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Actualitatea studiului.
Conform diferitor estimări, ponderea factoru-
lui ereditar-genetic în declanşarea hipertensiu-
nii arteriale constituie 30-60%  [27], iar rolul 
factorului ereditar-genetic pentru componen-
tele sindromului metabolic (SM) se estimează 
la 16-60%, constituind în medie 24% [30].  

Strategiile contemporane de conduită a 
pacienţilor cu factori de risc cardiovascular 
şi de diabet zaharat tip 2 prevăd combaterea 
lor prin intervenţii non-farmacologice şi prin 
administrare de medicamente. La pacienţii 
cu asemenea factori de risc tratamentul medi-
camentos iniţial în majoritatea cazurilor se 
administrează în baza cunoştinţelor empirice, 
însă nu toţi pacienţii răspund uniform la ad-
ministrarea aceloraşi preparate, iar selectarea 
preparatului potrivit conduce la pierderi eco-
nomice şi de timp [13].  Totodată, majoritatea 
recomandărilor de pro laxie şi tratament al 
bolilor cardiovasculare şi al diabetului acordă 
o atenţie sporită corijării dereglărilor asociate 
în SM [19; 26; 32; 51]. 

Scopul: studierea particularităţilor com-
plexului de dereglări metabolice la pacienţii 
hipertensivi în relaţie cu polimor smul 
genelor candidate.

Sarcinile lucrării:
- estimarea frecvenţei variantelor 

polimorfe ale unui set de gene candidate 
din sistemele RAAS (ECA, AGTR-1), NOS 
(NOS3, NOS4), ale insulinei (INS, IRS-1) şi 
citokinelor (IL-6) la pacienţii hipertensivi;

- estimarea relaţiilor posibile din-
tre portajul alelelor speci ce polimorfe ale 
genelor studiate şi riscul major de apariţie a 
dereglărilor din componenţa sindromului met-
abolic.

Material şi metode de cercetare
Lotul de studiu l-au constituit 201 pacienţi cu 
hipertensiune arterială gradele I, II şi III (ESH/
ESC, 2007), cu vârste peste 18 ani. Pacienţii 
au fost informaţi referitor la scopurile studiu-
lui, inclusiv referitor la examenul genetic mo-
lecular, având acordul lor pentru participarea 
în studiu. Din studiu au fost excluşi pacienţii 
cu diabet zaharat de tipul 1 insulinodepend-
ent, cu diabet zaharat de tipul 2 sub terapie 
cu insulină, pacienţii cu boli acute şi/sau cu 
afecţiuni cronice în faze de acutizare, pacienţii 

cu boli cronice în faze decompensate, infarct 
miocardic sau ictus cerebral suportat pe par-
cursul ultimului an. Refuzul pacientului de a 
participa în studiu era considerat drept criteriu 
de excludere. Diagnosticul SM a fost stabilit 
conform criteriilor IDF (2005).

Metode de laborator. Examenul de 
laborator a fost realizat conform protocolu-
lui standard, în conformitate cu cerinţele 
recomandărilor ESH/ESC (2007) şi ale pro-
tocolului naţional „Hipertensiunea arterială” 
(2008) în laboratorul Institutului de Cardiolo-
gie din RM şi laboratorul SpectroMed şi a in-
clus: concentraţia de glucoză în serul sangvin 
a jeun şi la 2 ore după ingerarea peroral a 75 
g de glucoză prin metoda spectrofotometrică 
(glucoză-oxidază/peroxidază), reactive Gluco-
DAC; concentraţia de colesterol determinată în 
ser prin metoda enzimatică-spectrofotometrică 
(colesterol-oxidază/peroxidază), reactive 
Chol-DAC.Lq; concentraţia de trigliceride 
în ser determinată prin metoda enzimatică-
spectrofotometrică cu setul de reactive TG-
DAC.Lq [53-55]; concentraţia de HDL-coles-
terol s-a estimat în serul sanguin prin metoda 
enzimatică-spectrofotometrică cu precipitare 
prealabilă a hilomicronilor şi lipoproteidelor 
cu densitate joasă cu acidul fosfotungstic; 
concentraţiile de LDL-colesterol s-au calculat 
prin formula Friedewald [LDL = TC - HDL - 
TG/2,18 (mmol/l)] [16]. 

