
й

 І
М

 

ЗХС r=-0,12 p>0,05 r=-0,55 p>0,05 r=0,77p=0,009 r=0,54 p>0,05 

ТГ r=0,58 p>0,05 r=0,86 p=0,002 r=0,78 p=0,007 r=0,90 p<0,001 

ХС ЛПВГ r=0,39 p>0,05 r=-0,84p=0,002 r=-0,32 p>0,05 r=0,27 p>0,05 

ХС ЛПНГ r=-0,48 p>0,05 r=0,32 p>0,05 r=-0,35 p>0,05 r=0,22 p>0,05 

sVCAM-1 r=0,29 р>0,05 r=-0,88p=0,001 r=-0,37 p>0,05 r=0,34 p>0,05 

NO r=-0,37 р>0,05 r=-0,47 р>0,05 r=-0,84p=0,003 r=0,66 p=0,04 

СРП r=0,19 p>0,05 r=0,99p<0,001 r=0,75 p=0,012 r=0,75 p=0,012 

ST-елевація r=-0,78 p=0,01 r=-0,74p=0,014 r=-0,95p<0,001 - 

ПІ r=0,54 p>0,05 r=-0,17 p>0,05 r=0,15 p>0,05 r=-0,14 p>0,05 

ФБГ r=-0,50 p>0,05    r=0,66 р=0,039 r=0,36 p>0,05 r=-0,14 p>0,05 

 

 

Упродовж лікування хворих у стаціонарі вірогідного покращання 

фатального прогнозу SCORE та нефатального Framingham10 не встановили, 

при зменшенні нефатального Framingham4 на 30,3% (р<0,05). Натомість, 

через 6 і 12 міс спостереження SCORE знизився на 32,2% і 34,1%, відповідно 

(р<0,05), Framingham10 – на 28,0% і 40,9% (р<0,05), а Framingham4 – на 

43,4% і 43,6%, відповідно (р<0,05) (табл. 5.21). 
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Таблиця 5.21  

Показники прогнозу у хворих на інфаркт міокарда на 28-у добу 

лікування та через 6 і 12 міс спостереження 

Показники 

До 

лікування, 

n=102 

27-28 доба 

лікування, 

n=102 

6 місяців спо-

стереження, 

n=90  

12 місяців 

спостереження,  

n=72 

SCORE, % 10,6±1,53 9,87±1,49  
7,19±1,08 

р,р1<0,05 

6,98±1,33 

р,р1<0,05  

Framingham 

10,% 
29,6±2,67 24,6±2,34  

21,3±2,11  

р<0,05 

17,5±2,28 

р<0,01 р1<0,05 

Framingham 

4,% 
17,5±2,50 

12,2±1,41 

р<0,05  

9,90±0,75 

р<0,01  

9,86±0,93 

р<0,01 
Примітки: 1. SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation (фатальний прогноз серцево-

судинних подій на найближчі 10 років); Framingham 4 / 10 – нефатальний прогноз 

серцево-судинних подій на найближчі 4 / 10 років. 2. р – вірогідність різниць показників 

відносно стану до лікування; р1 – вірогідність різниць із показниками хворих після 28 діб 

лікування; р2 –вірогідність різниць із показниками хворих після 6 міс спостереження. 
 

Суттєвих змін показника прогнозу SCORE під впливом лікування, 

залежно від генотипів гена АСЕ, не встановили (табл. 5.22). Упродовж усього 

періоду спостереження даний показник у носіїв DD-генотипу був вищим, ніж 

у власників ІІ-генотипу гена АСЕ (р<0,05). Вірогідне зниження SCORE 

виявили в носіїв GG-генотипу через 6 і 12 міс спостереження на 42,6% і 

46,1%, відповідно (р<0,05) (табл. 5.22).  

Вірогідне покращання прогнозу Framingham4 у хворих на ІМ під 

впливом лікування встановили в носіїв ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена 

eNOS на 28,6-46,1% (р<0,05-0,001) і 38,1-50,5% (р<0,05-0,001) відповідно 

(табл. 5.23). Упродовж усього періоду спостереження у власників DD-

генотипу показник Framingham4 перевищував такий у носіїв І-алеля гена 

АСЕ в 1,79-3,13 раза (р<0,05).  
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Таблиця 5.22 

Динаміка показників прогнозу SCORE у хворих на інфаркт міокарда на 

28-у добу лікування та через 6 і 12 місяців спостереження, залежно від 

генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Генотипи 

аналізова-

них генів 

До 

лікування, 

n=102  

27-28-а доба 

лікування,n=102 

6 міс спо-

стереження, 

n=90 

12 міс 

спостереження

,  

n=72 

А
С

Е
 II 6,97±1,36  6,83±2,09 6,59±1,97 6,48±1,63 

I/D 10,7±2,48  9,38±2,46 7,53±2,44  7,01±2,29 

DD 20,4±7,08 II  18,8±6,99 II 14,3±3,95 II  12,6±3,15 II 

eN
O

S
 

GG 13,2±2,49  11,9±2,47 
7,58±1,93 

р<0,05 

7,12±2,08 

р<0,05 

TG, ТТ 12,4±3,95  11,6±3,90 7,16±2,38  6,95±2,34 
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 і р2 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування і 6 

місяців спостереження, відповідно, окремо за кожним генотипом. 2. піднесення генотипу 

до квадрату – вірогідність різниць показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в 

межах кожного гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс 

спостереження. 

Таблиця 5.23 

Динаміка показників прогнозу Framingham4  у хворих на інфаркт 

міокарда на 28-у добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження, 

залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізова-

них генів 

До 

лікування, 

n=102  

27-28-а доба 

лікування,n=102 

6 міс спо-

стереження, 

n=90 

12 міс 

спостереження 

n=72 

А
С

Е
 

II 10,7±1,36  8,90±0,92 8,23±0,94 8,38±1,21 

I/D 17,5±1,27 
12,5±1,26 

р<0,05 

9,58±1,39 

р<0,001 

9,43±1,92 

р<0,001 

DD 33,8±14,1 II, I/D 27,9±8,43 II, I/D 20,4±5,83 II, I/D 16,9±4,30 II, I/D 

eN
O

S
 GG 17,3±4,74  15,3±3,64 13,1±3,05 11,7±2,88  

TG, ТТ 17,6±1,93  
10,9±1,31 

р<0,05 

8,72±1,53 

р<0,001 

9,05±1,44 

р<0,001 
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 і р2 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування і 6 міс 

спостереження, відповідно, окремо за кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до 

квадрату – вірогідність різниць показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах 

кожного гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 міс спостереження. 

 Прогноз Framingham10 вірогідно покращувався впродовж усього 

періоду спостереження в носіїв DD-генотипу на 31,9%, 45,1% і 56,4% 
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(р<0,01-0,001) відповідно, при цьому перевищуючи даний показник у 

власників І-алеля гена АСЕ в 1,47-1,68 раза (р<0,05) (табл. 5.24). За геном 

eNOS вірогідне покращення прогнозу спостерігали тільки у власників GG-

генотипу після 6 і 12 міс лікування на 31,6% і 44,1% відповідно (р<0,05-0,01). 

 

Таблиця 5.24 

Динаміка показників прогнозу Framingham10  у хворих на інфаркт 

міокарда на 28-у добу лікування та через 6 і 12 міс спостереження, 

залежно від генотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T)   

Генотипи 

аналізова-

них генів 

До 

лікування, 

n=102  

 27-28-а доба 

лікування, 

n=102 

6 міс спо-

стереження, 

n=90 

12 міс спо-

стереження,  

n=72 

А
С

Е
 II 29,9±3,18  27,6±2,57 

22,1±3,03 

р<0,05 

19,2±3,80 

р,р1<0,05 

I/D 26,8±4,20  24,2±4,41 20,9±4,32 17,4±5,12 

DD 
59,6±4,60 II, 

I/D 

40,6±5,05 

р<0,01 II, I/D 

32,7±4,90 

р<0,001 II, I/D 

26,0±4,88 

р<0,001р1<0,05 

eN
O

S
 

GG 34,5±4,73  28,5±2,78 
23,6±3,61 

р<0,05 

19,3±2,99 

р<0,01 р1<0,05 

TG, ТТ 28,4±5,77  23,2±6,02 21,0±5,19 17,1±5,64 
Примітки: 1. р – вірогідність різниць показника відносно стану до лікування окремо за 

кожним генотипом; р1 і р2 – вірогідність різниць показника на 28-у добу лікування і 6 міс 

спостереження, відповідно, окремо за кожним генотипом. 2. піднесення генотипу до 

квадрату – вірогідність різниць показників (р<0,05) відносно вказаного генотипу в межах 

кожного гена (по вертикалі) окремо після 28-ї доби лікування, 6 і 12 місяців 

спостереження. 

 

Ефективність лікування за частотою досягнення "цільових" рівнів 

SCORE (<5%), Framingham4 (<15%) і Framingham10 (<20%), залежно від 

поліморфізму аналізованих генів, наведено в табл. 5.25. Через 12 міс. частка 

осіб із цільовим показником SCORE збільшилася на 35,6% (2=23,9, 

р<0,0001), вірогідно серед носіїв ІD-генотипу гена АСЕ на 40,6% (2=21,2, 

р<0,0001), GG-генотипу та Т-алеля гена eNOS на 42% (2=10,4, р=0,0016) і 

33,1% (2=14,4, р=0,0002) відповідно. Framingham10 через 12 міс лікування 

досяг "цільового" значення в 55,6% (40) осіб проти 14,7% (15) до лікування 

(2=32,6, р<0,0001), вірогідно в носіїв І-алеля (2=21,3, р≤0,009-0,0001), GG-
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генотипу та Т-алеля гена eNOS (р<0,0001). Framingham4 досяг "цільового" 

рівня в 90% (65) осіб проти 53,9% (55) до лікування, вірогідно серед носіїв 

ІD-генотипу гена АСЕ (2=19,1, р<0,0001), GG-генотипу та Т-алеля гена 

eNOS (2=3,87, р=0,049 і 2=23,6, р<0,0001 відповідно). 

Відносна частота досягнення цільового SCORE, Framingham10 та 

Framingham4 була більшою у власників І-алеля, ніж DD-генотипу: для 

SCORE - 66,7% і 58% проти 20% (р<0,001), для Framingham10 – 58,3% і 60% 

проти 30%, для Framingham4 – 83,3% і 100%, проти 60% відповідно 

(р<0,001). Частота досягнення цільових значень аналізованих прогнозів не 

залежала від алельного стану гена eNOS (табл. 5.25). 

