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Альдостерон – гормональний фактор, який впливає на стан 
судин людини . Вплив на структурний та функціональний стан арте-
ріальної стінки відбувається шляхом взаємодії з мінералокортикоїд-
ними рецепторами [1] . Альдостерон синтетаза (CYP11B2) – фермент 
системи цитохром P450, який каталізує ключовий момент синтезу 
альдостерону в надниркових залозах . Специфічні властивості аль-
достерону можуть сприяти розвитку серцевого фіброзу, серцево-
судинної дисфункції та прогресуючої дисфункції нирок [2–4] . Як було 
досліджено, генетичні варіації гена CYP11B2 з їх експресією у різних 
органах-мішенях можуть призводити до розвитку есенціальної гіпер-
тензії [7, 8], певний поліморфізм може бути пов’язаний з більшими 
показниками артеріального тиску (АТ) [9–11], впливати на структурні 
показники лівого шлуночка (ЛШ) [12–14] . Авторами були опублікова-
ні дані щодо впливу поліморфізму гена альдостерон синтетази на 

ризик розвитку інфаркту міокарда (ІМ) [15] та взаємозв’язок з основ-
ними факторами серцево-судинного ризику [16] . 

Дилатація ЛШ після ІМ призводить до активації нейрогормо-
нальної системи . Одним із ключових моментів при цьому є стиму-
ляція синтезу альдостерону, який є одним з факторів ремоделю-
вання ЛШ у деяких пацієнтів після ІМ, що може впливати на довго-
строковий прогноз [17–19] . 

Патогенетично ішемічна хвороба серця (ІХС), постінфарктний 
кардіосклероз (ПІК) пов’язані з посиленням синтезу колагену в 
серцевому м’язі у відповідь на нейрогормональну активацію, що 
призводить до збільшення жорсткості міокарда ЛШ і проявляється 
розвитком діастолічної дисфункції ЛШ [20–22] . Оскільки оцінка 
діастолічної функції для прогнозу у пацієнтів з ІХС та ПІК дуже важ-
лива [23, 24], у даній роботи було проведено дослідження можли-
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вого впливу певного поліморфізму гена альдостерон синтетази на 
діастолічну функцію у  пацієнтів з ІХС, ПІК .

Мета дослідження – вивчити можливий зв’язок певного наслі-
дування гена альдостерон синтетази (CYP11B2) (для пацієнтів-
гомозигот) з показниками діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з ІХС, 
ПІК .  

Матеріали та методи дослідження

На кафедрі кардіології НМАПО імені П . Л . Шупика було про-
ведене загальноклінічне обстеження 100 пацієнтів з ПІК, середній 
вік яких складав 57,3±8,9 років . Генетичне тестування проводили 
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реаль-
ного часу, воно було виконане в Інституті фізіології імені 
О . О . Богомольця НАН України . Матеріалом для дослідження була 
венозна кров хворих на ІХС, ПІК . Забір крові проводили за стан-
дартною методикою у моновети з використанням в якості анти-
коагулянта кальцієвої солі етилендіамінтетраоцтової кислоти з 
подальшим заморожуванням зразків та їх зберіганням при темпе-
ратурі –20° С . 

ДНК виділяли з цільної крові з використанням наборів 
DiatomTM Prep 200 («Лабораторія Ізоген», РФ) відповідно до 
протоколу виробника . Концентрацію ДНК визначали за допо-
могою спектрофотометра NanoDrop ND1000 (NanoDrop 
Technologies Inc ., США) .

Алельний поліморфізм гена альдостерон синтетази CYP11B2–
344C/T (rs1799998) визначали із застосуванням TaqMan® SNP Assay 
C___8896484_10 та 7500 Fast Real Time PCR System («Applied 
Biosystems», СШA) . Для ампліфікації брали 0,5 мкл ДНК і додавали 
до суміші, що містила 10 мкл 2-кратного TagMan PCR Master Mix, 
0,5  мкл 40-кратного TaqMan® SNP Assay C___8896484_10, об’єм 
доводили до 20 мкл деіонізованою водою . Програма ампліфікації 
складалася з 50 циклів (денатурація – 92 °C, 15 с, гібридизація та 
елонгація – 60 °C, 1 хв), після чого проводили аналіз з дискриміна-
ції алелів .

