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nosis - psychoorganic syndrome which was combined with specific disorders of develop
ment of school skills. language disturbances, with a hyperkinetic syndrome, infantility. 
The majority of researched children grow in conditions of pedagogical neglect, absence 
of parental care and love. The author the problems of ethiopathogenetic diagnosis of 
multifactorial mental diseases, understanding of clinical polymorphism, approaches to 
treatment and corrections, to the tolerant relation to children with mental retardation.
Key words: mental retardation, psychoorganic syndrome in children, hyperkinetic syn
drome. specific disorder of development of school skills, language disturbances in chil
dren, clinical polymorphism, multifactorial diseases.
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Резюме. В роботі представлені результати вивчення поліморфізму гена рецептора 
1 типу до АТ-ІІ у хворих на ренопаренхімну гіпертонію (РГ) внаслідок хронічного 
пієлонефриту, вивчені особливості перебігу захворювання і ефективність терапії 
кандесаром в залежності від генотипу. Отримані результати свідчать про більш 
високі частоти генотипів АС і СС та алеля С у хворих на РГ, відзначено більш 
тяжкий перебіг гіпертензивного синдрому у хворих, що мають генотип СС/АС, який 
потребував більш активного гіпотензивноголікування. Кандесарбув ефективний 
у всіх хворих, побічної дії препарату та ускладнень терапії не виявлено. Отримані 
дані та аналіз літературних даних свідчать про можливість використання 
молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму гена ATI66C для прогнозування 
перебігу захворювання, диференційованого підбору терапії.
Ключові слова: ренопаренхімна гіпертонія, генетичний поліморфізм, ангіотензін 
II, кандесартан.

ВСТУП
Роль генетичних факторів в розвитку артеріальної гіпертонії (АГ) є 

доказаною [2,3,5,6]. Більшість наукових досліджень присвячено вивченню 
поліморфізму генів, які впливають на роботу ренін-ангіотензинової системи 
(РАС). Ангіотензин II (АТ-ІІ) вважають найбільш активною ланкою РАС, він 
викликає вазоконстрикцію, впливаючи на гладенькі м'язи судин. Вплив AT - 
II на нирки полягає в модуляції ниркового кровотоку, швидкості клубочкової 
фільтрації (ШКФ), тубулярної реабсорбції натрію і води [1]. Особливий 
інтерес дослідників викликає питання, яку роль відіграють нирки в 
формуванні есенціальної (ЕГ) та ренопаренхімної гіпертонії (РГ), її 
патогенетичних та морфологічних особливостях. Нирки є органами, котрі 
чи не найбільше страждають від АГ, і самі можуть відігравати провідну роль 
в формуванні гіпертензивного синдрому. Вважається, що від 5% до 20%

ЗО



------------------------------------------------------------------- ГЕНЕТИКА В МЕШКАННІ 
хворих на АГ мають симптоматичний характер гіпертензивного синдрому, 
серед них РГ займає провідне місце, у 29% пацієнтів має за основу 
переважне ураження інтерстицію. Важливу роль в прогресуванні ураження 
нирок, аж до стадії ХНН, відіграє активація внутрішньониркової РАС, 
основним ефекторним пептидом якої є АТ-ІІ. АТ-ІІ виявляє свої ниркові та 
позаниркові ефекти через взаємодію з рецепторами 1 (АТ-ІІр1) та 2 (АТ- 
ІІр2) типу, причому активація АТ-ІІр2 протидіє негативним ефектам, що 
спричинені впливом АТ-Пр1 [1], тому збереження їх активності вважливою 
задачею терапевтичної тактики щодо хворих на РГ. Новий клас інгібіторів 
РАС - блокатори ангістензинових рецепторів (БАР) є селективними 
блокаторами рецепторе 1 типу, не впливають на активність інших 
нейрогуморальних систем, зокрема АТ-ІІр2.

