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Клінічна практика

Вступ

Групи крові системи АВ0
є клінічно найбільш значущи-
ми при переливанні крові та
трансплантаціях. Використо-
вуючи класичні серологічні ме-
тоди за системою АВ0, виділя-
ють чотири основні групи кро-

ві (0, А, В і АВ). Застосування
молекулярно-генетичних під-
ходів привело до виявлення
267 алелів [6]. Однак усі вони
врешті решт зумовлюють ті ж
клінічно значущі чотири групи
крові, якими користуються у
повсякденній практиці, а систе-
ма, запропонована Ф. Берн-

штейном, добре пояснює ре-
зультати їхнього успадкову-
вання.

Сьогодні спостерігається
відновлення інтересу до асоціа-
цій груп крові АВ0 із захворю-
ваннями. Наявність групи кро-
ві, відмінної від 0 підвищує ри-
зик розвитку раку яєчників на
40–60 %, особливо у жінок з
групою крові АВ, хоча для раку
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ендометрія і шийки матки ста-
тистично значущих кореляцій
не знайшли [10]. Виявлено під-
вищення ризику розвитку раку
молочної залози у осіб з групою
крові А відносно носіїв групи
крові 0 [7]. Ретроспективний
аналіз зв’язку клініко-патологіч-
ного стану з групами крові у
974 пацієнтів з гінекологічним
раком за 1974–2104 рр. пока-
зав, що групи крові асоціюють
з рецидивом раку яєчників і
вульви. У жінок з групою крові 0
більш низький рівень захворю-
ваності, однак у разі рецидиву
він відбувався набагато раніше
(за раку яєчників рецидив у осіб
з групою крові 0 траплявся че-
рез 18,2 міс., а у осіб з групою
крові А — через 32,2 міс.) [8].

Виявлена асоціація між фе-
нотипами АВ0 і хворобами ко-
ронарних артерій. Зокрема, у
носіїв групи крові 0 підвищений
ризик розвитку коронарної хво-
роби серця [9]. Отже, пошук
асоціацій між антигенами кро-
ві та хворобами залишається
актуальним завданням. Важ-
ливим для таких досліджень є
знання середньопопуляційних
частот фенотипів у конкретних
популяціях.

Метою роботи є встанов-
лення частот фенотипів за си-
стемою АВ0, а також розраху-
нок частот умовних алелів і ге-
нотипів (за системою Ф. Берн-
штейна).

Матеріали та методи
дослідження

Вибірка складена з сома-
тично здорових людей, які звер-

нулися до лабораторії «Сіне-
во» (Одеса) протягом липня-
грудня 2016 р. для встанов-
лення (уточнення) групи крові.
Визначення груп крові прово-
дили за стандартною методи-
кою [1]. Враховували вік паці-
єнтів. Для подальшого аналі-
зу використовували загальну
вибірку (вікова група 0–70 ро-
ків), а також вікові групи 0–15,
35–40 та 60–75 років, які
можна розглядати як вибірки з
трьох генерацій (хоча і не по-
в’язаних репродуктивно) оде-
ської популяції.

Алелі системи АВ0, визна-
чені молекулярно-генетичними
методами, поділяють на три
групи — 0, А та В, які мають
такий же фенотиповий про-
яв, як і алелі, запропоновані
Ф. Бернштейном (і, IA,IВ), тому
у подальшому використовува-
ли ці позначення. Хоча кожний
алель існує у багатьох варіан-
тах, проте в певних популяці-
ях їх набагато менше, ніж відо-
мо [6].

Розрахунок частот алелів
проводили за формулами
Ф. Бернштейна, а частот гено-
типів — за формулою Х. Хар-
ді — В. Вайнберга [5]. Статис-
тичну обробку здійснювали,
використовуючи формули для
даних альтернативної мінли-
вості [3].

Результати дослідження
та їх обговорення

Частота груп крові в усій
вибірці (табл. 1) дещо відрізня-
лася від частот фенотипів, ви-
значених як на загальноукра-

їнському рівні [4], так і в ло-
кальних популяціях [2].

У представленому дослі-
дженні спостерігалася менша
частка носіїв фенотипу 0 (30,8 %
проти 33,25–34,0 %) та більша
частка людей з групою крові
АВ (10,2 % проти 7,7–8,6 %).
Причиною цих розбіжностей
можуть бути як більш чутливі
методи визначення антигенів,
так і особливості формування
вибірок (різні популяції) та ге-
нетичні процеси, що відбува-
ються в популяціях. Аналіз зу-
стрічальності фенотипів у різ-
них генераціях показав, що за
фенотипом 0 спостерігалося
стійке і достовірне (р<0,05)
зростання його частоти у стар-
шій віковій групі, серед носіїв
фенотипів А і АВ простежува-
лася тенденція зменшення їх-
ніх частот у старшій віковій гру-
пі, серед носіїв фенотипу В
спостерігалися випадкові флук-
туації ознаки в різних групах.