За результатами ПЛР визначали належність пацієнта до одно-
го з варіантів поліморфізму гена альдостерон синтетази: ТТ, ТС та 
СС . Розподіл на групи для аналізу даних проводився за рецесив-
ною моделлю успадкування (ТТ+ТС проти СС варіанта полімор-
фізму гена альдостерон синтетази), оскільки така модель про-
демонструвала найбільшу статистичну значущість у проведеному 
попередньому дослідженні [15] .

Усім хворим було проведене еходоплерографічне досліджен-
ня (ЕхоКГ) . Оцінку діастолічної функції проводили згідно з рекомен-
даціями Американського товариства ехокардіографії (ASE) та 
Європейської асоціації кардіоваскулярної візуалізації [25] з вико-
ристанням ехокардіографічного апарата «KONTRON MEDICAL» 
IMAGIC Agile . 

Для отримання даних гемодинаміки – трансмітрального діа-
столічного потоку та його швидкостей для оцінки наповнення ЛШ 
– використовувалася імпульсно-хвильова доплерографія (ІХД) в 
апікальній 4-камерній (А4С) позиції . Визначали швидкість піку 
раннього наповнення (хвиля Е) та пізнього діастолічного наповне-
ння в систолу передсердь (хвиля А), співвідношення швидкостей 
Е/А, час сповільнення раннього діастолічного наповнення (DT) та 
час ізоволюметричного розслаблення (IVRT) .

Оцінку кровотоку в легеневих венах виконували в А4С позиції 
з використанням методу ІХД . Виміри хвиль кровотоку у легеневих 
венах включали швидкість систолічного потоку (S), пікову швидкість 
антероградного діастолічного потоку (D), співвідношення S/D, 

пікову швидкість зворотного кровотоку в систолу передсердь AR 
та тривалість хвилі ARdur .

Визначали швидкість розповсюдження діастолічного крово-
току (Vp) в ЛШ за даними кольорового М-режиму . Дані отримува-
ли в А4С позиції з використанням кольорового доплерівського 
картування . 

Для визначення тиску наповнення ЛШ визначали показник E/
Vp . Для визначення переднавантаження ЛШ визначали співвід-
ношення трансмітральної швидкості раннього діастолічного 
наповнення Е за даними ІХД до швидкості раннього діастолічно-
го руху мітрального кільця Е’ за даними тканинної доплерографії 
(ТД) (E/Е’) .

Для перевірки рівноваги Харді – Вайнберга використовували 
SNPAnalyzer (веб-програмне забезпечення) . Статистичний аналіз 
результатів проводили з використанням програми Microsoft Excel, 
статистичної програми SPSS (версія 23, США) . 

Описові дані представлені як середнє арифметичне ± стан-
дартне відхилення (М±SD) або у відсотках для категоріальних 
значень . Характер розподілу даних визначався графічними 
методами: відповідність розподілу ознак кривої Гауса при побу-
дові гістограм, при аналізі ящикових діаграм, нормально-вірогід-
них графіків та розрахунковими методами: враховувася характер 
розподілу ознак з визначенням критеріїв Колмогорова – 
Смирнова та Шапіро – Уілка (гіпотеза щодо нормальності роз-
поділу відхилялася при значеннях Р<0,2 та Р<0,05 відповідно) . 
Порівнювали дані пацієнтів-гомозигот (ТТ проти СС варіанта гена 
альдостерон синтетази) . 

Оскільки розподіл ознак не був нормальним, використовува-
ли непараметричний аналіз даних з розрахунком критерію 
Манна – Уітні та критерію екстремальних реакцій Мозеса для 
незалежних вибірок, побудову інтервалу Мозеса, визначення 
різниці медіан з довірчим інтервалом (ДІ) 95 %, при цьому варіант 
поліморфізму гена альдостерон синтетази був фактором, що 
згруповує, а показники Ехо-КГ пацієнтів – залежними змінними з 
довірчим інтервалом 95 % . Категоріальні змінні оцінювали за 
методом χ-квадрат . Для аналізу ступеня асоціації генотипів 
CYP11B2–344C/T з розвитком діастолічної дисфункції ЛШ викорис-
товували поліноміальну логістичну регресію з визначенням від-
ношення шансів (ВШ) з ДІ 95 % .

