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РЕЗЮМЕ
Представлено результати вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого типу у 
хворих на ренопаренхімну гіпертензію на тлі хронічного пієлонефриту. Вивчено особливості пе ребігу 
захворювання у групах з різними генотипами. Отримані результати свідчать про переважання у цих 
хворих генотипів АА і АС та алеля А. Відзначено також більш тяжкий перебіг у них гіпертензивного 
синдрому. Вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого типу дає  можливість 
прогнозувати перебіг основного захворювання, ренопаренхімної гіпертензії, запобігти розвитку 
можливих ускладнень і в подальшому розробити ефективні методи лікування.
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Роль генетичних чинників в розвитку артеріальної
гіпертензії (АГ) на сучасному етапі розвитку' медичної
науки є доведеною [1-4]. Вважається, що у 5-20% хворих
на АГ гіпертензивний синдром носить симптоматичний
характер, серед них ренопаренхімна гіпертензія (РГ)
посідає провідне місце, складаючи 29-35%.

Важливу роль у прогресуванні ураження нирок, підви
щенні артеріального тиску (АТ) відіграє ренін-ангіотен-
зивна система (РАС). Ангіотензин II (АТ II) вважають
найбільш активною ланкою РАС, він спричинює вазокон-
стрикцію, впливаючи на гладкі м'язи судин. Вплив АТ II
на нирки полягає в модуляції ниркового кровотоку,
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), тубулярної
реабсорбції натрію і води [13].

У той же час важливим патогенетичним фактором роз
витку РГ є підвищення продукції реніну та АТ II [10].
Класичні фізіологічні ефекти АТ II реалізуються за до
помогою двох типів рецепторів [3].

Рецептор ангіотензину II першого типу (АТ1Р) -
С-протеїнзв'язувальний білок - член великого сімейства
рецепторів клітинної мембрани, які здійснюють передачу
гормональних сигналів. Цей рецептор реалізує вазокон-

стрикцію, зміну клубочкової фільтрації, затримку натрію
та води, проліферацію гладких мязів, гіпертрофію кардіо-
міоцитів, підвищення рівня вазопресину [2, 8].

Зміни структури гена АТ1Р призводять до порушення
його здатності зв'язуватися з АТ II або передавати сигнал
внутрішньоклітинним структурам, що впливає на тонус
судин і проліферацію елементів судинної стінки, тому да
ний ген розглядається як ген-кандидат, пов'язаний з
виникненням АГ [8, 9, 11].

Описано більше 10 видів поліморфізму АТ1Р. Частіше
вивчається нонсенс-мутація А1166С, в якій аденін (А) в
1166 положенні змінюється на цитозин (С).

Дані літератури щодо асоціації поліморфних факторів
гена судинного рецептора АТ II Р1 з розвитком та перебі
гом АГ при захворюваннях нирок є суперечливими [4, 6, 7]
і стосуються здебільшого гломерулярних уражень. Резуль
тати багатьох досліджень свідчать, що ШКФ, нирковий
кровотік та плазмотік первинно є нижчими в АС/СС-групі
порівняно с АА-групою, але позитивно змінюються після
впливу гіпотензивних препаратів, більшою мірою в
АС/СС-групі, тобто С-алель пов’язанйи'з"підвищеною ін-
траренальною та периферійною діяльністю АТ II [5, 8. 10].

>4 © І.П. Кайдашев, М.С. Расін, І.А. Нерух, О.А. Борзих, О.А. Шликова, 2006



ИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Усе це обумовлює необхідність вивчення полімор
фізму гена судинного рецептора АТ II Р1 А1166С у 
хворих на РГ на тлі хронічного пієлонефриту.

Мета роботи - вивчити поліморфізм А1166С у хворих 
на РГ, яка розвинулась внаслідок тубулоінтерстиціаль- 
ного ураження нирок, та вивчити особливості перебігу 
захворювання.

Матеріали і методи дослідження
Нами обстежено ЗО чоловіків віком від 25 до 60 років 

(середній вік 46,21±2,33 року), хворих на РГ, які 
проходили курс лікування на базі 1-ї міської клінічної 
лікарні м. Полтави. Усім хворим проведено ретельне клі
нічне, лабораторне і а інструментальне обстеження.