Розрахунок частот алелів
показав, що частота алеля і
поступово зростала, а часто-
та алеля ІА зменшувалася
(табл. 2). Достовірні відміннос-
ті (р<0,05) виявлені лише між
частотою алеля і у молодшій
(0–15 років) і старшій (60–
70 років) групах. Частота але-
ля ІВ коливалася.

Якщо зміни частот алелів
зумовлені генетичними проце-
сами, то становить інтерес ви-
явити, за рахунок чого саме це
відбувається. З огляду на те,
що Одеса — велике місто і ми
маємо справу з випадковою
вибіркою, дрейфом генів та

Таблиця 1
Кількість осіб (%±Sx) з різними групами крові системи АВ0

     Вікова                            Кількість осіб з групою крові
Усього

 група, років 0 А В АВ

0–15 71 (25,3±2,6) 123 (43,8±3,0) 59 (21,0±2,4) 28 (10,0±1,8) 281
35–40 62 (29,0±3,1) 76 (35,5±3,3) 51 (23,8±2,9) 25 (11,7±2,2) 214
60–70 45 (41,3±4,7) 37 (33,9±4,5) 20 (18,3±3,7) 7 (6,4±2,4) 109
0–70 648 (30,8±1,0) 826 (39,2±1,1) 419 (19,9±0,9) 214 (10,2±0,7) 2107
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обмеженням панміксії можна
знехтувати. Вибірка формува-
лася випадково, отже, те, що
вона не репрезентативна, мало-
ймовірно. Тому важливо з’ясу-
вати частоти генотипів (табл. 3).

Виявлено тенденцію до
зростання частоти генотипу іі,
яке відбувається за рахунок
зменшення частот генотипів
IAIA та IAIВ, частоти інших гено-
типів коливаються. Отже, фе-
нотип 0 має селективну пере-
вагу перед фенотипами, які
зумовлені генотипами IAIA та
IAIВ, внаслідок чого серед лю-
дей старшого віку виявляєть-
ся більше носіїв групи крові 0.
Причини цього явища потребу-
ють подальших досліджень з
формуванням вибірок серед
хворих на різні хвороби, в пер-
шу чергу тих, що призводять
до передчасної смерті, адже
відома асоціація антигенів кро-
ві системи АВ0 з онкологічни-
ми і серцево-судинними захво-
рюваннями [7–10], які посіда-
ють перші місця за смертністю.

Висновок

Частота фенотипів 0, А, В,
АВ становила 30,8, 39,2, 19,9,
10,2 %, відповідно. У старшій
віковій групі спостерігалося
зростання частоти фенотипу 0
і зменшення частоти феноти-
пів А та АВ, що відбивало зро-
стання у зазначеній групі час-
тоти алеля і та зменшення час-
тоти алеля IA. У старшій віко-
вій групі спостерігалося зрос-
тання частоти генотипу іі за
рахунок зменшення частот ге-
нотипів IAIA та IAIВ.

Перспективи подальших
досліджень. Вважаємо за до-
цільне пошук асоціацій антиге-
нів крові системи АВ0 з хворо-
бами, які можуть забезпечува-
ти селективну перевагу фено-
типу 0.

Ключові слова: групи кро-
ві АВ0, частота, фенотип, алель,
генотип.
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Статья посвящена оценке эффективности и безопасности коррекции нарушений липидного
спектра крови у больных со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС), сочетанной с
неалкогольной жировой болезнью печени на стадии стеатогепатита. Установлено, что при со-
вместном течении стабильной ИБС и неалкогольного стеатогепатита целесообразно назначе-
ние длительной комбинированной гиполипидемической терапии розувастатином в дозе 10 мг/сут
и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот с целью обеспечения наиболее эффективного и
устойчивого контроля показателей липидного спектра крови. Кроме того, комплексное приме-
нение розувастатина в дозе 10 мг/сут и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот сопровож-
дается меньшей частотой развития побочных эффектов по сравнению с приемом аторвастати-
на в дозе 20 мг/сут и розувастатина в дозе 10 мг/сут и требует дополнительного назначения
дифференцированной гепатопротекторной терапии зависимо от степени поражения печени.

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь сердца, неалкогольный стеатогепатит,
статинотерапия.

UDC 616.08+616.127-004+616.36
I. I. Vakalyuk
EVALUATION OF HYPOLYPIDEMIC THERAPY EFFICIENCY AND SAFETY IN PATIENTS WITH

STABLE CORONARY HEART DISEASE COMBINED WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Introduction. Patients with cardio-vascular pathology in 90% cases had fatty liver with elements

of fibrosis, which directly precedes non-alcoholic steatohepatitis.
Aim. To evaluate the efficiency and safety of the correction of serum lipid spectrum disorders in

patients with stable coronary heart disease combined with non-alcoholic steatohepatitis.
Materials and methods. The subject of the study were 51 patients with stable coronary heart

disease of II–III functional classes and non-alcoholic steatohepatitis.
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