 

Таблиця 5.25 

Вплив лікування на динаміку показників прогнозів серцево-судинних 

фатальних (SCORE) та нефатальних (Framingham) подій, залежно від 

поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) через 12 місяців 

Генотипи 

аналізованих 

генів 

До/після 

лікування 

(спостереження) 

SCORE <5%, n 

(%) 

Framingham10 

<20%, n (%) 

Framingham 4 

<15%, n (%) 

АСЕ 

II 
до, n=18 (%) 7 (38,9) 2 (11,1) 15 (83,3) 

після, n=12 (%) 8 (66,7) 7 (58,3%) 12 (100,0) 

I/D 
до, n=69 (%) 12 (17,4) 13 (18,8) 40 (58,0) 

після, n=50 (%) 29 (58,0) 30 (60,0) 47 (94,0) 

DD 
до, n=15 (%) 0 0 0 

після, n=10 (%) 2 (20,0) 3 (30,0) 6 (60,0) 

eNOS 

GG 
до, n=37 (%) 8 (21,6) 3 (8,11) 21 (56,8) 

після, n=22 (%) 14 (63,6) 11 (50,0) 18 (81,8) 

TG, ТТ 
до, n=65 (%) 11 (16,9) 12 (18,5) 34 (52,3) 

після, n=50 (%) 25 (50,0) 29 (58,0) 47 (94,0) 

Загалом, n (%)  
до, n=102 (%) 19 (18,6) 15 (14,7) 55 (53,9) 

після, n=72 (%) 39 (54,2) 40 (55,6) 65 (90,3) 

Примітки:  1. SCORE – фатальний прогноз на 10 років <5,0%; Framingham 10, 

Framingham 4 – нефатальний прогноз Framingham на 10 і 4 років <20,0% і <15,0% 

відповідно. 2. n (%) – кількість (відсоток) спостережень.  

 

Критерієм ефективності тканинної реперфузії було зниження елевації 

сегмента ST на ЕКГ  ≥70% від початкової величини при ІМ нижньої стінки 

лівого шлуночка, чи на ≥50% від початкової величини при ІМ із передньою 
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локалізацією. Порівнювали ЕКГ до проведення тромболітичної терапії 

(ТЛТ), та на 90 і 180 хв після неї. Критерієм ефективності лікування хворого 

на ГІМ у відділенні реанімації було повернення сегмента ST до ізолінії, 

формування негативного зубця Т, стабілізація клінічного стану, відсутність 

ускладнень у т.ч. порушень ритму та провідності упродовж останніх 48 год 

на фоні пропонованої терапії  [48]. 

Частота ефективної тканинної реперфузії за даними ЕКГ у 

реанімаційному відділенні загалом (рис. 5.25) при виконанні ТЛТ склала – 

70% (35), із вірогідним покращанням кровообігу ішемізованого міокарда без 

ТЛТ – 51,9% (27). Результати дослідження засвідчують, що ТЛТ  вірогідно 

частіше відновлює коронарний кровотік у хворих зі сприятливим ІІ-

генотипом гена АСЕ на 13,4% та GG-генотипом гена eNOS на 18,0% 

відповідно (р<0,05) (рис. 5.25). 

 

 

 

Рис. 5.25. Частота успішної реперфузії за даними ЕКГ при виконанні 

тромболітичної терапії, залежно від генотипів аналізованих генів. 

 

 

 

 

р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 
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Таблиця 5.26 

Ефективність лікування хворих на інфаркт міокарда за динамікою 

клінічних та ЕКГ ознак через 6-9 місяців, залежно від поліморфізму 

генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) 

Показники  

Генотипи гена АСЕ Генотипи гена eNOS 

II, n=15 
I/D, 

n=63 

DD, 

n=12 

GG, 

n=30 

TG, ТТ, 

n=60 

Зменшення епізодів 

безбольової ішемії міокарда, 

n=30 (%)  

6 (40,0) 22 (34,9) 2 (16,7) 9 (30,0) 21 (35,0) 

Зменшення епізодів больової 

ішемії міокарда, n=60 (%)  
9 (60,0) 41 (65,1) 10 (83,3) 21 (70,0) 39 (65,0) 

Зменшення кількості 

шлуночкових екстрасистол 

більше ніж на 75%, n=76 (%)  

7 (46,7) 
60 (95,2) 

ІІ, DD 
9 (75,0) 20 (66,7) 

56 (93,3) 
GG 

Зникнення епізодів 

шлуночкових екстрасистол 

високих градацій, n=47 (%) 

7 (46,7) 33 (52,4) 7 (58,3) 16 (53,3) 31 (51,7) 

Зменшення кількості 

надшлуночкових екстрасистол 

більше ніж на 75%, n=72 (%) 

6 (40,0) 
56 (88,9) 

ІІ 

10 (83,3) 

ІІ 
21 (70,0) 51 (85,0) 

Зменшення кількості епізодів 

ФП на 75%, n=20 (%) 
0 16 (25,4) 4 (33,3) 3 (10,0) 

17 (28,3) 

GG 

Зменшення кількості епізодів 

ШТ на 75%, n=80 (%) 
10 (66,7) 

60 (95,2) 

ІІ 
10 (83,3) 23 (76,8) 

57 (95,0) 

GG 

Зменшення рецидивів 

ангінозного болю, n=60 (%)  
9 (60,0) 41 (65,1) 10 (83,3) 21 (70,0) 39 (65,0) 

Інші клінічно значущі 

ускладнення ГІМ (ГСН, 

кардіогенний шок, набряк 

легень, ТЕЛА), n=3 (%) 

0 2 (3,17) 1 (8,33) 1 (3,33) 2 (3,33) 

Примітки: 1. ФП – фібриляція передсердь; ШТ – шлуночкові тахікардії; ГСН – гостра 

серцева недостатність; ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії. 

  

Упродовж лікування зменшилася кількість епізодів безбольової ішемії 

міокарда (табл. 5.26) на 33,3% (краще в носіїв І-алеля, р<0,05), зменшилася 

кількість шлуночкових екстрасистол (на 84,4%) та епізодів шлуночкових 

тахікардій (ШТ) більше ніж на 75% (у 88,9% випадків) (частіше в носіїв ID-

генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS), зменшилася кількість 

надшлуночкових екстрасистол на 80% (краще в носіїв D-алеля гена АСЕ) та 

епізодів фібриляції передсердь (ФП) на 22,2% (частіше у власників Т-алеля 

гена eNOS); у 47 випадках зникли епізоди шлуночкових екстрасистол 
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високих градацій, на 66,7% - зменшились епізоди больової ішемії та 

рецидиви ангінозного болю, котрі не мали залежності від поліморфізму 

аналізованих генів. У трьох осіб спостерігали ускладнення ІМ: гостра 

серцева недостатність ІІ-ІV ст (Killip), тромбоемболія дрібних гілок легеневої 

артерії. 

Резюме. Таким чином, показники прогнозу фатальних (SCORE) і 

нефатальних серцево-судинних ускладнень (Framingham) упродовж 10 років і 

нових серцево-судинних подій на найближчі 4 роки у хворих на ІМ вірогідно 

зростають у 6,9-9,5, 9,4-19,8 та 1,4-2,71 раза відповідно (р<0,001), незалежно 

від виду ІМ та черговості його виникнення, при погіршенні прогнозу 

Framingham4 при передній локалізації ІМ на 17,6% (р=0,018). Присутність 

DD-генотипу гена АСЕ асоціює з вірогідно більшими показниками прогнозу 

SCORE в 2,93 раза (р<0,05), Framingham4 і Framingham10 – в 1,93-3,16 раза 

(р<0,05-0,001). Суттєвих відмінностей за прогнозами з урахуванням 

алельного стану гена eNOS не встановили. Гомозиготна присутність D-алеля 

гена АСЕ в гаплотипі (DD/TG, DD/GG) асоціює з вищим показником SCORE 

в 2,02 і 2,93 раза (р<0,05). Ймовірність досягнення комбінованої кінцевої 

точки, повторного ІМ та кількість летальних наслідків упродовж року 

вірогідно вища у хворих, котрим не проводили ТЛТ (HR=3,95-4,15, 95% 

СІ=1,24-9,78, р0,05) із нерегулярним прийомом антиагрегантів та/ чи 

антикоагулянтів і статинів (HR=5,80, 95% СІ=2,19-13,5, р<0,05). Елевація 

сегмента ST достовірно корелює з маркерами дисфункції ендотелію 

(sVCAM-1, NO), ХС ЛПНГ і віком у хворих із D-алелем гена АСЕ, рівнем 

лейкоцитів периферійної крові і ХС ЛПНГ у хворих на не Q-ІМ.  

Тканинна реперфузія на тлі ТЛТ у хворих на ГІМ досягається з більшою 

частотою у хворих із ІІ-генотипом гена АСЕ та GG-генотипом гена eNOS 

(р<0,05) і не має чіткої залежності від T894G поліморфізму гена eNOS. 

Лікування без ТЛТ супроводжується позитивною динамікою ЕКГ параметрів 

та покращанням клінічного стану у хворих на ІМ без вірогідної залежності 

від поліморфізму аналізованих генів. Частота ефективної тканинної 
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реперфузії за даними ЕКГ у реанімаційному відділенні загалом при 

виконанні ТЛТ склала – 70% (35), без ТЛТ із вірогідним покращанням 

кровообігу ішемізованого міокарда – 51,9% (27). 

Упродовж лікування хворих у стаціонарі вірогідного поліпшення 

фатального прогнозу SCORE та нефатального Framingham10 не встановили, 

при зменшенні нефатального Framingham4 на 30,3% (р<0,05). Натомість, 

через 6 і 12 міс спостереження SCORE знизився на 32,2% і 34,1% відповідно 

(р<0,05), Framingham10 – на 28,0% і 40,9% (р<0,05), а Framingham4 – на 

43,4% і 43,6% відповідно (р<0,05). Після лікування достовірно зросла частка 

пацієнтів із "цільовими" прогнозами SCORE (<5,0%) та Framingham10 

(<20,0%) і 4 (<15,0%) на 35,6%, 40,9% і 36,4% відповідно (р<0,001), вірогідно 

частіше у власників І-алеля гена АСЕ. Частота досягнення цільових значень 

аналізованих прогнозів не залежала від алельного стану гена eNOS. 

Комплексне лікування хворих на ГІМ сприяло зменшенню кількості 

епізодів безбольової ішемії міокарда на 33,3% (краще в носіїв І-алеля, 

р<0,05), зменшенню кількості шлуночкових екстрасистол (на 84,4%) та 

епізодів шлуночкових тахікардій (ШТ) більше ніж на 75% (у 88,9% випадків) 

(частіше в носіїв ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS), зменшенню 

кількості надшлуночкових екстрасистол на 80% (краще в носіїв D-алеля гена 

АСЕ) та епізодів фібриляції передсердь (ФП) на 22,2% (частіше у власників 

Т-алеля гена eNOS); у 47 випадках зникли епізоди шлуночкових 

екстрасистол високих градацій, на 66,7% - зменшились епізоди больової 

ішемії та рецидиви ангінозного болю, котрі не мали залежності від 

поліморфізму аналізованих генів. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогодення зростання захворюваності та поширеності хвороб 

системи кровообігу (ХСК) – основна медико-соціальна проблема багатьох 

країн світу. За даними "Heart Disease and Stroke Statistic – 2014 Update" [165], 

кожних 40 секунд у США помирає одна людина від ХСК, щодня – більше 

2150 осіб, серед них 34% у віці молодше 75 років. Щороку понад 620 тисяч 

американців мають нову гостру коронарну подію, 295 тисяч – повторні атаки, 

150 тисяч – безбольову форму інфаркту міокарда (ІМ). В Європі від 

стенокардії потерпає 20-40 тисяч осіб на мільйон населення, а щорічно 

вмирає від ССЗ – 4,35 млн. Не виключенням є і населення України: 25,9 млн 

(53%) осіб мають ХСК, із них працездатного віку – 9,3 млн. Найбільш 

значущими ХСК є атеросклероз, артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна 

хвороба серця (ІХС): понад 8,8 млн випадків ІХС, серед них працездатного 

віку – 2,5 млн; понад 50 тисяч – гострих інфарктів міокарда (ГІМ), понад 100 

тисяч – інсультів [29]. За рівнем смертності від ССЗ Україна займає перше 

місце в Європі серед жінок у когорті старше 65 років і третє місце серед 

чоловіків [145]. Саме тому, проблема ранньої діагностики чинників ризику 

(кардіометаболічних, імунологічних, гемостазіологічних), у т.ч. генетичних 

предиктів, розвитку ГІМ у континуумі ССЗ є надзвичайно актуальною.  