З метою визначення ступеня ураження органів-мі- 
шеней хворим основної групи призначали електрокардіо
графічне та ехокардіоскопічче дослідження, огляд очного 
дна, реоенцефалографію, консультації офтальмолога і 
невропатолога. З метою вивчення алелей поліморфної 
ділянки (А11.86С) гена судинного рецептора АТ-ІІ Р1 
виділяли геномну ДНК із венозної крові обстежуваних 
методом фе.чол-хлороформної екстракції. Поліморфну 
ділянку ДНК ампліфікува.’-н за допомогою полімеразиої 
ланцюгової реакції на „мпліфікаторі «Терцик» (Москва) 
(Д.А. Чистяков и еоавт., 2000). Статистичну обробку 

даних проводили за допомогою комп’ютерної програми 
Microsoft Excel з використанням непараметричних мето
дів. До контрольної групи увійшли 40 осіб відповідного 
віку з нормальним офісним AT, які не мали в анамнезі 
захворювань сечовидільної системи.

Результати дослідження та їх обговорення
Основним завданням першої частини дослідження 

було визначення розподілу частоти генотипів і алелей 
гена рецептора AT II IP серед полтавської популяції.

Аналізуючи дані табл. 1, виявлено високу частоту 
алеля А і генотипів АА та АС серед хворих на РІ. Звертає 
на себе уваг,' відносно більший вік виникнення підви
щеного AT у хворих з генотипом АА (у 1,2 разу), ніж з 
генотипом СС. Тривалість захворювання нирок була 
більша у хворих з генотипом СС (у 2,5 разу) у порівнянні 
з генотипом АА.

Серед здорових осіб частота генотипів була такою: АА - 
51%, АС - 34%, СС - 15%, алель А - 85% алель С - 49%.

Отже, серед хворих на РГ алель А зустрічався майже в 
1,2 разу частіше, ніж серед здорових.

Друга частина дослідження включала гчзначення за
лежності рівня AT від генотипу у хворих на РГ v. 'бл. 2).

На підставі отриманих даних можна зробити 
висновок, що тяжкий перебіг РГ відзначено майже у 7

Розподіл частоти генотипів і алелей гена рецептора АТII1Р у хворих на РГ серед полтавської популяції
Таблиця 1

Генотип, алель Уся когорта 
обстежених,% (п=30) Середній вік Вік виникнення 

підвищеного АТ
Тривалість захворювання 

нирок, років

АА 29,2 (п=9) 41,63+3,5 51,9+4,3 14,7+3,8

АС 66,6 (п=19) 35,6±2,6 41,9+6,5 25,9+4,7

СС 4,2 (п=2) 40,0+5,0 44,3+2,6 36,8+3,4

А 93,3 (п=28) 37,42±2,24 49,8+4,2 11,6±1,77

С 70 (п=21) 36,22±2,38 41,2+3,4 10,0±1,71

Залежність рівня АТ від генотипу у хворих на РГ
Таблиця 2

Генотип, 
алель

Легкий 
ступінь АГ, % 

(п=10)

Помірний 
ступінь АГ, % 

(п=7)

Тяжкий 
перебіг АГ, 

% (п=13)

Максимальні значення АТ 
(мм рт. ст.)

АТ на початку лікування 
(мм рт. ст.)

сист. діаст. сист. діаст.

АА 11,11 
(1)

11,11 
(1)

58,33 
(7)

201,11+9,64 
р<0,05 121,11+4,62 158,67+9,35 103,33±2,89

АС 88,89 
(8)

66,67 
(6)

38,46 
(5)

190,0+9,5 
р<0,05

115,0±5,8 
р<0,05 157,94±9,72

99,38+4,02 
р<0,05

СС 11,11 
(1)

0 8,33 
(1)

215,0+35,0 
р<0,05 
Рі<0,05

150,0+30,0 
р<0,05 
Рі<0,01

162,5+17,5
105,0±9,0 
Рі<0,01

А 100 
(9)

77,78 
(7)

41,67 
(12)

190,71 ±6,46 115,71±3,77 158,04+4,13 101,07+1,88

С 100
(9)

