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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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

та смерті у світі. В Європі гострий інфаркт міокарда (ГІМ) є причиною смерті кожного шостого 

чоловіка і кожної сьомої жінки. Відповідно до даних «Heart Disease and Stroke Statistics – 2015 

Update», у понад 16 млн американців наявна коронарна хвороба серця (M.D. Huffman, D.M. Lloyd-

Jones, 2013; A.S. Go, D. Mozaffarian, 2014). 

В Україні хворобами системи кровообігу (ХСК) охоплено близько 25,9 млн осіб (53% 

населення), серед них працездатного віку – 9,3 млн (Державна служба статистики України, 2012). 

За даними офіційної статистики МОЗ України внесок ГІМ у структуру смертності від хвороб 

системи кровообігу за останні 4 роки збільшився на 14,3%. 

Останні десять років ССЗ, у т.ч. ішемічна хвороба серця (ІХС) та інфаркт міокарда (ІМ) є 

об’єктом інтенсивних генетичних досліджень в усьому світі та Україні. 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. 

У додаток холестерин ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ) пошкоджує ендотелій судин, 

зменшуючи транскрипцію і збільшуючи руйнування eNOS (М.И. Лутай и др., 2007). Важливе 

місце відводиться дисфункції ендотелію (ДЕ), як окремому чиннику ГІМ (ESC Guidelines 2012). 

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 (K.A. Fox et al., 2006). 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. 

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 роботи: 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-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 з 

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).  

Предмет дослідження — клінічно-діагностичні прояви ГКС із 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 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. 

Вивчено зміни первинного гемостазу, ліпідного профілю, рівні гуморальних маркерів 

дисфункції ендотелію і системної запальної відповіді у хворих на ІМ, 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 ІМ, 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 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 ВДНЗ 

«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), Тернопільської (Тернопільська міська комунальна 

лікарня №2) і 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. 



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 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 міжнародних конгресах - 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); 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. 

Обсяг і структура дисертації. Обсяг дисертації – 233 сторінки машинописного тексту (із 

них 168 основного тексту). Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу 

і методів досліджень та трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, списку використаних джерел, містить 91 

таблицю і 28 рисунків. Покажчик літератури складає 278 джерел, з яких 82 кирилицею та 196 

латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні взяло участь 92 (90,2%) особи – 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. 

Хворих розподіляли за видом ІМ (Q та не Q), за локалізацією (передній – 52,9% (54), 

нижній – 47,1% (48) осіб); за черговістю виникнення (уперше – 73,5% (75), повторний ІМ – 

26,5% (27) осіб) а також за генотипами та гаплотипами аналізованих генів АСЕ (I/D) та eNOS 

(T894G). 

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. 

Екстракцію ДНК виконували за допомогою реактивів «ДНК-сорб-В» варіант 100 згідно 

інструкції (ФГУН ЦНИИЭ, Росія). 

Ампліфікацію виконували за індивідуальним температурним режимом приєднання праймерів 

(відпалювання) до однониткових ланцюгів ДНК для кожного гена окремо. 

Продукти ПЛР аналізували за допомогою електрофорезу в 3% агарозному гелі в присутності 

трис-боратного буфера концентрованого з бромідом етидію, візуалізували за допомогою маркера 

молекулярних мас. Дане дослідження проведено в центральній науково-дослідній лабораторії ДВНЗ 

«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. 

Кількісний вміст серцевого тропоніну-Т у цільній крові проводили через 8 год після 

виникнення симптомів ГІМ, за допомогою анализатора Cardiac reader Roche (із використанням тест 

смужок Roche CARDIAC T Qantitative Troponin T). Вміст ліпідів - загального холестеролу (ЗХС), 

тригліцеридів (ТГ) та ХС ліпопротеїнів високої і низької густини (ХС ЛПВГ, ХС ЛПНГ) у плазмі 

визначали на спектрофотометрі («ФП», Фінляндія). 

Вміст С-реактивного протеїну (СРП) вивчали в сироватці пацієнтів із ГІМ методом 

імуноферментного аналізу (ELISA) із набором реактивів за інструкцією фірми-виробника «DRG» 

(США). 

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). 

Вміст sVCAM-1 вивчали в плазмі крові пацієнтів методом імуноферментного аналізу з набором 

реактивів фірми «Diaclone®» (Франція). 

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). Показники 

гемокоагуляції вивчали за допомогою наборів реактивів фірми «Simko Ltd» (Україна) (Баркаган 

З.С., Момот А.П. 2001). 