Дані літератури щодо асоціації поліморфних факторів гена судинного 
рецептора АТ-ІІр1 з розвитком та перебігом АГ при захворюваннях нирок є 
суперечливими [4,6,7] і стосуються здебільшого гломерулярних уражень. 
Результати багатьох досліджень свідчать, що ШКФ, нирковий кровоток та 
плазмоток первісно є нижчими в АС/СС групі порівняно з АА групою, але 
позитивно змінюються після впливу БАР більшою мірою в АС/СС групі, тобто С 
алель пов’язаний з підвищеною інтраренальною та периферійною діяльністю 
АТ-ІІ [5,8]. За даними вивченої нами літератури дослідження алелей поліморфної 
дільниці (А1166С) гена судинного рецептора АТ-ІІр1 у хворих на РГ на тлі 
хронічного пієлонефриту не проводилось. Мета роботи - вивчити поліморфізм 
гену рецептора 1 типу до АТ-ІІ у хворих на РГ внаслідок тубулоінтерстиціального 
ураження нирок та вивчити особливості перебігу захворювання і ефективність 
гіпотензивної терапії БАР в залежності від генотипу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами обстежено 15 чоловіків віком від 25 до 50 років (середній вік 

43,1 ±7,01 років). Діагноз РГ встановлювали на підставі загальноприйнятих 
стандартів діагностики. Давність захворювання нирок становила від 3 до 
25 років, тривалість АГ від 3 до 10 років (6,37+3,27 років). На початку 
лікування систолічний артеріальний тиск (АТ) становив від 250 до160 мм 
рт ст. (194,4±15,2), діастолічний АТ від 130 до 90 мм рт ст. відповідно 
(115,5±8,2). До контрольної групи увійшли 40 осіб відповідного віку, з 
нормальним АТ, що не мали в анамнезі захворювань сечовивідної системи. 
З метою вивчення ступеня ураження органів-мішеней хворим основної групи 
призначали електрокардіографію, ехокардіоскопію, огляд очного дна, 
реоенцефалографію, консультації офтальмолога, невропатолога. З метою 
вивчення алелей поліморфної дільниці (А1166С) гена судинного АТ-ІІр1 
проводилось виділення геномної ДНК із венозної крові обстежуваних 
методом фенол-хлороформної екстракції. Поліморфний участок ДНК 
ампліфікували за допомогою полімеразної ланцюгової реакції на 
ампліфікаторі „Терцик” (Росія).
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Для проведення гіпотензивної терапії хворим призначали кандесартан 

цилексетил в початковій дозі 4-8 мг, за необхідності корегували дозу 
препарату до 8-16 мг на добу одноразово. Хворих оглядали щоденно 
впродовж перших двох тижнів щодня, потім щомісяця впродовж півроку. 
За критерії оцінки гіпотензивного ефекту препарату використовували 
динаміку систолічного та діастолічного AT, додатково оцінювали суб’єктивну 
і об'єктивну переносимість препарату, усунення суб'єктивних неприємних 
проявів хвороби (головний біль, запаморочення, втомлюваність, зниження 
працездатності). Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
комп’ютерної програми Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати дослідження генотипу АТ-І!р1 наведені в табл.

Таблиця

Розподіл частот генотипів і апелів гену АТ-Пр1 в основній, контрольній 
групі і серед хворих на ЕГ, %

Генотип, 
алель

Контрольна 
група (п=40)

Хворі на ЕГ 
(п=37)

Основна 
група (п=15)

АА 51 13 16,66
АС 34 60 66,80
СС 15 27 16,66
С 49 87 83,46

Пщдаючи аналізу отримані дані та результати попередніх досліджень нашої 
клініки щодо ЕГ [3] можна зробити висновок, що у хворих на РГ спостерігається 
достовірно вища частота апелю С порівняно з особами контрольноїгрупи і вища 
частота генотипу АС, ніж в контрольній групі і у хворих на ЕГ