Чисельними дослідженнями доведено модифікуючий вплив генетичних 

мутацій, через призму чинників навколишнього середовища і стилю життя, 

на організм людини [184]. Одно-, чи полінуклеотидні заміни в локусах 

хромосом окремих генів-кандидатів ССЗ можуть бути так званими 

"несприятливими мутаціями" і асоціювати з активністю симпато-

адреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової (РААС), чи NO-систем, що 

своєю чергою, може проявлятися фенотипово їхнього гемодинамічною 

експресією на периферії, ендотеліальною дисфункцією, чи гострими 

коронарними подіями [9,  19, 59, 271]. Саме тому вивчення генетики ССЗ, у 
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т.ч. ІМ, набуває важливого соціально-економічного та медичного значення 

сьогодні.  

Цікавим у даному аспекті є роль поліморфних маркерів генів-кандидатів 

ССЗ, котрі охоплюють різні ланки регуляції тромбоцитарно-судинного 

гемостазу, системного і тканинного кровообігу, змін ліпідного обміну, 

проліферації гладком'язових клітин судин і кардіоміоцитів, є тригер-

чинниками порушень фібринолізу [193]. Активно ведеться науковий пошук 

та дискусія про генетично зумовлену участь прокоагулянтів у фібрино- та 

тромбіногенезі за гострого коронарного синдрому (ГКС) – факторів VIII, 

Віллебранда, фібриногену тощо [205], змінах ліпідного профілю [30], 

формуванні ендотеліальної дисфункціїя (ЕД) [113], системній запальній 

відповіді [113] та ефективне прогнозування і лікування гострих коронарних 

станів [48]. 

Однак роль мутацій ключових генів, що кодують синтез відповідних 

білків, впливаючи на активність симпатоадреналової, РААС та eNOS систем, 

у реалізації ГКС, є не до кінця вивченими, наявні результати суперечливі і 

вагомо відрізняються в окремих популяціях, етнічних групах, носять суттєві 

расові відмінності  [48, 55]. 

У зв'язку з вищеозначеним потребують вивчення генетично-молекулярні 

предикти, які асоціюють із розвитком ГКС, що створить передумови для 

розробки превентивних методів первинної і вторинної профілактики та 

індивідуалізованого лікування. 

Метa дослідження – розв’язання важливої задачі кардіології щодо 

оптимізації ранньої діагностики та лікування хворих на ГКС шляхом 

визначення поліморфізму генів eNOS (T894G), АСЕ (I/D), змін 

тромбоцитарно-судинного гемостазу, обміну ліпідів, гуморальних маркерів 

дисфункції ендотелію, системної запальної відповіді та серцево-судинних 

прогнозів.  

У проспективному дослідженні взяло участь 150 хворих на гострий ІМ, 

віком від 22 до 83 років. Після проведення скринінгу для подальших 
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досліджень було відібрано 102 хворих на ГІМ із наступним підписанням 

інформованої згоди. Відбір пацієнтів та розподіл по групам за видом ГІМ (Q-

, не Q-ІМ), локалізацією (передня, нижня стінка міокарда ЛШ), черговістю 

виникнення (уперше, повторно, чи рецидив) здійснювали відповідно до 

рекомендацій вітчизняних та Європейських товариств кардіології (ESC, 2012) 

[41,  145]. Клінічний діагноз ГІМ встановлювали на підставі даних клінічних, 

ЕКГ і біохімічних досліджень, біомаркеру пошкодження міокарда тропоніну-

Т (сТнТ), відповідно до діючих рекомендацій [41, 145]. При виконанні роботи 

дотримано основні вимоги біоетики щодо проведення наукових медичних 

досліджень за участю людини. 

Серед пацієнтів 92 (90,2%) осіб – із Q-ІМ та стійкою елевацією сегмента 

ST, 10 (9,8%) – із не Q-ІМ без елевації сегмента ST. Жінок – 15 (14,7%), 

чоловіків – 87 (85,3%), середній вік – (56,9±2,35) років. Передній ІМ 

верифікували в 52,9% (54) осіб, нижній – у 47,1% (48); уперше ІМ з'явився в 

73,5% (75) осіб, повторний ІМ чи рецидив діагностували в 26,5% (27) хворих. 

ІМ частіше розвивався в соціально активних працюючих осіб переважно від 

50 до 70 років, що склало 80,4% (82) від загальної кількості обстежених. На 

нашу думку, це засвідчує важливе соціально-економічне значення цієї 

недуги. У віковій та статевій структурі ІМ чоловіки вірогідно переважали в 

5,8 раза над жінками (р<0,05). У 33,3% (34) осіб (переважно хворих на Q-ІМ) 

сімейний анамнез був обтяжений наявністю в батьків (у віці матері до 55 

років, батька до 65 років), чи родичів по прямій лінії (братів і сестер) ІХС, 

АГ, чи їхнього поєднання. Чітко асоціювали появу ІМ із перенесеними 

напередодні стресовими ситуаціями 6 осіб, 4 з них працювали на позмінній 

нічній роботі. Серед хворих на Q-ІМ частіше спостерігали супутню АГ – 

71,7% (66) осіб та облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок 

(ОЗАНК) – 22,8% (21); також серед обстежених у 17,6% (18) осіб був 

цукровий діабет 2 типу (ЦД2), у 44,1% (45) – збільшена маса тіла, чи 

ожиріння, у 38,2% (39) – цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ). При 

госпіталізації верифікували окремі порушення ритму: частіше 
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надшлуночкові (72) та шлуночкові екстрасистоли (76), у т.ч. високих 

градацій (47), шлуночкові тахікардії (80), фібриляції передсердь (20). 

Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, із відповідним 

статевим розподілом, які не були в родинних стосунках із хворими. 

Відповідно до мети та завдань у роботі застосовано  наступні методи 

досліджень: загальноклінічні, лабораторні (загальні аналізи крові і сечі, 

глюкоза плазми крові, біохімічні аналізи), інструментальні (ЕКГ у 12 

відведеннях, ЕхоКГ, генетичні (полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), 

імунохроматографічні (швидкий тест (СІТО TEST ROCHE™) для кількісного 

визначення серцевого тропоніну-Т (сТнТ) у цільній крові), 

спектрофотометричні (ліпіди плазми), імуноферментні (sVCAM-1 плазми, СРП 

сироватки), колориметричні (стабільні сумарні метаболіти NO2+NO3 плазми); 

показники гемокоагуляції, фатальних (SCORE) і нефатальних (Framingham) 

прогнозів серцево-судинних ускладнень і подій на найближчі 4 і 10 років 

(Framingham4, Framingham10); статистично-аналітичні. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що серед хворих на ГКС 

мутація в 16 інтроні гена АСЕ (dbSNP id.: rs 4646994) спостерігається в 

14,7%, що на 5,3% рідше, ніж серед осіб контрольної групи (2=3,01, р>0,05). 

За характером алельного розподілу I/D поліморфізму гена АСЕ у хворих на 

ГКС з однаковою частотою виявляється "мутантний" D- і "дикий" І-алелі 

(48,5%, проти 51,5% випадків відповідно, р>0,05) із невірогідним надлишком 

гетерозиготності, натомість серед осіб контрольної групи вірогідно 

переважає сприятливий І-алель у 1,86 раз (65,0% проти 35,0% носіїв D алеля, 

2=17,03, p<0,001), із достовірним дефіцитом гетерозиготності (F=0,34, 

р=0,001), що загалом формує нормальний популяційний розподіл.  

У хворих на Q-ІМ гетерозиготне носійство "мутантного" D-алеля 

спостерігається у 4,94 і 4,27 раза частіше, ніж ІІ- та DD-генотипи (2=19,5, 

p<0,001), при паритетному співвідношенні останніх: 16,3% (15), проти 14,1% 

(13), відповідно (р>0,05). У пацієнтів із не Q-ІМ вірогідно домінує І-алель 
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(ID, ІІ-варіанти), над DD-генотипом: 50,0% і 30,0%, проти 20,0% (2=6,58, 

p=0,037). ID-варіант частіше визначається у хворих на Q-ІМ на 19,6% 

(2=29,6, p<0,001), без суттєвої переваги за локалізацією та черговістю 

виникнення ІМ. ІІ-генотип частіше верифікували в пацієнтів із не Q-ІМ на 

13,7% (2=22,6, p<0,001), передньою локалізацією ІМ на 9,7% (p<0,05), без 

вагомої різниці за черговістю виникнення. Гомозиготний D-алель вірогідно 

частіше спостерігається в осіб із локалізацією ІМ по задній стінці ЛШ на 

7,65% (p<0,05), не Q-ІМ – на 5,9% (р<0,05), без вагомої різниці за черговістю 

виникнення.  

Расовий, популяційний та етнічний аналіз засвідчив (табл. 6.1), що 

частота виявлення несприятливого D алеля гена АСЕ серед обстежених нами 

осіб (у хворих на ІМ – 0,49, у здорових – -0,35, загалом – 0,45) відповідає 

такій у переважній більшості популяцій європеоїдної раси (0,43-0,56) [246], 

перевищуючи відповідний усереднений показник у представників 

монголоїдної раси (0,32-0,40, р>0,05) [246,190] та є вірогідно меншою, ніж 

серед осіб екваторіальної раси (0,62-0,66, р<0,05) [190].  