Прогнози фатальних і 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 «Assessment of cardiovascular 

risk in primary prevention and secondary prevention» (OSC Healthcare Srl®, 2005™). 

Ймовірність виживання хворих на ГІМ (Survival Probability) вираховували щоквартально 

впродовж 12 міс за шкалою Kaplan-Meier. 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%) (D.A. Morrow, E.M. 

Antman, A. Charlesworth, 2000), PAMI risk score (S.B. Baptista S.P. et al., 2004) і GRACE (K.A. Fox 

R.A. et al., 2006). Нестандартизований та стандартизований коефіцієнт ризику (hazard ratio – HR) 

розраховували за досягненням кінцевих точок. Коефіцієнт стандартизованого ризику розвитку 

кінцевих точок (HR) визначали за допомогою Advanced Linear Survival Analysis (SPSS Inc. 7.0, 

USA). 

Усім хворим проводили уніфіковану медикаментозну терапію відповідно до діючих вітчизняних 

протоколів. 50 хворих на ГКС з елевацією сегмента ST отримали тромболітичну терапію (ТЛТ) 

препаратами стрептокінази чи альтеплази за схемою фірми виробника, відповідно маси тіла 

пацієнта. 

Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм MS® ExcelTM 2010, Primer 

of Biostatistics® 6.05 та Statistica™ 7.0 (Statsoft® Inc). Комп’ютерний реєстр (база даних) отриманих 

показників створювали в системі MicrosoftExel. Достовірність даних для незалежних вибірок 

вираховували з застосуванням двовибіркового t-критерію Student (при розподілі близькому до 



нормального), чи U-критерію Wilcoxon-Mann-Whitney (при нерівномірному розподілі); для 

залежних вибірок – парного t-критерію Student, чи t-критерію Wilcoxon, відповідно. Аналіз якісних 

ознак оцінювали за критерієм c2 (при частотах менше 5 – точний двобічний тест Fisher). 

Ідентифікацію досліджуваного показника, як маркера ризику, оцінювали методами клінічної 

епідеміології. Кореляційний аналіз виконували за допомогою параметричного коефіцієнту Пірсона і 

непараметричного рангового коефіцієнту кореляції Спірмена. Різницю вважали достовірною при 

р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що серед хворих на ГКС мутація в 

16 інтроні гена АСЕ (dbSNP id.: rs 4646994) спостерігалася в 14,7%, що на 5,3% рідше, ніж серед осіб 

контрольної групи (c2=3,01, р>0,05). За характером алельного розподілу I/D поліморфізму гена АСЕ 

у хворих на ГКС з однаковою частотою траплявся «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 переважав сприятливий І-алель в 1,86 раза (65,0%, проти 35,0% носіїв D 

алеля, c2=17,03, p<0,001). 

У хворих на Q-ІМ гетерозиготне носійство «мутантного» D-алеля виявлялося в 4,94 і 4,27 раза 

частіше, ніж ІІ- та DD-генотипи (c2=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 домінував І-алель (ID, 

ІІ-варіанти), над DD-генотипом: 50,0% і 30,0%, проти 20,0% (c2=6,58, p=0,037). ID-варіант частіше 

спостерігався у хворих на Q-ІМ на 19,6% (c2=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% 

(c2=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 визначався в осіб із локалізацією ІМ по задній 

стінці лівого шлуночка (ЛШ) на 7,65% (p<0,05), не Q-ІМ – на 5,9% (р<0,05), без вагомої різниці за 

черговістю виникнення. 

Генетично зумовлена схильність до появи Q-ІМ, незалежно від його локалізації та черговості 

виникнення (первинний/повторний, чи рецидив) у хворих на ГКС, характеризувалася зростанням 

ризику тяжкості даної патології за наявності гетерозиготної делеції функціональної зони гена АСЕ в 

2,22-2,32 раза (OR=4,67-5,33, 95%СІ=1,53-14,3, c2=7,66-14,7, р≤0,006-0,001). D-алель асоціювала з 

відносним ризиком Q-ІМ – 1,40 (OR=1,78, 95%СІ=0,97-3,25, c2=3,99, р=0,037), підвищувала ризик 

появи ІМ уперше – в 1,39 раза (OR=1,76, 95%СІ=0,95-3,27, c2=3,24, р=0,049), із локалізацією 

переважно по задній стінці – в 1,52 раза (OR=2,10, 95%СІ=1,08-4,09, c2=4,18, р=0,03); частішим 

виявленням супутніх артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету 2 типу (ЦД2), надмірної 

маси та ожиріння, облітеруючого захворювання артерій нижніх кінцівок та цереброваскулярної 

патології, порушення ритму в гострий період ІМ та вищим систолічним артеріальним тиском (САТ). 