Щодо особливостей перебігу РГ, відзначені більш високі цифри АТ у 
хворих з генотипом СС (226,6±6,1), меншою мірою АС (188,3+8,8) на початку 
лікування (р<0,05). За дозою кандесара, призначення якої потребували 
хворі, пацієнти були розподілені на 3 групи: 4-8 мг/добу; 12-16 мг/добу; хворі, 
які потребували комбінованої терапії (додавали гіпотиазід 25 мг/добу-2 
випадки, амлодіпін 10 мг/добу -1 випадок за показаннями). Серед хворих 
2 і 3 груп носії алелю С становили 70% і 100 % відповідно. Всі хворі добре 
переносили лікування, адекватна корекція артеріального тиску досягнута 
впродовж 10-14 днів у 75% хворих; впродовж 6 місяців у всіх хворих. 
Погіршення стану, непереносимість препарату, неефективність лікування 
не відмічали в жодному випадку.

Відомо, що у хворих, що страждають на захворювання нирок АГ є 
самостійним фактором прогресування захворювання і сприяє прискоренню 
розвитку ниркової недостатності. Серед цієї групи хворих особливо 
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важливою є рання, досимптомна ідентифікація маркерів несприятливого 
перебігу і прогнозу захворювання. На підставі отриманих даних можна 
зробити висновок про доцільність подальшого поглибленого вивчення 
поліморфізму генів AT-II р1 у хворих на тубулоінтерстиціальні захворювання 
нирок з метою пошуку нових форм прогнозування клінічних особливостей, 
перебігу захворювання, підбору ефективного лікування та запобігання 
тяжких ускладнень. Перспективним з огляду на патофізіологічні механізми 
впливу АТ-ІІ на рецептори 1 та 2 типу є використання БАР, що селективно 
блокують рецептори 1 типу, з метою збереження позитивного впливу 
активації АТ-ІІр2 (вазоділятація, антипроліферативний ефект) у хворих на 
РГ на тлі хронічних прогресуючих уражень нирок. Перспективи обраного 
напрямку досліджень полягають в можливості прогнозування хворобливості 
індівідума (враховуючи сімейний анамнез, фактори ризику та визначення 
генотипу), прогнозування перебігу існуючого захворювання, можливість 
диференційованого підбору терапії та призначення в майбутньому схем 
лікування на основі традиційних та молекулярно-генетичних методів 
дослідження [2,3].

ВИСНОВКИ
« У хворих на РГ, що розвинулась на тлі хронічного пієлонефриту 

генотип АС виявлений у 66,8% хворих, СС та АА у 16,66% хворих відповідно. 
Алель С присутній у генотипі 83,46% хворих на РГ, що в 1,7 разів вище, ніж 
серед здорових осіб.

• Кандесар був ефективний в дозі 8-12 мг/добу у хворих з генотипом 
АА/АС; в дозі 12-16 мг/добу або при поєднанні з іншими гіпотензивними 
препаратами у хворих з генотипом СС/АС. Хворі на РГ потребували більшої 
дози препарату, ніж хворі на ЕГ за відповідного генотипу.

• Більша частота алелю С серед хворих на хронічний пієлонефрит за 
наявності або відсутності РГ є прогностично несприятливою ознакою щодо 
розвитку і перебігу АГ.
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ПопимоосЬизм генов ренин-ангиотензиновой системы 
и оенопаоенхимная гипертония: аспекты диагностики, 

особенности течения, подходы к терапии
Кайдашев И.П., Борзых О.А., Васильев В.Н., Нерух И.А., 

Шлыкова О.А.
Резюме. В работе представлены результаты изучения полиморфизма гена 
рецептора 1 типа к АТ-П у больных ренопаренхимной гипертонией на фоне 
хронического пиелонефрита, изучены особенности течения заболевания и 
эффективность гипотензивной терапии кандесаром, оценена зависимость от 
генотипа. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании генотипа 
СС и АС и аллеля С у больных ренопаренхимной гипертонией, отмечено более 
тяжелое течение гипертензивного синдрома у больных с генотипам АС/СС, 
потребность в более активной гипотензивной терапии у обладателей аллеля С. 
Адекватная коррекция артериального давления достигнута у всех больных. 
Полученные данные свидетельствуют о возможности изучения полиморфизма гена 
А1166С для прогнозирования течения основного заболевания, ренопаренхимной 
гипертонии и дифференцированного подбора гипотензивной терапии.
Ключевые слова: ренопаренхимная гипертония, генетический полиморфизм, 
ангиотензин II, кандесартан.