Metode molecular-genetice. Investigaţiile 
molecular-genetice s-au realizat în labora-
torul Genetică Moleculară al Institutului de 
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Acad-
emiei de Ştiinţe a Moldovei.

Polimor smul genelor candidate s-a iden-
ti cat prin metoda de analiză a lungimii frag-
mentelor ampli cate şi a fragmentelor poli-
morfe de restricţie (restriction fragment length 
polymorphism, RFLP) [17].

Produsele de restricţie se separă în gel de 
agaroză de 2% şi se colorează cu etidiu bro-
mid.

Metode statistice. Prelucrarea statistică a 
rezultatelor obţinute s-a efectuat cu pachetele 
de programe statistice SAS 9.0 şi SPSS-10, prin 
metode de analiză variaţională. Dependenţele 
statistice dintre parametrii calitativi s-au 
prezentat prin tabele de contingenţă, iar pentru 
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veri carea ipotezei de independenţă a liniilor 
şi coloanelor s-au folosit criteriile χ² şi, în ca-
zurile în care a fost recomandabil - criteriul 
U-Fisher. Diferenţele au fost considerate sta-
tistic semni cative la valoarea probabilităţii 
p < 0,05. Valorile p situate între 0,05 şi 0,1 
au fost interpretate ca indicatori de tendinţe. 
Pentru estimarea diferenţelor dintre mediile 
a două loturi s-a utilizat criteriul t-Student. A 
fost aplicat modulul de statistică parametrică 
cu estimarea intervalului de con denţă (CI) 
95%. Valorile p < 0,05 au fost considerate ca 
statistic semni cative. Valorile p situate între 
0,05 şi 0,1 au fost interpretate ca indicatori de 
tendinţe.

Rezultate şi discuţii. Frecvenţele variant-
elor polimorfe ale genelor analizate.

Frecvenţele genotipurilor genelor candi-
date au fost estimate în baza analizei RFLP la 
201 pacienţi hipertensivi. Frecvenţele genoti-
pice sunt prezentate în tab. 2. 

Analiza frecvenţelor genotipurilor în 
funcţie de prezenţa sindromului metabolic 
a relevat o tendinţă certă de acumulare a 
genotipului DD al ECA în lotul de pacienţi 
hipertensivi fără sindromul metabolic, iar 
genotipul ID prevala în lotul de hipertensivi 
cu SM. Tendinţa de acumulare a genotipului 
CC al receptorului angiotensinei II de tip I, 
AGTR-1, s-a remarcat în lotul hipertensivilor 
fără SM. Genotipul NO-sintetazei, NOS4aa, 
de asemenea manifesta tendinţă de acumulare 
în lotul hipertensivilor fără sindrom metabol-
ic. Genotipurile polimorfe NOS3 (asp298glu) 
AA, GG şi AG s-au repartizat practic egal în 
ambele loturi. Nici într-un caz diferenţele nu 
au atins valori de semni caţie statistică (U-
Fisher = 1,96). În ceea ce priveşte repartiţia 

genotipurilor polimorfe ale genelor insulinei 
şi a substratului I al receptorului insulinei în 
funcţie de prezenţa sindromului metabolic nu 
s-au remarcat diferenţe statistic semni cative. 
Repartiţia genotipurilor interleukinei-6 a rel-
evat o tendinţă de acumulare a genotipului BB 
în lotul de pacienţi fără sindrom metabolic.
Table 2. Frecvenţele genotipice ale variant-
elor polimorfe ale genelor studiate.