Генетично зумовлена схильність до появи Q-ІМ, незалежно від його 

локалізації та черговості виникнення (первинний/повторний, чи рецидив) у 

хворих на ГКС, характеризується зростанням ризику тяжкості даної патології 

за наявності гетерозиготної делеції функціональної зони гена АСЕ у 2,22-2,32 

разу (OR=4,67-5,33, 95%СІ=1,53-14,3, 2=7,66-14,7, р≤0,006-0,001). D-алель 

асоціює з відносним ризиком Q-ІМ – 1,40 (OR=1,78, 95%СІ=0,97-3,25, 

2=3,99, р=0,037), підвищує ризик появи ІМ вперше – в 1,39 раза (OR=1,76, 

95%СІ=0,95-3,27, 2=3,24, р=0,049), із локалізацією переважно по задній 

стінці – в 1,52 раза (OR=2,10, 95%СІ=1,08-4,09, 2=4,18, р=0,03); частішим 

зустрічанням супутніх АГ, ЦД2, надмірної маси та ожиріння, облітеруючого 

захворювання артерій нижніх кінцівок та цереброваскулярної патології, 

порушення ритму в гострий період ІМ та вищим САТ. 
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Таблиця 6.1 

Расові, популяційні та етнічні відмінності частот I/D поліморфізму гена 

ACE 

Раси, етнічні 

групи  
Популяції, (n) 

ІI 

генотип, 

% 

ID-генотип, 

%  

DD-

генотип, % 

Екваторіальна 

Афроамериканці (n=223) 

Zhang Ying-Min]  
12,0 51,0 37,0 

Нігерія (n=80) [Zhang Ying-

Min] 
16,0 49,0 35,0 

Європеоїдна 

(кавказіанці)  

 

Німеччина (n=163) [Sekerli] 26,0 50,0 24,0 

Великобританія (n=98) 

[Zhang Ying-Min]  
17,0 43,0 40,0 

Італія (n=92) [Sekerli] 36,0 52,0 22,0 

Франція (n=352) [Sekerli] 22,0 44,0 34,0 

Польща (n=111) [Sekerli] 35,0 43,0 22,0 

США (n=1514) [Adam 

Kretowski] 
21,6-24,0 47,4-48,0 30,9-38,1 

Хорватія (n=172) [Sekerli] 23,3 54,7 22,1 

Греція (n=352) [Sekerli] 13,0 50,6 36,4 

Словенія (n=218) [Sekerli] 24,8 47,7 27,5 

Монголоїдна 

(азіатська)  

Корея (n=739) [Sekerli] 35,0 49,0 16,0 

Японія (n=209) [Sekerli, 

Zhang Ying-Min] 
33,0-41,0 36,0-52,0 7,0-18,0 

Узбекистан (n=172) 
[Kurbanova] 

23,3-56,7 23,3-47,7 20,0-29,1 

Самоа (n=58) [Zhang Ying-

Min] 
82,8 15,5 1,7 

Турція (n=453) [Sekerli, 

Nurdan Papila Topal] 
17,3-23,0 27,0-54,5 26,2-41,0 

Примітка. n – кількість спостережень. 

 

Наявність ІІ-генотипу чи І алеля гена АСЕ у хворих на ГКС є 

протективним і робить шанси на появу Q-ІМ найнижчими в обстеженій 

популяції (OR=0,14-0,48, 95%СІ=0,05-0,92, 2=4,88-13,2, р≤0,027-0,001), із 

низькою ймовірністю локалізації процесу по задній (0,25) та передній (0,44) 

стінках ЛШ (OR=0,19-0,56, 95%СІ=0,08-1,0, 2=3,53-13,85, р≤0,041-0,001), не 

асоціює з не Q-ІМ. Окрім того ІІ-генотип є додатковим протективним 
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чинником повторного ІМ, чи рецидиву з низьким відносним ризиком 0,37 

(OR=0,23, 95%СІ=0,07-0,76, 2=6,18, р=0,013). 

Серед хворих на ГКС гомозиготна міссенс однонуклеотидна мутація в 7 

хромосомі 7 екзоні q35-36 гена eNOS (dbSNP id: rs1799983) спостерігається в 

4,9% випадків (пацієнти із Q-ІМ), за відсутності такої в осіб із не Q-ІМ та 

контрольної групи. За характером алельного розподілу 894G>T поліморфізму 

гена eNOS домінує сприятливий G алель над Т алелем: у хворих на ІМ в 1,92 

раза (65,8% випадків проти 34,2% носіїв T алеля, 2=7,48, р=0,006) без 

вірогідних змін коефіцієнту інбридингу; у осіб контрольної групи в 3 рази 

(75,0%, проти 25,0%, 2=13,1, р<0,001) із надлишком гетерозиготності (F=-

0,33, р=0,013), що загалом не порушує очікуваної популяційної рівноваги 

Hardy-Weinberg. Гомозиготна мутація гена eNOS виявляється тільки у хворих 

на Q-ІМ (5,43%), із локалізацією патології по нижній стінці (10,4%), 

повторним ураженням міокарда ЛШ, чи рецидивом події (18,5%). Q-ІМ та 

при локалізації процесу, переважно, по задній стінці ЛШ, із повторним 

виникненням, чи рецидивом асоціюють із частішим визначенням ТG-

генотипу, ніж GG- та TT-варіантів в 1,81-11,2 раза (р≤0,01-0,001) відповідно. 

Серед хворих на не Q-ІМ невірогідно домінує в 1,5 раза GG-генотип над TG-

варіантом (60,0%, проти 40,0%, р>0,05). Відносна частота TG-генотипу у 

хворих на Q-ІМ на 20,9% більша, ніж у таких із не Q-ІМ (2=28,0, р<0,001) та 

на 18,8% (p<0,05) більша в пацієнтів із ІМ по нижній стінці, ніж із 

"передньою" локалізацією процесу, а GG-генотипу навпаки менша – на 26,3-

34,2% (2=13,5-44,5, р≤0,006-0,001) відповідно. Відносна частота ТТ-

генотипу в пацієнтів із повторним ІМ, чи його рецидивом, вірогідно 

превалює над GG-варіантом на 7,4% (2=14,5, р<0,001). Загалом, у хворих на 

ІМ переважає TG-генотип над GG- та TT-варіантами в 1,62 (2=4,98, р=0,043) 

і 12 разів (2=21,13, p<0,001) відповідно, за паритетного співвідношення TG- 

і GG- генотипів при локалізації ІМ по передній стінці та в групі контролю: 
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50,0% і 50,0%, відповідно (р>0,05); із невірогідними відмінностями при 

виникненні ІМ вперше: 54,7% проти 45,3% (р>0,05). 

Отримані нами результати частоти виявлення несприятливого T алеля 

гена eNOS (25,0% – у контролі, 34,2% – у дослідній групі) узгоджуються з 

дослідженнями більшості авторів для європеоїдної раси (PТ=26,5-31,2% – у 

контролі, PТ=26,5-37,7 – у дослідній групі хворих на серцево-судинну 

патологію, p>0,05) (табл. 6.2) [191], будучи вірогідно більшими, ніж у 

більшості представників монголоїдної (PТ контролю=5,8-16,9%, PТ дослідної 

групи=7,5-21,0%, р<0,05) і екваторіальної рас (PТ =8,6%, р<0,05) [183, 219]. 

 

Таблиця 6.2 

Популяційні, расові та етнічні відмінності частот T894G поліморфізму 

гена eNOS 

Раси, етнічні 

групи  
Популяції, (n) 

G-алель, % Т-алель, % 

дослід  контроль  дослід  контроль  

Екваторіальна 

афроамериканці 

(Колумбія) 

(n=145) [Norma 

Serrano] 

91,4 8,6 

Європеоїдна 

(кавказіанці)  

Великобританія 

(n=435) [Maria 

Giovanna Colomboa] 

64,1 69,8 35,9 30,2 

Італія (n=830) [Maria 

Giovanna Colomboa,] 
62,3 68,7 37,7 31,3 

Колумбія (n=323) 

[Norma Serrano] 
73,5 26,5 

Монголоїдна 

(азіатська)  

Індія (n=427) 
[Himanshu Rai] 

79,0 83,0 21,0 17,0 

Тайвань (n=218) 
[D.R. Morris] 

92,5-90,4 89,9 
7,5-

9,6 
10,1 

 Японія (n=879)[ 
Zintzaras Elias]  

88,0 94,2 12,0 5,8 

Корея (n=306) [K-

W Park] 
89,0 91,0 11,0 9,0 

Турція (n=198)[ S.F. 

Cam] 
54,4 83,1 45,6 16,9 
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У результаті молекулярно-генетичного дослідження виявили, що 

наявність мутації гена eNOS у хворих на ГКС (Т алель) підвищує відносний 

ризик появи ІМ із локалізацією по нижній стінці в 1,79 разф (OR=2,43, 

95%СІ=1,20-4,95, 2=6,19, р=0,009) та ймовірність повторного ІМ, чи 

рецидиву в 2,15 раза (OR=3,48, 95%СІ=1,58-7,68, 2=9,88, р=0,002); асоціює з 

частішими супутніми АГ, ЦД2, ЦВЗ та облітеруючими захворюваннями 

артерій нижніх кінцівок, порушенням ритму в гострий період ІМ, а ТТ-

генотип – із частішим успадкуванням ІМ в 2,5 і 1,9 раза в чоловіків і жінок 

(2=8,95, р=0,002 та 2=5,12, р=0,025, відповідно) та вищою ЧСС на 15,0% 

(р<0,05). Присутність GG-генотипу чи G-алеля зменшує шанси на повторний 

розвиток ІМ та його локалізацію по нижній стінці і робить їх найнижчими в 

популяції (OR=0,12-0,83, 95%СІ=0,03-0,83, 2≤5,37-9,95, р≤0,027-0,001).  

Уперше встановили, що кожен п'ятий пацієнт із ІМ (19,6%) має мутацію 

в кодуючих регіонах гена АСЕ (І/D, 16 інтрон, 17q23, dbSNP id:rs4646994) чи 

eNOS (894G>T, кодон 298, 7 екзон,  7q35-36, dbSNP id:rs1799983). Серед 

хворих кожен сьомий (14,7%) є носієм патологічного DD-генотипу гена АСЕ 

в гаплотипі, тоді як комбінація гомозиготної мутації гена eNOS 

спостерігається в 3 рази рідше (4,9% випадків). Поєднання двох патологічних 

генотипів обох генів (DD/TT) та гомозиготної мутації за геном eNOS з її 

відсутністю за геном АСЕ (ІІ/ТТ варіант) не спостерігали взагалі. У 14,4% 

(19) випадків комбінована мутація генів АСЕ (І/D) та eNOS (894G>T) 

відсутня. Найбільш розповсюдженими комбінаціями серед хворих є ID/TG і 

ID/GG гаплотипи – 62,7% випадків: 47,05% та 15,7%, відповідно (2=10,6, 

р=0,001). У контрольній групах такими, що найчастіше спостерігається є 

II/TG та II/GG гаплотипи – 50,0%:  20,0% і 30,0%, відповідно (2=12,9, 

р<0,001). 