Gene poiymorohism of renin - angiotensin system and 
renooarenchimai hypertonia: aspects of diagnosis.

prediction of course, therapy
I.P. Kajdashev, O.A. Borzikh, V.N. Vasiliev, l.A. Nerykh, 

O.A. Shiikova
Summary. In activity the outcomes of analysis of gene polymorphism of a receptor 1 type 
to angiotensin II in patients by renoparenchimal hypertonia with chronic pyelonephritis.
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features of flow of disease and efficiency of hypotensive therapy by Kandesartan shown 
depending on the detected genotype. The obtained outcomes testify to predominance of 
a genotype CC and AC and C allel in patients by renoparenchimal hypertonia, the flow of 
a hypertensive syndrome for patients with a genotype an ACE/CC, need for more fissile 
hypotensive therapy for patient with C allel is marked rougher. The adequate correction 
of arterial pressure is reached for all patients. The obtained data testify to a capability of 
analysis of gene polymorphism A1166C for prediction of the course of a basic disease, 
renoparenchimal hypertonia and differentiated choice of hypotensive therapy.
Key words: renoparenchimal hypertonia, genetic polymorphism, angiotensin II, 
Kandesartan.

ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ТА 
ПІ КУВАННІ ГІПЕРТНІЧНОІ ХВОРОБИ

Кайдашев І.П., Расін М.С., Савченко Л.Г, Ожинова О.А., 
Якімішина Л.І.

Українська медична стоматологічна академія

Резюме. У здорових чоловіків полтавського регіону частота алелів А та С 
поліморфного гену (А1166С) рецептора ангіотензину I11 типу (АТ1Р) є 68% та 32% 
відповідно, генотипів АА. АС та СС 51%, 34%, 15% відповідно. У хворих на гіпертонічну 
хворобу ці ж показники становили 44, 56, 23. 52, 25відсотків відповідно. Встановлено, 
що наявність алелі С обумовлює більш ранній початок та більш тяжкий перебіг 
гіпертонічної хвороби. Блокатор АТ1Р кандесартан у випадку монотерапії більш 
ефективний у хворих на гіпертонічну хворобу, що мають алель С.
Ключові слова: поліморфізм гену рецептора ангіотензину II першого типу, 
гіпертонічна хвороба, кандесартан.

ВСТУП
XXI століття - час великих відкриттів в галузі молекулярної медицини. 

Один з найбільш значних успіхів на цьому напрямку - поступове пізнання 
полігенної природи серцево-судинних захворювань: атеросклерозу та 
гіпертонічної хвороби (ГХ) [1,4]. В цих дослідженнях ефективним є вивчення 
поліморфізму генів, які кодують утворення білків: ферментів, рецепторів, 
структурних елементів, що забезпечують функції складної системи регуляції 
ліпідного обміну, ендотелію судин, артеріального тиску [4]. Вивчення 
особливостей метаболізму і функції клітин та органів у поліморфних 
організмів є важливим інструментом розшифровки ролі певних білків у 
фізіології та патології [5]. В клініці внутрішніх хвороб вивчення поліморфізму 
генів дозволяє встановити їх участь у розвитку патології, це має значення 
для діагностики та прогнозу перебігу захворювань. Є окремі дані про зв'язок 
алелі D гену ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) і алелі С гену 
рецептора ангіотензину II першого типу (АТ1Р), а також про синергізм цих 
мутацій у розвитку та важкості перебігу ГХ [4]. Другим аспектом генетичних 
досліджень у терапії є взаємовідношення ліки-генотип. У цьому напрямку 
також є певні досягнення [3, 5, 6, 8, 10]. Метою роботи було вивчення зв'язку
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