Gena Alele %
HWE – 
valoarea 

P

ECA
II 23,0

0,54DD 24,0
ID 53,0

AGTR-1
AA 47,0

0,42CC 12,5
AC 40,5

NOS3
AA 11,5

0,31GG 37,0
AG 51,5

NOS4ab
aa 9,0

0,94bb 48,5
ab 42,5

INS
I/I 18,1

0,25III/III 26,6
I/III 55,3

IRS-1
II 28,5

0,20RR 16,0
IR 55,5

IL-6
AA 51,0

0,03BB 15,0
AB 34,0

Relaţiile dintre portajul polimor smelor 
genelor din sistemul RAAS, componentele 
sindromului metabolic şi diabetul zaharat.

Analiza manifestărilor SM în funcţie de 
portajul alotipurilor I sau D ale ECA a relevat 
la purtătorii alotipului D (genotipurile DD şi 

Table 1. Primerii şi enzimele de restricţie utilizate în analiza polimor smelor studiate.

Polimor smul Primer (forward) Primer (reverse) Enzima de 
restricţie

ECA
I (490 pb)
D (190 pb)

5’ ctggagaccactcccatcctttct 3’ 5’ gatgtggccatcacattcgtcagat 3’ -

AGTR-l
(A1166C) 5’ ctggctccttgctggtgtgg 3’ 5’ gggcaagcgtatattttctggtg 3’ Dde I

NOS 
(Asp298Glu)

5’ aaggcaggagacagtggatgga 3’ 5’ cccagtcaatccctttggtgctca 3’ Mbo I

NOS 4 a/b 5’ tctcttgtgctgtggtcat 3’ 5’ agcccttcagtcacctgta 3’

INS
(VNTR)

5’tgcctgtcacccagatc3’ 5’tgcctgtctcccagatc3’ Pst I

IRS1 5’ ctttctccacccgccgagatg 3’ 5’ cgattcccgaggcaaattaaa 3’ Hinf I

IL-6 5’ ggagtcacacacactccacct3’ 5’ ctgattggaaaccttattaag 3’ Mse I
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DI)  valori depăşind nivelele optime de co-
lesterol total (59,5% vs. 49,6%), un număr 
mai mare de infarcte miocardice (19,6% vs. 
14,3%) şi de ictusuri suportate (14,3% vs. 
9,5%). Diferenţele dintre loturile comparate 
nu au atins gradul de semni caţie statistică. 
Totodată, în lotul cu purtători ai alotipului D 
mai frecvent, decât la nepurtători, diferenţele 
 ind statistic semni cative, erau prezente trei 
şi mai multe componente constituente ale SM 
(29,2% vs. 13,0%; p < 0,05). La purtătorii 
genotipului DD ponderea pacienţilor cu trei şi 
mai multe criterii pozitive a constituit 31,3%, 
 ind statistic semni cativ mai înaltă, decât la 
purtătorii genotipului II (13,0%, p(DD-II) < 
0,05). Ponderea pacienţilor purtătorii ai gen-
otipului DD cu IMC >30 kg/m2 a constituit 
100%, printre purtătorii genotipului II - 85,0% 
şi 91,4% - printre purtătorii genotipului ID, 
diferenţele  ind statistic semni cative (p

(DD-

II)
< 0,05). Nu s-au depistat diferenţe statistic 

semni cative între purtătorii genotipurilor II, 
DD sau DI în ceea ce priveşte gradele de HTA, 
circumferinţa abdomenului sau nivelul de gli-
cemie bazală. Astfel, portajul alotipului D este 
legat de valorile sporite ale IMC, de hiperco-
lesterolemie, numărul mai mare de criterii ale 
SM prezente ( g. 1).

Fig. 1. Particularităţile metabolice şi frec-
venţa IM şi a ictusurilor cerebrale în funcţie 
de polimor smul genei ECA.