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, c2=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, c2=3,53-13,85, р≤0,041-0,001), не асоціює з не Q-ІМ. 

Окрім того ІІ-генотип є додатковим протективним чинником повторного ІМ, чи рецидиву з низьким 

відносним ризиком 0,37 (OR=0,23, 95%СІ=0,07-0,76, c2=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) спостерігалася в 4,9% випадків (пацієнти з Q-ІМ), за відсутності 

такої в осіб із не Q-ІМ та контрольної групи). За характером алельного розподілу 894G>T 

поліморфізму гена eNOS домінував сприятливий G алель над Т алелем: у хворих на ІМ в 1,92 раза 

(65,8% випадків, проти 34,2% носіїв T алеля, c2=7,48, р=0,006) без вірогідних змін коефіцієнту 

інбридингу; в осіб контрольної групи в 3,0 раза (75,0%, проти 25,0%, c2=13,1, р<0,001) із надлишком 

гетерозиготності (F=-0,33, р=0,013), що загалом не порушувало очікуваної популяційної рівноваги 

Hardy-Weinberg. Гомозиготна мутація гена eNOS визначалася 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 асоціювали з частішим виявленням 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 домінував 



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 (c2=28,0, р<0,001) та на 18,8% 

(p<0,05) більша в пацієнтів з ІМ по нижній стінці, ніж із «передньою» локалізацією процесу, а GG-

генотипу навпаки менша – на 26,3-34,2% (c2=13,5-44,5, р≤0,006-0,001) відповідно. Відносна частота 

ТТ-генотипу в пацієнтів із повторним ІМ, чи його рецидивом, вірогідно превалювала над GG-

варіантом на 7,4% (c2=14,5, р<0,001). 

У результаті молекулярно-генетичного дослідження виявили, що наявність мутації гена eNOS у 

хворих на ГКС (Т алель) підвищувала відносний ризик появи ІМ із локалізацією по нижній стінці в 

1,79 раза (OR=2,43, 95%СІ=1,20-4,95, c2=6,19, р=0,009) та ймовірність повторного ІМ, чи рецидиву в 

2,15 раза (OR=3,48, 95%СІ=1,58-7,68, c2=9,88, р=0,002), а ТТ-генотип – із частішим успадкуванням 

ІМ у 2,5 і 1,9 раза в чоловіків і жінок (c2=8,95, р=0,002 та c2=5,12, р=0,025, відповідно) та вищою 

частотою серцевих скорочень (ЧСС) на 15,0% (р<0,05). Присутність GG-генотипу, чи G-алеля 

зменшувала шанси на повторний розвиток ІМ та його локалізацію по нижній стінці і робила їх 

найнижчими в популяції (OR=0,12-0,83, 95%СІ=0,03-0,83, c2≤5,37-9,95, р≤0,027-0,001). Кожний 

п’ятий пацієнт із ІМ (19,6%) мав 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). 

Встановили, що поєднання «мутантних» D і Т алеля в гаплотипі (ID/TG варіант) збільшувало 

відносний ризик появи Q-ІМ у 2,93 раза при зростанні шансів до 4,79 (OR 95%СІ=1,69-13,6, c2=9,73, 

р=0,002). 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). 

Нами показано, що зміни показників первинного гемостазу у хворих на ІМ, залежно від 

поліморфізму гена АСЕ (I/D), асоціювали зі скороченням періоду генерації активного тромбіну за 

зовнішнім механізмом у носіїв ІІ-генотипу гена АСЕ на 8,01% (р<0,05) при одночасній активації 

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 першою фазою у 

власників DD-генотипу на 19,2% (р=0,05). Генетично зумовлена схильність до гемореологічних 

порушень у хворих на ІМ характеризувалася 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) асоціювала 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 першої і другої фаз первинного гемостазу. 

Гомозиготна присутність І-алеля гена АСЕ та G-алеля гена eNOS у гаплотипі (II/TG, II/GG 

комбінації) підвищувала 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). 