Критеріями виключення були гемодинамічно значущі уражен-
ня клапанів серця, хронічні обструктивні захворювання легень, 
постійна або тимчасова кардіостимуляція, гостра серцева недос-
татність, імплантований кардіовертер-дефібрилятор, постійна 
форма фібриляції передсердь .

Результати та їх обговорення

При проведенні генотипування поліморфізму CYP11B2–344C/T 
у пацієнтів з ПІК було виявлено наступне співвідношення гомозигот 
ТТ, гетерозигот ТС та гомозигот СС – 33 %, 50 %, 12 % відповідно . У 
переважної більшості пацієнтів спостерігали ТТ+ТС генотип полі-
морфізму гена альдостерон синтетази (табл . 1) . Розподіл геноти-
пів відповідав закону Харді – Вайнберга . Середній вік пацієнтів з 
ТТ варіантом поліморфізму був 55,64±9,79 років, пацієнтів з ТС 
варіантом – 57,764±7,84 років, пацієнтів з СС варіантом – 60,08±10,65 
років . Досліджувані підгруп з ТТ, ТС, та СС варіантами не відрізня-
лися за статтю й індексом маси тіла (ІМТ) (28,6±4,14, 28,8±12,4, 
45±11,37 кг/м2 відповідно) .

При обробці показників діастолічної функції міокарда пацієн-
тів з ІХС, ПІК, 100 % спостережень були валідними . 
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У процесі аналізу розподілу ознак виявилося, що для біль-
шості спостережень при побудові гістограм були значні відхилен-
ня від кривої Гауса . При побудові ящичних діаграм у багатьох 
спостереженнях їх будова була асиметричною, медіана була 
зміщеною від центру, вуса нерівними . При побудові нормально-
вірогідних графіків фактичні дані систематично відхилялися від 
теоретичної кривої . При розрахунку критеріїв нормальності 
Колмогорова – Смирнова та Шапіро – Уілка для більшості даних 
рівень значущості був Р<0,2 та Р<0,05 відповідно (приклад аналі-
зу розподілу див . рис . 1), тобто гіпотеза про нормальність розпо-
ділу даних була відхилена . 

В подальшому проводився непараметричний аналіз з визна-
ченням критеріїв для незалежних вибірок . При цьому полімор-
фізм виступав в якості фактора, що згруповує, залежними змін-
ними були показники ЕхоКГ . Проводився розрахунок критерію 
Манна – Уітні та критерію екстремальних реакційМозе-
са для двох незалежних вибірок з побудовою інтервалу 
Мозеса, визначенням різниці медіан (РМ) з довірчим інтервалом 
(ДІ) 95 % . 

Порівняння параметрів діастолічної функції ЛШ у пацієнтів з ІХС, 
ПІК для гомозигот (ТТ проти СС) гена альдостерон синтетази наве-
дено в таблиці 2, Р* – за критерієм Манна – Уітні для незалежних 
вибірок, Р** – за критерієм екстремальних реакцій Мозеса для 
незалежних вибірок . 

Таблиця 1. Загальна характеристика показників діастолічної функції у 
пацієнтів з ІХС, ПІК