Analiza manifestărilor SM în funcţie de 
polimor smul A/C al genei AGTR-1 a relevat, 
că purtătorii genotipului CC aveau IMC > 30 
kg/m2 practic în 100% de cazuri, purtătorii 
genotipului AA – în 89,9%, iar purtătorii gen-
otipului AC – în 91,7%. Diferenţa dintre lotur-
ile cu CC şi AA a fost statistic semni cativă 
(p

(CC-AA)
< 0,05). Deşi ponderea persoanelor 

cu două componente ale SM era mai mare în 
lotul cu purtători ai genotipului AA (56,4% 

vs. 36,0% în lotul cu CC şi 37% - în lotul cu 
AC; p

(AA-AC)
< 0,05), ponderea persoanelor cu 

trei şi mai multe componente constituente 
ale SM s-a dovedit a   statistic semni cativ 
mai înaltă în lotul de purtători ai genotipului 
AC, constituind 33,3% vs. 20,2% - în lotul 
cu genotip AA şi 20,0 - în lotul cu genotip 
AC (p

(AA-AC)
< 0,05). În loturile de purtători ai 

genotipurilor AA şi AC se determina o pon-
dere mai înaltă a persoanelor cu nivelul glice-
miei depăşind valorile optime ( > 5,6 mmol/l 
- 33,0% şi 44,2%, respectiv, versus 20% - în 
lotul cu genotip CC. Diferenţa între loturile cu 
AC şi CC a fost statistic semni cativă (p

(AC-

CC)
< 0,05). O tendinţă similară s-a remarcat şi 

pentru frecvenţa dereglărilor metabolismului 
glucidic în funcţie de genotipul existent. Pon-
derea pacienţilor cu DZ sau cu nivel al glice-
miei bazale >6,1 mmol/l a constituit în lotul 
cu genotip AA - 46,8%, în lotul cu genotip AC 
- 48,2%, iar în lotul cu genotipul CC - doar 
32%. Concentraţiile de colesterol sangvin 
depăşind nivelele optime (≥ 5,0 mmol/l), 
deşi statistic nesemni cativ, aveau tendinţă 
similară de se identi ca preponderent la per-
soanele din loturile cu genotipuri AA (54,6%) 
şi AC (63,6%). În lotul de pacienţi purtători ai 
genotipului CC valorile colesterolului sangvin 
depăşind nivelele optime s-au constatat doar 
la 44% de pacienţi ( g. 2). Pentru gradele de 
HTA diferenţe semni cative în loturile com-
parate nu s-au relevat. 

Fig. 2. Particularităţile metabolice în funcţie 
de polimor smul genei AGTR-1.

Astfel, portajul genotipului CC al recep-
torului AGTR-1 s-a dovedit a   legat cu un 
grad mai înalt de obezitate, portajul genotipu-
lui AC – cu prezenţa mai multor componente 
ale sindromului metabolic şi cu dereglările 
mai pronunţate ale metabolismului glucidic şi 
lipidic. 
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Relaţiile dintre portajul polimor smelor 
genei NOS, componentele sindromului met-
abolic şi diabetul zaharat.

Analiza manifestărilor SM în funcţie 
de polimor smul Asp/Glu al genei NOS 
(NOS3A/G) a relevat IMC > 30 kg/m2  la 
100% din purtătorii genotipului AA, la 84,4% 
- din purtătorii genotipului GG (p

(AA-GG)
< 0,05), 

iar la purtătorii genotipului AG acest indicator 
înregistra 96,7%. Practic 100% din purtătorii 
genotipului AA aveau HTA de gradul III, în 
timp ce acest grad de hipertensiune se înreg-
istra doar la 84,9% din purtătorii genotipu-
lui GG şi la 88,2% din purtătorii genotipului 
AG (p