Зміни ліпідного профілю у хворих на ГІМ не асоціювали із видом ІМ (Q-, не Q-ІМ) та 

черговістю його виникнення. Нижня локалізація ІМ супроводжувалася нижчим вмістом ХС ЛПВГ 

на 39,1% (р<0,05) та більшим рівнем ХС ЛПНГ на 32,0% (р<0,05). Носійство ID-генотипу гена АСЕ 

характеризувалося 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 асоціювала з вищим 

рівнем ЗХС на 9,38% і 7,88% (р<0,05). 

Групами ризику порушення ліпідного профілю у хворих на ГІМ були носії D-алеля гена АСЕ та 

Т-алеля гена eNOS. Присутність ID-генотипу та Т-алеля в гаплотипі (ID/TG, ID/TT комбінації) 

характеризувалося вищим вмістом ЗХС та ХС ЛПНГ на 10,2-20,7% (p<0,05). Натомість гомозиготна 

присутність D-алеля гена АСЕ в гаплотипі, незалежно від алельного стану гена eNOS, (DD/TG, 

DD/GG), супроводжувалася 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) було 

несприятливим фактором і збільшувало 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, зменшувало 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. 

Зміни гемокоагуляції у хворих на ІМ під впливом терапії характеризувалися: нормалізацією 

тривалості тромбіногенезу на 28-у добу лікування, краще на фоні тромболітичної терапії (ТЛТ), 

подовженням – в 1,54 і 1,73 раза (р<0,001) та через 6 і 12 міс – 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. Це одначе 

перевищувало верхню межу норми для показника і вказувало на стан керованої гіпокоагуляції; 

зменшення 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, 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). 

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 

першу і другу 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 перші 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 фібриногену (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). 

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 із метою попередження 

тромбоутворення і покращання гемореології рекомендували подовжити тривалість 

антикоагулянтної терапії в стаціонарі з 7 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% (c2=38,0 р<0,0001) серед носіїв ІD-генотипу гена АСЕ на 51,1% 

(c2=34,8, р<0,0001) та Т-алеля гена eNOS на 60,9% (c2=48,2, р<0,0001), власників II/TG, ІD/TT, 

ІD/TG, DD/GG та DD/TG гаплотипів – на 29,5-48,6% (c2≤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 (c2=58,2, р<0,0001), вірогідно в носіїв ІD-генотипу гена АСЕ (c2=46,4, р<0,0001), GG-

генотипу і T-алеля гена eNOS (c2=9,25, р=0,0023 і c2=51,0, р<0,0001 відповідно), ІD/TT, ІD/TG, 

DD/GG та DD/TG комбінацій (c2≤4,95-49,0, р≤0,024-0,0001). 

Уперше встановлено, що підвищення вмісту sVCAM-1 було 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 збільшувало ризик ІМ у 4,43-4,80 раза, незалежно від 

його виду, розташування та черговості (р<0,001). СРП підвищувало 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%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 корелювало 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 в пацієнтів із нижнім і повторним ІМ (r=0,49-0,98, p≤0,001-0,0001). 

Тригліцериди (ТГ) прямо впливали 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). 

Аналогічну дію 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 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). 

Нами встановлено, що терапія ГКС сприяла 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 – в 1,5-2,0 

раза (р<0,01-0,001). 

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 зростали 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 

асоціювало з гіршими показниками прогнозу SCORE в 2,93 раза (р<0,05), Framingham4 і 

Framingham10 – в 1,93-3,16 раза (р<0,05-0,001). 

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. 

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 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 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. 

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 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 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. 

Проведені нами дослідження підтверджують перспективність подальшого пошуку 

індивідуальних генетичних факторів ризику ССЗ 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, із метою розробки профілактичних заходів. 

 

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. Кожний 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 кожний 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 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 (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 міс – 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 впродовж усього періоду 

спостереження на 15,9-22,8%, 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). 

 

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. Для підвищення ефективності лікування хворих на ГІМ доцільно проводити корекцію 

терапевтичної тактики в межах рекомендованих вітчизняних протоколів, ураховуючи індивідуальну 

генотип-залежну відповідь:  

 із метою попередження ретромбозів і покращання гемореології на стаціонарному етапі 

носіям І-алеля (особливо ІІ-генотипу) гена АСЕ і GG-генотипу гена eNOS – подовжити тривалість 

антикоагулянтної терапії з 7 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; 

 для корекції ліпідного обміну, покращання прогнозів фатальних та нефатальних серцево-

судинних подій, функції ендотелію обрати більш «агресивну» тактику застосування статинів та 

метаболітотропної терапії в носіїв 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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АНОТАЦІЯ 

Урсуляк Ю.В. Лікування хворих на гострий коронарний синдром з урахуванням 

поліморфізму генів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – 

кардіологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 

2015. 