Отримані результати щодо дистрибуції генотипів як у хворих, так і в 

практично здорових за генами АСЕ (I/D) та eNOS (T894G) узгоджуються з 

дослідженнями більшості авторів для європеоїдних популяцій [20, 48, 72]. 
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Аналіз даних генетичних досліджень засвідчив, що наявність у 

гаплотипі хворих на ГКС комбінації «диких» генотипів обох генів (II/GG та 

ID/GG варіанти) асоціює з частішим виявленням Q-ІМ (70,0% і 87,5%), 

локалізацією процесу по передній стінці (100,0% і 68,7% відповідно) та 

первинним виникненням (100,0% і 93,7%). Присутність у гаплотипі 

«мутантної» гомозиготи за геном eNOS (ID/TT), чи носійство ІІ/ТG 

гаплотипу асоціює з наявністю тільки тяжкого повторного Q-ІМ (у 100,0% і 

62,5% випадках, відповідно), локалізацією по нижній стінці (100,0% і 75,0% 

випадків відповідно). Гетерозиготне поєднання генотипів обох генів у 

гаплотипі (ID/TG) у хворих на ГКС асоціює в 93,7% випадків теж із Q-ІМ, 

незалежно від його локалізації та черговості виникнення. Носійство 

патологічного гомо-, чи гетерозиготного генотипу гена АСЕ (DD/TG, DD/GG 

гаплотипи) асоціює з переважанням хворих на Q-ІМ (75,0% і 90,9% осіб, 

відповідно), локалізацією процесу тільки по нижній стінці міокарда ЛШ у 

DD/TG носіїв (100,0%), у 81,8% пацієнтів із DD/GG гаплотипом ІМ 

розвинувся вперше.  

Уперше встановили, що поєднання «мутантних» D і Т алеля в гаплотипі 

(ID/TG варіант) збільшує відносний ризик появи Q-ІМ у 2,93 раза при 

зростанні шансів до 4,79 (OR 95%СІ=1,69-13,6, 2=9,73, р=0,002), що 

підтверджується і тяжкістю клінічного перебігу даної недуги, а також 

підвищує ризик формування ІМ по передній і, дещо більше, по нижній стінці 

міокарда ЛШ (OR=4,31, OR 95%СІ=1,44-12,9, 2=7,37, р=0,007 та OR=4,60, 

OR 95%СІ=1,51-14,0, 2=7,83, р=0,005, відповідно), збільшує ймовірність 

появи ІМ уперше в 2,88 раза (OR=4,62, OR 95%СІ=1,60-13,3 2=8,84, 

р=0,003) та його повторне виникнення, чи рецидив – у 2,67 раза (OR=4,0, OR 

95%СІ=1,18-13,6, 2=5,24, р=0,022). Відсутність мутації в гаплотипі (II/GG 

поєднання) є протективним чинником щодо появи Q-ІМ (OR=0,19, OR 

95%СІ=0,06-0,98, р=0,004) і робить шанси на розвиток ІМ вперше 

найнижчими в обстеженій популяції (OR=0,36, OR 95%СІ=0,13-1,0, р=0,045). 
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Відсутність мутації в гаплотипі за геном АСЕ (II/ТG поєднання) теж є 

вірогідно проективним щодо первинного розвитку ІМ (OR=0,17, OR 

95%СІ=0,04-1,72, р=0,015) із локалізацією по передній стінці (OR=0,15, OR 

95%СІ=0,03-0,82, р=0,022), відповідно.  

Дещо суперечливими є отримані результати щодо досліджень частоти 

поєднаних мутацій обох генів. Проведений нами расовий і популяційний 

аналіз засвідчив, що частота виявлення комбінації несприятливого Т алеля 

гена eNOS та D алеля гена АСЕ (DD/TG, ID/TТ гаплотипи, "мутантна" 

DD/TТ комбінація була відсутня) серед обстежених нами осіб (9,1% загалом, 

8,8% – у хворих на ІМ, 10,0% – у контролі) узгоджувалась із сучасними 

дослідженнями такої в більшості населення європеоїдної раси (6,1-13,9%) 

(20,0-27,0%) [143], однак перевищувала дані окремих дослідників для загальної 

популяції некавказіанців (азіатів та афроамериканців) (0,16-2,9%) [190, 198].  

Нами встановлено, що зміни прокоагуляційного потенціалу у всіх 

хворих на ІМ супроводжуються скороченням періодів тромбіногенезу в 1,26-

1,42 раза (p<0,01) (незалежно від виду ІМ, локалізації та черговості 

виникнення), фібриногенезу в 1,23-1,29 раза (p<0,05) (особливо в пацієнтів із 

не Q-ІМ та за повторного виникнення гострої коронарної події), зростанням 

згортувальної здатності крові в 3-й фазі гемокоагуляції та медикаментозно 

провокованою гіпокоагуляцією (сублінгвальним прийомом комбінації 2 

антиагрегантів – 100 мг аспірину та 300 мг клопідогрелю на етапі доставки 

хворого в стаціонар у кареті швидкої медичної допомоги до початку 

активного лікування в кардіодиспансері, відповідно до діючих вітчизняних 

протоколів) із пролонгацією утворення протромбіназного комплексу на рівні 

першої фази в 1,46-1,80 раза (p<0,001) та скороченням генерації тромбіну на 

рівні другої фази тромбоцитарно-судинного гемостазу. 

Уперше встановлено, що зміни показників первинного гемостазу у 

хворих на ІМ, залежно від поліморфізму гена АСЕ (I/D), асоціюють зі 

скороченням періоду генерації активного тромбіну за зовнішнім механізмом 

у носіїв ІІ-генотипу гена АСЕ на 8,01% (р<0,05) при одночасній активації 
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процесів фібриногенезу та згортання крові в носіїв D-алеля (особливо ID-

генотипу) на 15,5-22,7% (р=0,016) із більш вираженим компенсаторним 

ефектом гіпокоагуляції за 1-ю фазою у власників DD-генотипу на 19,2% 

(р=0,05). Не встановили чіткої залежності скорочення тромбіногенезу та 

продовження формування протромбінового комплексу у хворих на ІМ 

залежно від генотипів гена eNOS (T894G) при активації тканинного 

фібриногенеза у осіб із GG-генотипом на 27,0% (p<0,05). 

Генетично зумовлена схильність до гемореологічних порушень у хворих 

на ІМ характеризується зменшенням згортувального потенціалу за 

присутності в гаплотипі хворих на Q-ІМ гомозиготного "дикого" І-алеля гена 

АСЕ (II/TG-, II/GG гаплотипи) за скороченням 2-ї фази тромбоцитарно-

судинного гемостазу – зниженням тканинного тромбіногенезу на 4,48-6,68% 

(р≤0,05), за сповільненого синтезу протромбінази і протромбіну у відповідь 

на прийом антиагрегантів на догоспітальному етапі на 7,30-10,9% (р<0,05); 

наявність у гаплотипі гомозиготного G-алеля гена eNOS (II/GG-, DD/GG-

варіанти) асоціює з вірогідно вищою активністю генерації фібрину на 25,9% і 

26,6% (р<0,05), що вказує на стан тканинної гіперкоагуляції за ініціального 

сповільнення згортання крові на рівні 1-ї і 2-ї фаз первинного гемостазу. 

Гомозиготна присутність І-алеля гена АСЕ та G-алеля гена eNOS у гаплотипі 

(II/TG, II/GG комбінації) підвищує ймовірність появи фібриногенних 

наслідків у хворих на ІМ, незалежно від його виду з IІ/GG- і DD/GG-

гаплотипами в 2,32 раза (OR=4,19, р<0,05). 

Результати досліджень про асоціацію ГІМ із I/D поліморфізмом гена АСЕ 

неоднозначні: наші дані узгоджуються з твердженнями, що присутність DD-

генотипу гена АСЕ асоціює з частішою появою ГІМ і є його потенційним 

чинником ризику, а також високим рівнем ApoB у плазмі [201], посиленим 

тромбіногенезом [204]. У ряді досліджень D-алель гена асоціював із 

дисфункцією ЛШ у хворих на ГІМ і  вищим рівнем власне АПФ у плазмі [86]. 

Однак ряд авторів не знайшли тісного зв’язку I/D поліморфізму гена АСЕ з 

ІХС та ГІМ [265], де частота D-алеля була вірогідно більшою в групі здорових. 
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Необхідно зауважити, що дослідження проводили в популяції афроамериканців. 

Наші дані узгоджуються з результатами I. Tkac et al. [262], котрі встановили в 

носіїв І-алеля гена АСЕ (n=125 хворих на ЦД 2, віком 62±10 років) вірогідно 

вищий  рівень фібриногена плазми, ніж у носіїв DD-генотипу (р<0,05). Зміни 

первинного гемостазу з урахуванням гаплотипів генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(T894G), залежно від виду ГІМ, його локалізації та черговості виникнення, 

отримано нами вперше. 

Зміни ліпідного профілю у хворих на ГІМ не асоціюють у наших 

дослідженнях із видом ІМ (Q-, не Q-ІМ) та черговістю його виникнення. 

Нижня локалізація ІМ супроводжується зменшенням ХС ЛПВГ на 39,1% 

(р<0,05) та зростанням ХС ЛПНГ на 32,0% (р<0,05). Носійство ID-генотипу 

гена АСЕ характеризується збільшенням ЗХС на 17,8% (р<0,01), а DD-

генотипу – зниженням рівня ХС ЛПВГ на 38,7% і 43,2% (р<0,01) відповідно. 

Наявність Т-алеля гена eNOS асоціює з вірогідно вищим рівнем ЗХС на 

9,38% і 7,88% (р<0,05).  

Виявлені нами зміни обміну холестерину у хворих на ГІМ доповнюють 

результати ряду робіт [29, 271], однак у доступних джерелах літератури не 

знайдено такої залежності в контексті генетичних предикторів виду ГІМ. 

Групами ризику порушення ліпідного профілю у хворих на ГІМ у наших 

дослідженнях є носії D-алеля гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS. Присутність 

ID-генотипу та Т-алеля в гаплотипі (ID/TG, ID/TT комбінації) 

характеризується вищим вмістом ЗХС та ХС ЛПНГ на 10,2-20,7% (p<0,05). 

Натомість гомозиготна присутність D-алеля гена АСЕ у гаплотипі, незалежно 

від алельного стану гена eNOS, (DD/TG, DD/GG) супроводжується нижчим 

вмістом ХС ЛПВГ на 22,0-45,5% (р<0,05). 

Уперше доведено, що ЗХС та ХС ЛПНГ вірогідно негативно корелюють 

із протромбіновим індексом (ПІ) у носіїв IІ-генотипу гена АСЕ та II/TG-, 

ID/TG гаплотипів (r=-0,80-/-0,53/, р≤0,041-0,007 і r=-0,56-/-0,54/, р≤0,031-

0,045 відповідно). Натомість ЗХС та ХС ЛПНГ прямо визначають активність 

фібриногенезу в носіїв ID-генотипу гена АСЕ (r=0,52, р=0,031 і r=0,51, 
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р=0,036) та у хворих на не Q-ІМ (r=0,60, p=0,043). Рівень ХС ЛПВГ прямо 

впливає на зменшення активності утворення тромбіну за ПІ у хворих із DD-

генотипом і DD/GG гаплотипом (r=0,51, р=0,045 і r=0,50 p=0,051) та зворотно 

корелює з ФБГ (r=-0,62, р=0,022). Чіткого зв'язку показників обміну ліпідів та 

гемо коагуляції, залежно від генотипів гена eNOS, не встановили. 