Показники діасто-
лічної функції N Мінім. Макс. М SD

E, см/с 100 35,00 241,00 66,02 28,25

A, см/с 100 19,00 97,00 63,66 17,7

Е/А 100 ,36 6,34 1,21 ,93

Е/Е’ 100 5,00 23,00 8,86 2,78

DТ, мс 100 60,0 310,0 200,25 42,95

IVRT, мс 100 40,0 240,0 115,96 30,8

Vp, см/с 100 18,70 70,00 38,77 9,83

E/Vp 100 ,725 5,70 1,71 ,75

НПВ діам., см 100 1,1 2,6 1,7 ,27

НПВ % колаб. 100 10,0 80,0 64,95 15,35

PV D, см/с 100 10,10 94,52 33,61 13,48

S, см/с 100 11,19 64,73 39,53 12,12

S/D 100 ,46 2,00 1,33 ,51

AR, см/с 100 1,37 34,60 21,39 5,44

ARdur, мс 100 114,0 270,0 168,3 30,92

Категоріальні 
змінні Кількість Відсоток

ТТ генотип 33 33

ТС генотип 55 55

СС генотип 12 12

Примітка. Е – швидкість піку раннього наповнення, А – швидкість піку пізнього діа-
столічного наповнення  в систолу передсердь, Е/А – співвідношення швидкостей, 
E/Е’ – співвідношення трансмітральної швидкості раннього діастолічного напов-
нення Е до швидкості раннього діастолічного руху мітрального кільця Е’; DT – час 
сповільнення раннього діастолічного наповнення, IVRT – час ізоволюметричного 
розслаблення, S – швидкість систолічного потоку, S/D – співвідношення швидкості 
систолічного потоку до пікової швидкості антероградного діастолічного потоку, AR 
– швидкість зворотного потоку в систолу передсердь, ARdur – тривальсть зворотно-
го потоку в систолу передсердь.
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Рис. 1. Визначення характеру розподілу показника Е/А для варіантів 
поліморфізму гена альдостерон синтетази
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При оцінці показників трансмітрального потоку виявлено, що 
середні показники швидкості хвилі Е були вищими у пацієнтів з 
домінантним ТТ генотипом, порівняно з показниками пацієнтів з 
рецесивною гомозиготою СС (60,11±15,64 см/с проти 
70,22±19,5 см/с, Р* = 0,027) . Показники швидкості хвилі А були вищи-
ми у пацієнтів з СС, що мало достовірність за критерієм Мозеса із 
зсувом медіан у бік рецесивних монозигот (Р** = 0,001, 95 % ДІ – 10 .0 
(-21,75, 3 .0)) . Співвідношення показників Е/А було більшим у підгру-
пі ТТ варіанта поліморфізму, порівняно з рецесивними гомозигота-
ми СС (1,24±0,9 проти 0,80±0,38, Р* = 0,035) . Отримані дані пов’язані 
з більшою кількістю спостережень псевдонормалізаційного та 
рестриктивного порушення у пацієнтів з домінантним гомозиготим 
генотипом гена альдостерон синтетази ТТ . 

Показник переднавантаження ЛШ Е/Е› мав більше середнє 
значення у пацієнтів з ТТ генотипом, порівняно з СС генотипом гена 
альдостерон синтетази (8,78±3,18 проти 7,14±1,25, Р* = 0,04) . 

Аналіз гемодинамічних показників кровотоку в легеневих венах 
продемонстрував вищі показники хвилі S у пацієнтів з ТТ генотипом 
CYP11B2 (Р** = 0,022, 95 % ДІ 0,52 (-5,38, 13,4)) . У цих же пацієнтів 
були виявлені вищі показники діастолічного потоку D 
(34,99±11,84 см/с проти 26,68±8,33, Р* = 0,016) з ТТ генотипом, порів-
няно з СС генотипом гена альдостерон синтетази (Р* = 0,004) . 

Таблиця 2. Порівняння показників діастолічної функції міокарда ЛШ у пацієнтів з ІХС, ПІК залежно від варіанта поліморфізму (ТТ проти СС)  
гена альдостерон синтетази

Дані
ТТ (N=33) CC(N=12)