66,67 
(6)

66,67 
(6)

183.33+9,52 
рг<0,05 116,5+5,32 - - 156,19+4,38 100,95±2,28

Примітки: р - вірогідність розбіжностей при порівнянні з показниками групи АА; р; - вірогідність розбіжностей при порівнянні з 
показниками групи АС; р2 - вірогідність розбіжностей при порівнянні між показниками алелей А та С.
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разів більше у хворих з генотипом АА, ніж з генотипом 
СС. У свою чергу наявність алеля А пов’язана з більш 
високими значеннями максимального АТ. Це дозволяє 
зробити висновок, що наявність алеля А у хворих є 
прогностично несприятливою ознакою щодо розвитку і 
перебігу' РГ.

Дана гіпотеза підтверджується і при подальшому 
вивченні деяких клінічних та лабораторних даних у трьох 
групах хворих з різними генотипами (табл. 3).

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, 
що у хворих на РГ з генотипом АА більша маса міокарда 
лівого шлуночка і товщина паренхіми лівої та правої 
нирок, а також дещо знижена клубочкова фільтрація. 
Група з генотипом АС займає у всіх вивчених показниках 
середнє положення між АА- і СС-групами. Недостовір- 
ність деяких показників, на наш погляд, зумовлена 
невеликою кількістю хворих у групах.

На підставі отриманих даних ми дійшли висновку про 
доцільність подальшого поглибленого вивчення полімор
фізму генів АТ II Р1 у пацієнтів з тубулоінтерстиціальни- 
ми захворюваннями нирок з метою пошуку нових форм 
прогнозування клінічних особливостей, перебігу захво
рювання, підбору ефективного лікування та запобігання 
розмітку тяжких ускладнень. Оскільки в осіб, які 
страждають на захворювання нирок, АГ є самостійним 
фактором, прогресування захворювання призводить до 
прискорення розвитку ниркової недостатності.

Висновки
1. Серед хворих на РГ, що розвинулась на тлі хроніч

ного пієлонефриту, генотип АА виявлений у 30%, АС - у 
63,33%, а генотип СС - у 6,67% відповідно. Алель А 
наявний у 93,3% хворих на РГ, що у 1,3 разу більше, ніж 
серед здорових осіб.

2. Більш висока частота алеля А серед хворих на 
хронічний пієлонефрит за наявності або відсутності РГ є 
прогностично несприятливою ознакою щодо розвитку і 
перебігу РГ.
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Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II первого типа определяет тяжесть течения
ренопаренхимной гипертензии
И.П. Кайдашев, М.С. Расин, И.А. Нерух, О.А. Борзых, О.А. Шлыкова
РЕЗЮМЕ. Представлены результаты изучения полиморфизма гена рецептора ангиотензина II
первого типа у больных с ренопаренхимной гипертензией на фоне хронического пиелонефрита,
изучены особенности течения заболевания в группах с разными генотипами. Полученные резуль
таты свидетельствуют о преобладании у этих больных генотипов АА и АС и аллеля А, отмечено также
более тяжелое течение у них гипертензивного синдрома. Изучение полиморфизма гена рецептора
ангиотензина II  первого типа дает возможность прогнозировать течение основного заболевания,
ренопаренхимной гипертензии, предотвратить развитие возможных осложнений и в дальнейшем
разработать эффективные методы лечения.
Ключевые слова: ренопаренхимная гипертензия, полиморфизм, ген рецептора ангиотензина I I
первого типа.

The polymorphism of a angiotensin II receptor gene type. Determined severity
renoparenchimal hypertension
I.P. Kaidashev, M.S. Rasin, I.A. Nerukh, O.A. Borzikh, O.A. Shlikova
SUMMARY. Polymorphism of angiotensin II  type 1 receptor gene in patients with renoparenchimal
hypertension and chronic pyelonepharitis was studied. These patients have AA and AC (allel A)
genotypes predominantly. The presence of allele A determined sever hypertension. We suggest the
determination of this polymorphism could predict prognosis and complications of renoparenchimal
hypertension.
Key words: renoparenchimal hypertension, polymorphism, gene, angiotensin I I  receptor.
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