Наведені дані не зовсім узгоджуються з Lipoprotein and Coronary 

Atherosclerosis Study (США), де не спостерігали вірогідної різниці за рівнями 

ліпідів (ЗХС, ХС ЛПНГ, ХС apoB) між генотипами гена АСЕ у хворих на ІМ 

із АГ до лікування; при цьому носії DD-генотипу давали кращу відповідь на 

терапію флувастатином [95]. У проспективному когортному дослідженні 

"Women's Health Study" не було знайдено зв’язку появи метаболічного 

синдрому, чи ЦД 2 із поліморфізмом генів АСЕ та eNOS [247]. 

Присутність ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS у гаплотипі 

(ID/TG, ID/TT) є несприятливим фактором і збільшує ризик появи 

дисліпідемій в обстежених в 1,53 і 1,64 раза, відповідно (OR=3,26, 

95%СІ=0,65-6,74; OR=3,41, 95%СІ=0,44-10,1, відповідно р<0,05). Натомість, 

присутність GG-генотипу гена eNOS у гаплотипі (DD/GG, ID/GG, II/GG 

варіації), незалежно від алельної наявності гена АСЕ, зменшує відносний 

ризик до 0,97, 0,68 і 0,25 раза (OR=1,16, 95%СІ=0,17-7,13, р>0,05; OR=0,94, 

95%СІ=0,53-4,33, р=0,056; OR=0,12, 95%СІ=0,21-4,05, р=0,037, відповідно), 

роблячи шанси ризику дисліпідемій для носіїв II/GG гаплотипу, найнижчими 

в обстежуваній популяції хворих на ГІМ.   

Досить суперечливими є порівняння стосовно гена eNOS: наші результати 

узгоджуються з твердженнями, що T-алель гена eNOS асоціює з 

гіперхолестеролемією (OR=0,66, р=0,025) [247], із частотою появи ГІМ та 

ендотеліальної дисфункції [247], однак у дослідженнях M.F. Sampaio  et.al. [247] 

Т-алель не мав чіткої залежності з рівнем ліпідів крові, а у роботі С. Hu et al. 

[223] присутність D-алеля гена АСЕ супроводжувалась гіпертригліцеридемією 

(OR=0,72, р=0,033. 
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Зміни гемокоагуляції у хворих на ІМ під впливом терапії 

характеризуються нормалізацією тривалості тромбіногенезу на 28-у добу 

лікування, краще на фоні ТЛТ, подовженням – в 1,54  і 1,73 раза (р<0,001) та 

через 6 і 12 міс спостереження – в 1,40 і 1,34 раза (р<0,001); синергічним 

подовженням формування протромбіназного комплексу на стаціонарному 

етапі лікування – в 1,48 раза після ТЛТ (р<0,001), 1,26 раза без ТЛТ (р<0,01) 

та його скороченням на амбулаторному етапі спостереження в 1,26 (р<0,05) і 

1,34 (р<0,01) раза, відповідно, що одначе перевищувало верхню межу норми 

для показника і вказувало на стан керованої гіпокоагуляції; зменшенням 

активності утворення фібрину на 24,9% (р<0,01) на фоні ТЛТ, на 15,1% 

(р<0,01) – без ТЛТ, та на 11,9% і 10,9% (р<0,05) через 6 і 12 міс 

спостереження, відповідно. Ht вагомо зменшився на 28-у добу після ТЛТ на 

13,9% (р<0,05), із пограничною різницею на тлі лікування без ТЛТ – на 

11,0% (р=0,05), відповідно. 

Антикоагулянтна та антиагрегантна терапія (28-а доба) більш ефективна 

у хворих на ІМ носіїв D-алеля гена АСЕ (особливо ID-генотипу за 

сповільненням утворення тромбіну) за впливом на 1-у і 2-у фази 

тромбоцитарно-судинного гемостазу, ніж у таких із ІІ-генотипом на 10,4-

17,8% (р<0,05) на фоні ТЛТ, та на 9,24-17,4% (р<0,05) без ТЛТ. Ефективність 

пропонованої терапії за впливом на перших дві фази гемостазу не залежала 

від алельного стану гена eNOS. Зниження активності фібриногенезу на фоні 

лікування переважала у хворих із DD-генотипом гена АСЕ впродовж усього 

періоду спостереження (зменшення ФБГ на 15,9-22,8%, р<0,05), а також у 

пацієнтів із Т-алелем гена eNOS після ТЛТ (зменшення ФБГ на 16,3%, 

р<0,05). У групі хворих на ІМ на 28-у добу терапії, котрим не проводили 

ТЛТ, гіпокоагуляційний ефект лікування за зовнішнім механізмом впливу на 

утворення протромбіназного комплексу (за АЧР) переважав у носіїв DD/TG-

гаплотипу на 9,62% (р<0,05), а хворі з аналогічним гаплотипом на тлі ТЛТ 

давали сильнішу відповідь за зменшенням ФБГ – на 24,7% (р<0,05).  
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Беручи до уваги отримані дані, хворим на ГКС із елевацією сегмента ST 

носіям І-алеля (особливо ІІ-генотипу) гена АСЕ і GG-генотипу гена eNOS із 

метою попередження тромбоутворення і поліпшення гемореології 

рекомендувати подовжити тривалість антикоагулянтної терапії з 7 днів до 10-

14 діб зі зменшенням терапевтичної дози антикоагулянтів на 50% для таких, 

кому проводили ТЛТ і в повній дозі – без ТЛТ, а також носіям Т-алеля гена 

eNOS і DD-генотиту гена АСЕ, котрим не проводили ТЛТ. 

Комплексне лікування хворих на ГІМ сприяло збільшенню частки 

пацієнтів із "цільовим" рівнем ЗХС (<4,5 ммоль/л) на 44,4% (2=38,0 

р<0,0001), вірогідно серед носіїв ІD-генотипу гена АСЕ на 51,1% (2=34,8, 

р<0,0001) та Т-алеля гена eNOS на 60,9% (2=48,2, р<0,0001), власників 

II/TG, ІD/TT, ІD/TG, DD/GG та DD/TG гаплотипів – на 29,5-48,6% (2≤17,8-

35,4, р≤0,001-0,0001). ХС ЛПНГ через 6 міс лікування досяг "цільового" 

значення (<2,5 ммоль/л) у 62,2% (56) осіб, проти 9,8% (10) до лікування 

(2=58,2, р<0,0001), вірогідно в носіїв ІD-генотипу гена АСЕ (2=46,4, 

р<0,0001), GG-генотипу і T-алеля гена eNOS (2=9,25, р=0,0023 і 2=51,0, 

р<0,0001 відповідно), ІD/TT, ІD/TG, DD/GG та DD/TG комбінацій (2≤4,95-

49,0, р≤0,024-0,0001). 

Не менш цікавим, на наш погляд, є встановлення ще одного механізму 

формування ГІМ у континуумі ССЗ – через ендотеліальну дисфункцію (ЕД), 

викликану дисбалансом маркерів захисту та пошкодження ендотелію, 

системною запальною реакцією з урахуванням поліморфізму генів АСЕ (I/D) 

та eNOS (T894G). Поглиблене дослідження патогенетичних особливостей 

формування ЕД засвідчила, що наявність Q-ІМ супроводжується зростанням 

гуморальних маркерів пошкодження ендотелію (sVCAM-1 та сумарних 

стабільних метаболітів NO) і запалення (СРП) на 18,6-47,1%, що 

посилюється при нижній локалізації ІМ (за вмістом sVCAM-1 – на 33,8%). 

DD-генотип гена АСЕ та ТТ-генотип гена eNOS асоціює з вищими рівнями 

sVCAM-1 та СРП на 19,1-40,8% (р<0,05), а також метаболітів NO у власників 
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ТТ-генотипу на 23,7% (р<0,05), що опосередковано свідчить про вагомішу 

ендотеліальну дисфункцію у т.ч унаслідок надлишкового синтезу нітрит-

аніона та відсутність адекватної компенсаторної відповіді коронарних судин 

при розвитку ГКС. Наявність гомозиготного D-алеля гена АСЕ в гаплотипі 

(DD/TG і DD/GG варіанти) у хворих на ГІМ характеризується вищим вмістом 

СРП на 31,0-38,9% (р<0,05) та sVCAM-1 в 1,57-2,53 раза (р≤0,05-0,01) у 

власників DD/GG, DD/TG та ID/TG комбінацій.  

Уперше встановлено, що підвищення sVCAM-1 є потенційним 

чинником ризику Q-ІМ (OR=4,51, 95%СІ OR=1,57-13,0, р=0,003), незалежно 

від його локалізації та черговості виникнення. Зростання вмісту метаболітів 

NO збільшує ризик ІМ у 4,43-4,80 раза незалежно від його виду, 

розташування та черговості (р<0,001). СРП підвищує ризик появи Q-ІМ у 

2,16 разу (OR=3,75, 95%СІ OR=1,49-9,46, р=0,004), по передній стінці 

міокарда ЛШ – у 2,77 раза (OR=7,79, 95%СІ OR=2,75-22,1, р<0,0001), 

первинне виникнення – у 2,08 раза (OR=3,44, 95%СІ OR=9-1,93, р=0,009). 

ЗХС вірогідно прямо корелює із СРП, незалежно від виду ІМ (r=0,94 і  r=0,71, 

p<0,0001), локалізації (r=0,44, p=0,002 і r=0,99, p<0,0001), при його появі 

вперше (r=0,63, p=0,16), а також із sVCAM-1 і метаболітами NO в пацієнтів із 

нижнім і повторним ІМ (r=0,49-0,98, p≤0,001-0,0001). Тригліцериди (ТГ) 

прямо впливають на синтез sVCAM-1 та сумарних метаболітів NO у хворих 

на не Q-ІМ із передньою локалізацією (r=0,27-0,92, p≤0,012-0,0001), а також 

на СРП при повторному ІМ (r=0,88 p=0,001) та в носіїв DD-генотипу гена 

АСЕ (r=0,97 p=0,005). ХС ЛПНГ і ХС ЛПВГ справляли різноспрямований 

вплив на синтез sVCAM-1 у хворих на Q-ІМ, а також при його повторному 

виникненні, чи рецидиві (r=0,55-0,66, p≤0,037-0,005 і r=-0,46-/-0,98/, p≤0,023-

0,001). Аналогічний вплив даних ліпідних фракцій спостерігали і на синтез 

СРП при нижній локалізації ІМ (r=0,98, p<0,0001 і r=-0,78, p=0,022). 