Р* Р** Різність 
медіан Довірчий інтервал 95 %

М SD М SD

E, см/с 64,61 20,19 50,63 12,47 0,027 0,404 12,60 1,0 23,0

A, см/с 60,11 15,64 70,22 19,5 0,122 0,001 -10,0 -21,75 3,0

Е/А 1,24 0,9 0,80 0,38 0,035 0,183 0,27 0,01 0,67

Е/Е’ 8,78 3,18 7,14 1,25 0,04 0,725 1,01 0,000 2,6

DТ, мс 194,42 39,67 214,08 44,4 0,291 0,404 -20,0 -50,0 10,0

IVRT, мс 118,67 31,17 112,5 29,58 0,534 0,006 9,5 -10,0 20,0

Vp, см/с 39,8 9,31 36,44 8,79 0,226 0,404 3,0 -2,2 9,0

E/Vp 1,63 0,61 1,53 0,44 0,752 0,725 0,04 -0,27 0,36

НПВ діам, см 1,68 0,30 1,68 0,17 0,639 0,404 0,000 -0,2 0,2

НПВ % колаб 61,97 19,08 68,75 11,31 0,424 0,725 0,000 -15,0 0,000

PV D, см/с 34,99 11,84 26,68 8,33 0,016 0,404 6,62 1,0 16,0

S, см/с 39,57 10,52 36,28 15,45 0,771 0,022 0,52 -5,38 13,4

S/D 1,26 0,51 1,39 0,56 0,341 0,069 -0,1 -0,43 0,12

AR, см/с 23,64 5,54 17,47 5,83 0,013 0,404 4,85 1,65 9,85

ARdur, мс 173,21 33,93 158,67 24,85 0,207 0,404 10,0 0,0 20,0

Примітка. Р* – за критерієм Манна – Уітні для незалежних вибірок, Р** – за критерієм екстремальних реакцій Мозеса для незалежних вибірок, різність медіан Ходже-
са – Лемана для незалежних вибірок.

Рис. 2. А. Розподіл типів діастолічної функції в межах груп пацієнтів з певним варіантом поліморфізму гена альдостерон синтетази; В. Розподіл типів 
діастолічної функції залежно від генотипу гена альдостерон синтетази у пацієнтів гомозигот
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Також вищим був показник швидкості зворотного току в систолу 
передсердь AR серед пацієнтів з ТТ варіантом поліморфізму, 
порівняно з пацієнтами з СС варіантом (23,64±5,54 см/с та 
17,47±5,83 см/с, Р* = 0,013) . Такі результати свідчать про вищий 
кінцево-діастолічний тиск у ЛШ, збільшення його переднаванта-
ження в цієї групи пацієнтів . 

Після підсумку даних досліджуваних пацієнтів (табл . 3, рис . 2) 
залежно від генотипу та варіанта діастолічної функції ЛШ було 
виявлено, що в групі пацієнтів з СС варіантом частіше зустрічали-
ся нормальний варіант діастолічної функції ЛШ (в 8,3 %) та пору-
шення релаксації ЛШ (75 %), порівняно з даними пацієнтів із ТТ 
генотипом (3% та 54,5 % відповідно), тоді як у пацієнтів з ТТ генотипом 
частіше зустрічались більш тяжкі категорії порушення діастолічної 
функції: псевдонормалізація – 36,4 % та рестрикція – 6,1 % (що 
склало 100 % всіх випадків рестрикції ЛШ) (Р<0,0001) . 

Для аналізу ступеня асоціації генотипів CYP11B2–344C/T з роз-
витком діастолічної дисфункції ЛШ використовували поліноміаль-
ну логістичну регресію з визначенням відношення шансів ВШ з ДІ 
95% . Дані рестриктивного порушення діастолічної функції 
об’єднали в одну групу з випадками псевдонормалізації для 
збільшення статистичної достовірності у зв’язку з малою кількістю 
випадків . Побудову регресивної моделі проводили відносно 
випадків з нормальною діастолічною функцією ЛШ . При цьому 
було визначено, що генотип ТТ збільшував ймовірність розвитку 
порушення релаксації в 2 рази (ВШ=2,0; 95 % ДІ 0,112–35,807), а 
розвитку більш тяжкого ступеня діастолічної дисфункції ЛШ – псев-
донормалізації та рестрикції – в 7 разів (ВШ=7,0; 95 % ДІ 0,302–
162,202), порівняно з мінорним генотипом СС . Результати аналізу 
можливої асоціації певного варіанта гена альдостерон синтетази 
з розвитком діастолічної дисфункції ЛШ продемонстрували висо-
ку значимість генетичного методу для прогнозування перебігу 
захворювання (у випадку нашого дослідження – ступеня тяжкості 
діастолічної дисфункції ЛШ) у пацієнтів з ІХС, ПІК . Отримані дані в 
подальшому допоможуть у розробці індивідуального плану веден-
ня пацієнтів з ІХС, ПІК з урахуванням їх генетичних ризиків . 