Дисертаційна робота присвячена оптимізації ранньої діагностики та лікування 102 хворих на 

гострий інфаркт міокарда (ГІМ) шляхом визначення поліморфізму генів eNOS (T894G), АСЕ (I/D), 

змін тромбоцитарно-судинного гемостазу, обміну ліпідів, гуморальних маркерів дисфункції 

ендотелію (сумарних метаболітів оксиду азоту, вміст розчинної форми внутрішньосудинної 

молекули адгезії), системної запальної відповіді та прогнозу. Встановлено зв’язок поліморфізму 

генів eNOS (T894G) та АСЕ (I/D) із клінічно-діагностичними проявами гострого коронарного 

синдрому, залежно від виду, локалізації та черговості виникнення ГІМ. Оцінено фатальні і 

нефатальні прогнози хворих на ГІМ, досягнення кінцевих точок, проведено генотип-залежний аналіз 

змін під впливом фармакотерапії, виділено групи ризику пацієнтів. Встановлено нові 

фармакогенетичні підходи до корекції лікування хворих на ГІМ, залежно від генотипів аналізованих 

генів. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром, поліморфізм генів, діагностика, лікування, 

ризики, прогнози. 

 

АННОТАЦИЯ  

Урсуляк Ю.В. Лечение больных острым коронарным синдромом с учетом полиморфизма 

генов. – Рукопись. 



Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.11 - кардиология. Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Ивано-

Франковск, 2015. 

В диссертации предложена и обоснована концепция нового подхода к лечению 102 больных 

острым инфарктом миокарда с учетом полиморфизма двух генов АСЕ (I / D) и eNOS (894G> T). 

Найдена связь полиморфизма рассматриваемых генов и их гаплотипов с различными видами 

инфаркта миокарда. Оценено уровень суммарных метаболитов оксида азота в плазме крови, 

содержание растворимой формы внутрисосудистой молекулы адгезии, липидный профиль у 

больных острым коронарным синдромом, в зависимости от аллельного состояния 2 генов, их 

гаплотипов и вида инфаркта миокарда левого желудочка. Выделены группы риска пациентов. 

Установлено, что среди больных острым коронарным синдромом мутация в 16 интроне гена 

АСЕ (dbSNP id .: rs 4646994) наблюдается в 14,7%, что на 5,3% реже, чем среди лиц контрольной 

группы (c2 = 3,01, р > 0,05). У больных Q-инфарктом миокарда гетерозиготное носительство 

«мутантного» D-аллеля встречается в 4,94 и 4,27 раза чаще, чем II-и DD-генотипы (c2 = 19,5, p 

<0,001). У пациентов с не Q-инфарктом миокарда достоверно доминирует I-аллель (ID, II-варианты). 

Среди больных с острым коронарным синдромом гомозиготная миссенс однонуклеотидных 

мутация в 7 хромосоме 7 экзоне q35-36 гена eNOS (dbSNP id: rs1799983) встречается в 4,9% случаев 

(пациенты с Q-инфарктом миокарда), при отсутствии таковой у лиц с не Q-инфарктом миокарда 

контрольной группы. 

Гомозиготная мутация гена eNOS встречается только у больных с Q- инфарктом миокарда 

(5,43%). Среди больных с не Q- инфарктом миокарда не достоверно доминирует в 1,5 раза GG-

генотип над TG-вариантом (60,0% против 40,0%, р> 0,05). 

В результате молекулярно-генетического исследования выявили, что наличие мутации гена 

eNOS у больных острым коронарным синдромом (Т аллель) повышает относительный риск 

появления инфаркта миокарда с локализацией по нижней стенке в 1,79 раза (OR = 2,43, 95% CI = 

1,20 -4,95, c2 = 6,19, р = 0,009) и вероятность повторного ИМ, или рецидива в 2,15 раза (OR = 3,48, 

95% CI = 1,58-7,68, c2 = 9,88, р = 0,002). 

Каждый пятый пациент с инфарктом миокарда (19,6%) имеет мутацию в кодирующих регионах 

гена АСЕ (I / D, 16 интрон, 17q23, dbSNP id: rs4646994) или eNOS (894G> T, кодон 298, 7 экзон, 

7q35- 36, dbSNP id: rs1799983). 