Натомість ЗХС та ХС ЛПНГ односпрямовано впливали на рівень sVCAM-1 

та NO/NO2
-/NO3

- у хворих на ГІМ із ІІ-генотипом гена АСЕ (r=0,77-0,95, 

р≤0,044-0,001), підтверджуючи компенсаторну гіперпродукцію гуморальних 
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маркерів дисфункції ендотелію в умовах гострої коронарної події у відповідь 

на "пошкодження". У носіїв DD-генотипу ХС ЛПНГ теж прямо корелював із 

sVCAM-1 та NO/NO2
-/NO3

-, а ХС ЛПВГ навпаки – зворотно (r=-0,97-0,91, 

р≤0,033-0,007). 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що СРП негативно впливав на 

гемостазіологічні параметри ПІ, асоціюючи з підсиленим утворенням 

тромбіну у хворих на не Q-ІМ (r=-0,87 p=0,001). Також ПІ залежав від рівня 

sVCAM-1 при передньому ІМ (r=0,40 p=0,006). ФБГ прямо корелював із 

вмістом sVCAM-1 та NO в пацієнтів із не Q-ІМ, незалежно від локалізації та 

при повторному виникненні (r=0,66-0,90, p≤0,037-0,0001). Також ФБГ 

визначав рівень СРП при нижньому ІМ (r=0,81, p=0,015). У носіїв 

"мутантного" Т-алеля гена eNOS фібриноген позитивно корелював із рівнем 

NO/NO2
-/NO3

- (r=0,40, р=0,03), а sVCAM-1 і сумарні метаболіти NO зворотно 

корелювали з Ht у власників TG, ТТ генотипів гена eNOS (r=-0,47-/-0,41/, 

p≤0,026-0,009). 

Отримані нами дані щодо асоціації Т89G поліморфізму гена eNOS із 

появою ендотеліальної дисфункції узгоджуються з дослідженнями T.B. Zhou 

et al. [274], котрий довів, що Т-алель є генетичним маркером дисфункції 

ендотелію у хворих на діабетичну нефропатію, а GG-генотип відіграє 

проективну роль у появі недуги; подібні результати отримали дослідники C. 

Antoniades et al. [101], котрі у хворих, що перенесли ГІМ в анамнезі, носіїв Т-

алеля встановили погіршення функції ендотелію за ендотелійнезалежною 

вазодилатацією плечової артерії у відповідь на сублінгвальний прийом 

нітрогліцерину, також саме в цих хворих був вищим плазмовий рівень 

фактора згортання крові фон Віллебранда.  

Нами встановлено, що терапія ГКС сприяла вірогідному зниженню 

гуморальних маркерів дисфункції ендотелію і запалення через 27-28 діб 

лікування в 1,4-2,3 раза (р<0,01-0,001), через 6 міс спостереження – в 1,5-2,0 

раза (р<0,01-0,001). Застосування ТЛТ сприяло додатковому вірогідному 

зниженню токсичних рівнів метаболітів NO на 17,2% (р<0,05). Залежно від 
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генотипів аналізованих генів під впливом лікування, вміст sVCAM-1 та СРП 

вірогідно зменшився, як на 28-у добу перебування в стаціонарі, так і через 6 

міс спостереження в носіїв DD-генотипу гена АСЕ, краще на тлі ТЛТ: за 

sVCAM-1 – на 24,3-29,4% (р<0,05), за СРП – у 2,84 разу (p<0,001), а також 

рівень sVCAM-1 у власників Т-алеля гена eNOS знизився на 30,7-31,2% 

(р<0,05). Плазмовий вміст сумарних стабільних метаболітів NO вірогідно 

сильніше зменшився після лікування в носіїв D-алеля гена АСЕ на тлі ТЛТ 

(на 39,1% і 35,2%, р<0,001) і без неї (на 26,6% і 25,4%) – на 17,0% і 13,2%, 

відповідно (р<0,05). Належність до певного генотипу гена eNOS вагомо не 

впливала на концентрацію метаболітів NO впродовж лікування. Однак ТЛТ 

сприяла вагомішому зниженню NO на 13,0% у носіїв GG-генотипу (р<0,05) і 

на 11,1% у носіїв Т-алеля гена eNOS (р<0,05). 

При аналізі показників прогнозів фатальних (SCORE) і нефатальних 

серцево-судинних ускладнень (Framingham) упродовж 10 років і нових 

серцево-судинних подій на найближчі 4 роки у хворих на ІМ встановили, що 

вони вірогідно зростають у 6,9-9,5, 9,4-19,8 та 1,4-2,71 раза відповідно 

(р<0,001), незалежно від виду ІМ та черговості його виникнення, при 

погіршенні прогнозу Framingham4 за передньої локалізації ІМ на 17,6% 

(р=0,018). Присутність DD-генотипу гена АСЕ асоціює з вірогідно гіршими 

показниками прогнозу SCORE у 2,93 разу (р<0,05), Framingham4 і 

Framingham10 – в 1,93-3,16 раза (р<0,05-0,001). Суттєвих відмінностей за 

прогнозами з урахуванням алельного стану гена eNOS не встановили. 

Гомозиготна присутність D-алеля гена АСЕ у гаплотипі (DD/TG, DD/GG) 

асоціює з гіршим показником SCORE в 2,02 і 2,93 раза (р<0,05).  

За період спостереження комбінованої кінцевої точки (КТ) досягло 10 

осіб (9,8%), госпіталізовано з приводу повторного ІМ – 12 (11,8%), із 

прогресуванням стенокардії – 18 (17,6%) осіб, суб-, декомпенсацією ХСН – 

17 (16,7%) пацієнтів, ГПМК – 4 (3,92%) хворих; натомість не зареєстровано 

жодного випадку розвитку суб-, декомпенсованої печінкової, чи/та ниркової 

недостатності. Загальна кількість повторних госпіталізацій із приводу 
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серцево-судинних причин становила 18 (17,6%) випадків. Ймовірність 

досягнення комбінованої кінцевої точки, повторного ІМ та кількість 

летальних наслідків упродовж року вірогідно вища у хворих, котрим не 

проводили ТЛТ (HR=3,95-4,15, 95% СІ=1,24-9,78, р0,05) із нерегулярним 

прийомом антиагрегантів та/ чи антикоагулянтів і статинів (HR=5,80, 95% 

СІ=2,19-13,5, р<0,05). Елевація сегмента ST достовірно корелює з маркерами 

дисфункції ендотелію (sVCAM-1, NO), ХС ЛПНГ і віком у хворих із D-

алелем гена АСЕ, рівнем лейкоцитів периферійної крові і ХС ЛПНГ у хворих 

на не Q-ІМ.  

Цікавим, на нашу думку, виявилось те, що тканинна реперфузія на тлі 

ТЛТ у хворих на ГІМ досягається з більшою частотою у хворих із ІІ-

генотипом гена АСЕ (р<0,05) і не має чіткої залежності від T894G 

поліморфізму гена eNOS. Лікування без ТЛТ супроводжується позитивною 

динамікою ЕКГ параметрів та покращанням клінічного стану у хворих на ІМ 

без вірогідної залежності від поліморфізму аналізованих генів. Частота 

ефективної тканинної реперфузії за даними ЕКГ у реанімаційному відділенні 

загалом при виконанні ТЛТ склала – 70% (35), без ТЛТ із вірогідним 

покращанням кровообігу ішемізованого міокарда – 51,9% (27). 

Упродовж лікування хворих у стаціонарі вірогідного покращання 

фатального прогнозу SCORE та нефатального Framingham10 не встановили, 

при зменшенні нефатального Framingham4 на 30,3% (р<0,05). Натомість, 

через 6 і 12 міс спостереження усереднений показник SCORE знизився на 

32,2% і 34,1% відповідно (р<0,05), Framingham10 – на 28,0% і 40,9% (р<0,05), 

а Framingham4 – на 43,4% і 43,6% відповідно (р<0,05). Після лікування 

достовірно зросла частка пацієнтів із "цільовими" прогнозами SCORE 

(<5,0%) та Framingham10 (<20,0%) і 4 (<15,0%) на 35,6%, 40,9% і 36,4% 

відповідно (р<0,001), вірогідно частіше у власників І-алеля гена АСЕ. 

Частота досягнення цільових значень аналізованих прогнозів не залежала від 

алельного стану гена eNOS. 
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Нами встановлено, що комплексне лікування хворих на ГІМ сприяло 

зменшенню кількості епізодів безбольової ішемії міокарда на 33,3% (краще в 

носіїв І-алеля, р<0,05), зменшенню кількості шлуночкових екстрасистол (на 

84,4%) та епізодів шлуночкових тахікардій (ШТ) більше, ніж на 75% (у 88,9% 

випадків) (частіше в носіїв ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS), 

зменшенню кількості надшлуночкових екстрасистол на 80% (краще в носіїв 

D-алеля гена АСЕ) та епізодів фібриляції передсердь (ФП) на 22,2% (частіше 

у власників Т-алеля гена eNOS); у 47 випадках зникли епізоди шлуночкових 

екстрасистол високих градацій, на 66,7% - зменшились епізоди больової 

ішемії та рецидиви ангінозного болю, котрі не мали залежності від 

поліморфізму аналізованих генів. 

Аналіз показників прогнозів, маркерів дисфункції ендотелію  і системної 

запальної реакції, залежно від комбінованого поліморфізму генів АСЕ та eNO, у 

зв'язку з видами ГІМ (глибиною ураження, локалізацією та черговістю появи), 

до лікування та особливостей генотип-залежної індивідуалізованої відповіді на 

терапію, зроблено вперше.  

Отримані нами дані щодо прогнозів узгоджуються з результатами ряду 

досліджень, в яких встановлено асоціацію досліджуваних поліморфізмів 

генів із низкою ССЗ, у т.ч. ГІМ [151]. На сьогоднішній день йде мова про 

застосування генетичних маркерів у розрахунку прогнозу таким пацієнтам 

"Genetic Risk Scores" [151]. 

Таким чином, отримані нами нові дані, на нашу думку, є результатом 

реалізації генетично детермінованого клінічного фенотипу ГІМ і дають 

можливість виокремити групи ризику формування гемостазіологічних 

порушень, змін ліпідного обміну, функції ендотелію та несприятливого 

серцево-судинного прогнозу, залежно генотипів і гаплотипів аналізованих 

генів, виду ІМ, його локалізації та черговості виникнення, а також  

оптимізувати діагностику та провести корекцію лікування з урахуванням 

індивідуальної генотип-залежної відповіді на пропоновану терапію, 

відповідно до діючих вітчизняних протоколів та рекомендацій [54].  
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Отримані нами результати узгоджуються з рядом міжнародних розробок і 

програм провідних науково-дослідних центрів Європи, США, Азії, де активно 

досліджується наукова гіпотеза про генетичний поліморфізм як індивідуальний 

чинник ризику, доводиться його прогнозуючий вплив у патогенезі окремих 

ланок серцево-судинних захворювань  [48, 59, 120, 183]. Також отримані дані 

дозволяють стверджувати про формування додаткових генетично-

молекулярних механізмів у патогенезі реалізації ГІМ через вплив на РААС, 

симпато-адреналову і NO-системи, зміни метаболізму ліпідів, що дає 

можливість виокремити групи ризику, провести ранню діагностику та 

профілактику даного стану, корекцію лікування.   