Висновки

Показники швидкості хвилі Е були вищими у пацієнтів з ТТ гено-
типом, порівняно з даними пацієнтів із СС генотипом (Р*=0,027), що 
пов’язано з більшою частотою псевдонормального та рестрик-
тивного порушень діастолічної функції ЛШ .

Показники швидкості хвилі А були вищими, а співвідношення 
Е/А – меншим у пацієнтів з СС варіантом генотипу, порівняно з ТТ 
варіантом поліморфізму гена альдостерон синтетази (Р**=0,001, 
Р*=0,035 відповідно), що свідчить про більшу частоту порушення 

релаксації ЛШ у пацієнтів з СС варіантом поліморфізму, порівняно 
з пацієнтами із ТТ+ТС варіантом генотипу . 

Показники кінцево-діастолічний тиску у ЛШ, збільшення його 
переднавантаження (Е/Е›, AR ) були вищими у групі пацієнтів з ТТ та 
ТС варіантами поліморфізму гена альдостерон синтетази (Р*=0,04, 
Р*=0,013 відповідно) .

У пацієнтів з ТТ варіантом поліморфізму частіше зустрічались 
тяжчі форми порушення діастолічної функції ЛШ (псевдонормалі-
зація, рестрикція), порівняно з даними пацієнтів із СС варіантом 
поліморфізму гена альдостерон синтетази (Р<0,0001), що свідчить 
про тяжчий перебіг захворювання у даних пацієнтів .

Ризик розвитку більш тяжких форм діастолічної дисфункції ЛШ 
у хворих на ІХС, ПІК вищий у пацієнтів з ТТ генотипом CYP11B2, ніж 
у пацієнтів з СС генотипом . 
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псевдонормалізація - 3, рестрикція - 4 Загалом
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3 %
18
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6,1 %
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9
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2
4.4 %
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Резюме
Полиморфизм гена альдостерон синтетазы (CYP11B2)  
и показатели диастолической функции левого  
желудочка у пациентов с ишемической болезнью  
сердца, постинфарктным кардиосклерозом  
(анализ данных пациентов гомозигот)
М . M . Долженко1, В . Є . Досенко2, Л .Е . Лобач1 
1Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П . Л . Шупика, Киев 
2Институт физиологии имени А . А . Богомольца, Киев

Цель – провести исследование вероятной связи определенного насле-
дования гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) (для пациентов-гомозигот) 
с показателями диастолической функции левого желудочка у пациентов с 
ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом . 

Материалы и методы. Генетическое тестирование 100 больных с 
постинфарктным кардиосклерозом проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в Институте физиоло-
ги имени А . А . Богомольца НАН Украины . Материалом исследования была 
венозная кровь больных ИБС, ПИК . По результатам ПЦР определяли при-
надлежность пациента к одному из вариантов полиморфизма гена аль-
достерон синтетазы: ТТ, ТС и СС . Распределение на группы для анализа 
данных проводили в соответствии с рецессивной моделью наследования 
(ТТ+ТС против СС варианта полиморфизма гена альдостерон синтетазы) . 
Всем больным было проведено эходопплерографическое исследование 
(ЭхоКГ) . Оценка диастолической функции проводилась в соответствии с 
рекомендациями Американского общества эхокардиографии (ASE) и 
Европейской ассоциации кардиоваскулярной визуализации . 