Сочетание «мутантных» D и Т аллеля в гаплотипе (ID / TG вариант) увеличивает относительный 

риск появления Q- инфарктом миокарда в 2,93 раза. 

Открыты новые подходы к лечению больных с острым инфарктом миокарда в зависимости от 

генотипа, а именно после проведения лечения в соответствии с существующими протоколами мы 

получили данные, согласно которым рекомендуемых больным с острым коронарным синдромом с 

элевацией сегмента ST носителям I-аллеля (особенно II-генотипа) гена АСЕ и GG-генотипа гена 

eNOS с целью предупреждения тромбообразования и улучшения гемореологии увеличить 

продолжительность антикоагулянтной терапии в стационаре с 7 дней до 10-14 с уменьшением 

терапевтической дозы антикоагулянтов на 50% для таких, кому проводили тромболитическую 

терапию и в полной дозе - без тромболитической терапии, а также носителям Т-аллеля гена eNOS и 

DD-генотиту гена АСЕ, которым не проводили тромболитическую терапию. Комплексное лечение 

больных с острым инфарктом миокарда способствовало уменьшению количества эпизодов 

безболевой ишемии миокарда на 33,3% (лучше у носителей I-аллеля, р <0,05), уменьшению 

количества желудочковых экстрасистол (на 84,4%) и эпизодов желудочковых тахикардий более чем 

на 75% (в 88,9% случаев) (чаще у носителей ID-генотипа гена АСЕ и Т-аллеля гена eNOS), 

уменьшению количества наджелудочковых экстрасистол на 80% (лучше у носителей D-аллеля гена 

АСЕ) и эпизодов фибрилляции предсердий на 22,2% (чаще у владельцев Т-аллеля гена eNOS) в 47 

случаях исчезли эпизоды желудочковых экстрасистол высоких градаций, на 66,7% - уменьшились 

эпизоды болевой ишемии и рецидивы ангинозной боли, которые не имели зависимости от 

полиморфизма рассматриваемых генов. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, полиморфизм 

генов, риски. 



SUMMARY 

Ursuliak Y. V. Treatment of patients with acute coronary syndrome given gene polymorphism. – 

Тhe manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.11 – cardiology. Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2015. 

The thesis is devoted to optimizing early diagnosis and treatment of 102 patients with acute myocardial 

infarction (AMI) by determining polymorphism gene eNOS (T894G), ACE (I / D), changes in platelet-

vascular hemostasis, lipid metabolism, humoral markers of endothelial dysfunction (total metabolites of 

nitric oxide content soluble form of intravascular adhesion molecules), systemic inflammatory response and 

prognosis. The relationship of polymorphism gene eNOS (T894G) and ACE (I / D) with clinical-diagnostic 

manifestations of acute coronary syndrome, depending on the type, location and order of occurrence of 

AMI. Reviewed forecasts fatal and nonfatal myocardial infarction patients, achieving endpoints, conducted 

analysis of genotype-dependent changes under therapy, allocated risk patients. Established 

farmakohenetychni new approaches to correcting treatment of AMI depending on the genotype of the 

analyzed genes. 

Key words: acute coronary syndrome, gene polymorphism, diagnosis, treatment, risks, forecasts. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АПФ – ангіотензин-перетворювальний фермент 

АТ – артеріальний тиск 

ГІМ – гострий інфаркт міокарда 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗХС – загальний холестерол 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ЛШ – лівий шлуночок 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

СРП – С-реактивний протеїн 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ССУ – серцево-судинні ускладнення 

ССП – серцево-судинні події 

ТЛТ – тромболітична терапія 

ФБГ – фібриноген 

ХСК – хвороби системи кровообігу 

ХС ЛПВГ – холестерол ліпопротеїнів високої густини 

ХС ЛПДНГ – холестерол ліпопротеїнів дуже низької густини 

ХС ЛПНГ – холестерол ліпопротеїнів низької густини 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЦД – цукровий діабет 

АСЕ – angiotensin converting enzyme 

eNOS – endothelial Nitric Oxide Synthase 

HR – hazard ratio 

NO – монооксид нітрогену 

NO2+NO3 – сумарні стабільні метаболіти монооксиду нітрогену 

OR – odds ratio (відношення шансів) 

RR – risk ratio (відношення ризиків) 

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation 

sVCAM-1 - розчинна форма внутрішньосудинної молекули адгезії 
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