Проведені нами дослідження підтверджують перспективність 

подальшого пошуку індивідуальних генетичних факторів ризику серцево-

судинних захворювань і пов’язаних із ними клінічних проявів. На майбутнє 

скринінг варіантних ділянок генів-кандидатів дозволить виявити ще більшу 

кількість асоціативних зв’язків між алельними варіантами поліморфних сайтів 

ДНК і схильністю до появи ІМ, розвитку ускладнень тощо, із метою розробки 

профілактичних заходів.   
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ВИСНОВКИ  

 

1.Ішемічна хвороба серця (ІХС), у т.ч. гострий коронарний синдром 

(ГКС), є серйозною загальносвітовою медичною проблемою, оскільки 

супроводжується в 4-20% випадків фатальними ускладненнями, незважаючи 

на лікування. Клінічний та прогностичний вплив багатьох чинників ризику 

розвитку ГКС, зокрема генетичних, на тромбоцитарно-судинний гемостаз, 

ліпідний обмін, функцію ендотелію, наближені і віддалені серцево-судинні 

наслідки та ефективність реперфузійної терапії потребує подальшого 

вивчення. Тому пошук нових шляхів науково-практичного вирішення 

актуальної задачі кардіології – оптимізації ранньої діагностики та лікування 

хворих на ГКС з урахуванням генетичних чинників є актуальним завданням 

клінічної медицини.  

2. Кожен п'ятий хворий на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) (19,6%) має 

мутацію в кодуючих регіонах гена ангіотензин-перетворювального ферменту 

(АСЕ, І/D, rs4646994) чи ендотеліальної оксиду азоту синтази (eNOS, 

894G>T, rs1799983). Серед пацієнтів кожен сьомий (14,7%) є носієм 

патологічного DD-генотипу гена АСЕ в гаплотипі, тоді як комбінація 

гомозиготної мутації гена eNOS спостерігається в 3 рази рідше (4,9% 

випадків). У 14,4% випадків комбінована мутація генів АСЕ (І/D) та eNOS 

(894 G>T) відсутня. 

3. Відносний ризик появи Q-ІМ збільшується за поєднання 

«мутантних» D і Т алеля в гаплотипі (ID/TG варіант) у 2,93 раза (OR=4,79, 

р=0,002), незалежно від локалізації та черговості виникнення ІМ, що 

підтверджується і тяжкістю клінічного перебігу недуги, частотою супутньої 

патології і порушення ритму в гострий період, вищим систолічним АТ. 

Відсутність мутації в гаплотипі (II/GG) є протективним чинником щодо 

появи Q-ІМ (OR=0,19, р=0,004) і робить шанси на розвиток ІМ уперше 

найнижчими в обстеженій популяції (OR=0,36, р=0,045). Віддалені та 

наближені прогнози фатальних і нефатальних серцево-судинних подій у 
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хворих на ГІМ погіршуються в 6,9-19,8 та 1,4-2,71 раза відповідно, особливо 

при передній локалізації – на 17,6%. Групою ризику високого фатального 

прогнозу SCORE і нефатального прогнозу Framingham на найближчі 4 і 10 

років є носії DD-генотипу гена АСЕ. 

4. Зміни показників первинного гемостазу у хворих на ГІМ асоціюють 

зі скороченням періоду генерації активного тромбіну за зовнішнім 

механізмом у носіїв ІІ-генотипу гена АСЕ на 8,01% при одночасній активації 

процесів тканинного фібриногенезу та згортання крові в носіїв І-алеля 

(особливо ID-генотипу) гена АСЕ на 15,5-22,7% і в осіб із GG-генотипом 

гена eNOS - на 27,0%. Зміни прокоагуляційного потенціалу у хворих на ГІМ 

супроводжуються скороченням періодів тромбіногенезу в 1,26-1,42 раза 

(незалежно від виду ГІМ, локалізації та черговості виникнення), зростанням 

фібриногенезу в 1,23-1,29 раза (особливо в пацієнтів із Q-ІМ та за його 

повторного виникнення), зростанням згортувальної здатності крові на 3-й 

фазі гемокоагуляції.  

Групами ризику порушення ліпідного профілю у хворих на ГІМ є носії 

D-алеля гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS (за зростанням вмісту загального 

холестеролу (ЗХС) на 17,8% і 7,88-9,38%, відповідно, а також за зниженням 

рівня холестеролу ліпопротеїдів високої густини на 38,7-43,2% для власників 

D-алеля) і нижня локалізація ГІМ (за зменшенням ХС ЛПВГ на 39,1% та 

зростанням холестеролу ліпопротеїдів низької густини на 32,0%). Генетично 

зумовлений ризик появи дисліпідемій у хворих на ГІМ зростає за наявності 

ID-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS у гаплотипі (ID/TG, ID/TT) в 

1,53 і 1,64 раза (OR=3,26 і OR=3,41, відповідно). Гомозиготна комбінація 

"диких" алелей аналізованих генів (II/GG) у хворих на ГІМ є проективною 

щодо розвитку гіперхолестеролемії і робить ймовірність її появи найнижчою 

в обстеженій популяції (OR=0,12, 95%СІ=0,21-4,05, р=0,037). 

5. Розвиток Q-ІМ супроводжується зростанням гуморальних маркерів 

пошкодження ендотелію (sVCAM-1, сумарних стабільних метаболітів NO) і 

запалення (СРП) на 18,6-47,1%, що посилюється при нижній локалізації ІМ 
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(за змістом sVCAM-1 – на 33,8%). DD-генотип гена АСЕ і ТТ-генотип гена 

eNOS асоціюють із більш високими рівнями sVCAM-1 і СРП на 19,1-40,8%, а 

також метаболітів NO в носіїв ТТ-генотипу на 23,7%, що побічно свідчить 

про більш виражену ендотеліальну дисфункцію внаслідок надлишкового 

синтезу нітрит-аніону і відсутності адекватної компенсаторної відповіді 

коронарних судин. Підвищення sVCAM-1 є потенційним чинником ризику 

Q-ІМ (OR=4,51), незалежно від його локалізації та черговості виникнення. 

Зростання метаболітів NO збільшує ризик ІМ у 4,43-4,80 раза, незалежно від 

його виду, розташування і черговості (р<0,001). СРП підвищує ризик появи 

Q-ІМ у 2,16 раза (OR=3,75), по передній стінці міокарда ЛШ – у 2,77 раза 

(OR=7,79), первинну появу – у 2,08 раза (OR=3,44). 

6. Комплексне лікування хворих на ГІМ призвело до зростання частки 

пацієнтів із "цільовими" прогнозами SCORE (<5,0%) та Framingham10 

(<20,0%) і 4 (<15,0%) на 35,6%, 40,9% і 36,4% відповідно (р<0,001), вірогідно 

частіше у власників І-алеля гена АСЕ; збільшення частки пацієнтів із 

"цільовим" рівнем ЗХС і ХС ЛПНГ на 44,4% і 52,4% відповідно, вірогідно 

серед носіїв ІD-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS на 51,1-60,9%, 

власників II/TG, ІD/TT, ІD/TG, DD/GG та DD/TG гаплотипів – на 29,5-48,6%; 

зниження гуморальних маркерів дисфункції ендотелію та запалення через 27-

28 діб лікування в 1,4-2,3 раза, через 6 місяців спостереження – в 1,5-2,0 раза, 

вагоміше в носіїв DD-генотипу гена АСЕ та Т-алеля гена eNOS – на 30,7-

39,1%. Частота досягнення цільових значень аналізованих прогнозів не 

залежала від алельного стану гена eNOS. 

7. Ефективність пропонованої терапії хворих на ГІМ за впливом на 

перших дві фази тромбоцитарно-судинного гемостазу не залежить від 

алельного стану гена eNOS; за геном АСЕ – у носіїв D-алеля гена АСЕ 

вірогідно сповільнилось утворення тромбіну на 10,4-17,8% на фоні 

тромболітичної терапії (ТЛТ), без ТЛТ – на 9,24-17,4%. Активність 

фібриногенезу під впливом лікування була меншою у хворих із DD-

генотипом гена АСЕ вупродовж усього періоду спостереження на 15,9-
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22,8%, у пацієнтів із Т-алелем гена eNOS та DD/TG-гаплотипом після ТЛТ – 

на 16,3% і 24,7% відповідно. 

Тканинна реперфузія на тлі тромболітичної терапії (ТЛТ) у хворих на 

ГІМ досягається з більшою частотою у хворих із ІІ-генотипом гена АСЕ та 

GG-генотипом гена eNOS (р<0,05) і не має чіткої залежності від T894G 

поліморфізму гена eNOS. Лікування без ТЛТ супроводжується позитивною 

динамікою ЕКГ параметрів та покращанням клінічного стану хворих на ІМ 

без чіткої односпрямованої залежності від поліморфізму аналізованих генів. 

Частота ефективної тканинної реперфузії при виконанні ТЛТ склала – 70%, 

без ТЛТ із вірогідним покращанням кровообігу ішемізованого міокарда – 

51,9%. Ймовірність досягнення комбінованої кінцевої точки, повторного ІМ 

та кількість летальних наслідків упродовж року вірогідно вища у хворих, 

котрим не проводили ТЛТ (HR=3,95-4,15) із нерегулярним прийомом 

антиагрегантів та/ чи антикоагулянтів і статинів (HR=5,80). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих на гострий 

коронарний синдром та оптимізації лікування рекомендовано визначати 

алельний стан генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T). 

2. Із метою ранньої діагностики системних змін у хворих на ГКС, 

проведення вторинної профілактики та попередження ускладнень 

рекомендовано відносити до груп високого ризику: 

 порушень у системі первинного тромбоцитарно-судинного 

гемостазу (посилення фібриногенезу) – носіїв І-алеля гена АСЕ і GG-

генотипу гена eNOS; 

 появи дисліпідемій – носіїв D-алеля гена АСЕ та Т-алеля гена 

eNOS, а також пацієнтів із нижньою локалізацією ГІМ;  

 формування ендотеліальної дисфункції за зростанням sVCAM-1, 

токсичним вмістом метаболітів монооксиду нітрогену та СРП – хворих із 

передньою локалізацією Q-ІМ, носіїв DD-генотипу гена АСЕ і ТТ-

генотипу гена eNOS;  

 фатального прогнозу SCORE і нефатального прогнозу Framingham 

на найближчі 4 і 10 років – носіїв DD-генотипу гена АСЕ, а також хворих 

на ГІМ із передньою локалізацією. 

3. Із метою підвищення ефективності лікування хворих на гострий 

інфаркт міокарда доцільно проводити корекцію терапевтичної тактики, у 

межах рекомендованих вітчизняних протоколів, враховуючи індивідуальну 

генотип-залежну відповідь:  

 із метою попередження ретромбозів і поліпшення гемореології на 

стаціонарному етапі носіям І-алеля (особливо ІІ-генотипу) гена АСЕ і GG-

генотипу гена eNOS – подовжити тривалість антикоагулянтної терапії з 7 діб 

до 10-14 діб із повільнішим зменшенням терапевтичної дози, а також носіям 

Т-алеля гена eNOS і DD-генотиту гена АСЕ, котрим не проводили ТЛТ; 

 із метою корекції ліпідного обміну, покращання прогнозів 

фатальних та нефатальних серцево-судинних подій, функції ендотелію обрати 
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більш "агресивну" тактику застосування статинів та метаболітотропної терапії у 

носів D-алеля гена АСЕ, Т-алеля гена eNOS, ID/TG і ID/TT гаплотипів, 

незалежно від глибини ураження міокарда, локалізації ГІМ та черговості 

виникнення. 
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