Результаты. При проведении генотипирования полиморфизма CYP11B2–
344C/T у пациентов с ПИК было выявлено следующее соотношение гомозигот 
ТТ, гетерозигот ТС и гомозигот СС – 33 %, 50 %, 12 %, соответственно . У преоб-
ладающего количества пациентов отмечался ТТ+ТС генотип полиморфизма 
гена альдостерон синтетазы . Распределение генотипов соответствовало 
закону Харди – Вайнберга . По результатам исследования выявлено, что у 
пациентов с ТТ вариантом полиморфизма чаще встречались более тяжелые 
формы нарушения диастолической функции левого желудочка (ЛШ) (псевдо-
нормализация, рестрикция) по сравнению с данными пациентов с СС 
вариантом полиморфизма гена альдостерон синтетазы . Риск развития более 
тяжжелых форм диастолической дисфункции ЛЖ у пациентов с ТТ генотипом 
CYP11B2 выше, по сравнению с СС генотипом у пациентов с ИБС, ПИК .

Выводы. Результаты анализа вероятной ассоциации определенного 
варианта гена альдостерон синтетазы с развитием диастолической дис-
функции ЛЖ продемонстрировали высокую значимость генетического 
метода для прогноза течения заболевания у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом . Полученные 
данные в дальнейшем помогут в разработке индивидуального плана веде-
ния пациентов с ИБС, ПИК с учетом их генетических рисков .

Ключевые слова: полиморфизм гена, CYP11B2–344C/T, ишемическая 
болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, диастолическая функ-
ция левого желудочка

Summary
Polymorphism of the aldosterone synthetase gene 
(CYP11B2) and left ventricular diastolic function  
in patients with ischemic heart disease, post-infarction 
cardiosclerosis (analysis of patients with homozygotes)
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The aim of the study. Investigate the possible association of a certain 
immitancy of the aldosterone synthase gene (CYP11B2) (for homozygous 
patients) with left ventricular diastolic function in patients with coronary heart 
disease, post-infarction cardiosclerosis .

Materials and methods. Genetic testing of 100 patients with post-infarction 
cardiosclerosis (PIC) was performed in a real-time polymerase chain reaction 
(PCR) method at the Bogomolets Institute of Physiology of National Academy 
of Sciences of Ukraine . The material of the study was venous blood of patients 
with coronary artery disease, PIC . Based on the results of the polymerase chain 
reaction, the patient’s belonging to one of the variants of the aldosterone 
synthetase gene polymorphism: TT, TC and SS was determined . The division into 
groups for data analysis was carried out according to the recessive pattern of 
inheritance (TT + TS against the SS variant of polymorphism of the aldosterone 
synthase gene) . All  patients had an echocardiographic study 
(echocardiography) . The assessment of diastolic function was conducted in 
accordance with the recommendations of the American Society for 
Echocardiography (ASE) and the European Association for Cardiovascular 
Imaging .

Research results. In the genotyping of the polymorphism of CYP11B2-344C 
/ T in patients with PIC, the following ratio of homozygote TT, heterozygote TS 
and homozygous SS was found to be 33%, 50%, 12%, respectively . In the 
overwhelming majority of patients, the TT + TS genotype of polymorphism of the 
aldosterone synthase gene was observed . The distribution of genotypes 
corresponded to Hardy-Weinberg’s law . According to the results, it was found 
that in patients with TT the polymorphism variant was more likely to have more 
severe forms of diastolic LV disorder (pseudonormalization, restriction), 
compared with the data of SS patients in the polymorphism variant of the 
aldosterone synthetase gene . The risk of developing more severe forms of 
diastolic LV dysfunction in patients with TT genotype CYP11B2 is higher in 
comparison with the SS genotype in patients with coronary artery disease, PIC .

Conclusions. Thus, the results of the analysis of the possible association of 
a certain variant of the gene aldosterone synthetase with the development of 
diastolic dysfunction of LV demonstrated the high significance of the genetic 
method for predicting the course of the disease in patients with coronary heart 
disease, post-infarction cardiosclerosis . The obtained data will further assist in 
the development of an individual plan for the management of patients with 
coronary artery disease, PIC taking into account their genetic risks .

Key words: gene polymorphism, CYP11B2-344C / T, ischemic heart disease, 
postinfarction cardiosclerosis, diastolic function of the left ventricle

Стаття надійшла: 12.09.2017 Received: 12.09.2017

76