(AA-GG)
< 0,05). Ponderea pacienţilor cu 

valori ale glicemiei bazale depăşind nivelele 
optime a constituit 22,2% la purtătorii geno-
tipului AA, 29,0% - la purtătorii genotipului 
GG şi 42,9% - la purtătorii genotipului AG, 
diferenţele  ind statistic nesemni cative. O 
tendinţă similară s-a constatat şi pentru pon-
derea pacienţilor cu concentraţii de colesterol 
sangvin mai înalte de cele optime, ponderea 
 ind de 55,6%, 64,5% şi 71,4%, respectiv, la 
purtătorii genotipurilor AA, GG şi AG. Nici 
unul din purtătorii genotipului AA nu prezenta 
mai mult de două criterii diagnostice pozi-
tive ale SM, trei şi mai multe criterii pozitive 
înregistrându-se la 23,5% din purtătorii geno-
tipului GG şi la 32,4% din purtătorii genotipu-
lui AG (p

(AA-GG)
< 0,05; p

(AA-AG)
< 0,05). În ceea 

ce priveşte relaţia dintre portajul genotipurilor 
şi frecvenţa persoanelor cu circumferinţa ab-
domenului mărită nu s-au depistat diferenţe 
semni cative ( g. 3). 

Fig. 3. Particularităţile metabolice în 
funcţie de polimor smul genei NOS3A/G 
(Asp/Glu).

Aşadar, portajul genotipului AA al NOS3 
era legat de gradul mai pronunţat de obezitate, 
valorile mai înalte de tensiune arterială şi mai 
puţine criterii pozitive ale SM, prezente con-
comitent la un pacient. 

Analiza relaţiei polimor smului NOS4ab 
cu componentele SM a relevat, că proporţia 
purtătorilor alotipurilor ab şi bb este mai 
mare printre pacienţii cu IMC > 30 kg/m2, iar 
obezitatea de gradul III se constata în exclu-
sivitate la purtătorii acestor genotipuri (8,8% 
vs. 0,0%; p < 0,05). Circumferinţa abdomen-
ului depăşind cifrele normale se identi ca 
mai frecvent la purtătorii acestor genotipuri 
(93,2% vs. 72,2%; p < 0,05). Valorile glice-
miei depăşind nivelele optime la purtătorii 
acestor genotipuri se identi cau statistic sem-
ni cativ mai frecvent, decât la purtătorii gen-
otipului aa (38,2% vs. 11,8%; p<0,05). Pon-
derea purtătorilor genotipurilor bb şi ab, care 
corespundeau criteriului diagnostic de SM 
(glicemia bazală >5,6 mmol/l sau diagnosticul 
de DZ con rmat) s-a dovedit a   statistic sem-
ni cativ mai înaltă, comparativ cu purtătorii 
genotipului aa (47,8% vs. 22,2%, respectiv, 
p < 0,05). S-a remarcat o tendinţă marcantă 
de prevalenţă a persoanelor cu valori tension-
ale mai înalte printre putătorii genotipului aa, 
100% dintre care aveau valorile TA ≥ 140/90 
mm Hg, în comparaţie cu lotul purtătorilor 
alotipurilor ab şi bb, 94,4% care aveau valori 
de TA ≥ 140/90 mm Hg (U-Fisher = 1,93; p 
> 0,05). Concomitent, dacă HTA de gr. I nu 
s-a înregistrat nici la unul (0,0%) din purtătorii 
genotipului aa versus 36,9% din purtătorii 
genotipurilor ab şi bb (p < 0,001), HTA de gr 
III era mai frecvent relevată la purtătorii geno-
tipului aa, în comparaţie cu purtătorii geno-
tipurilor ab şi bb (77,8% vs. 29,6% respectiv; p 
< 0,001). Diferenţe în privinţa distribuirii per-
soanelor cu valori ale colesterolului sangvin 
depăşind nivelele optime sau cu numărul de 
criterii diagnostice pozitive de SM, în funcţie 
de portajul genotipurilor NOS4ab, nu au fost 
relatate ( g. 4, 5).

Fig. 4. Pro lul obezităţii şi hipertensiunii 
arteriale în funcţie de portajul alotipurilor 
polimorfe a şi b ale genei NOS4.
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Fig. 5. Dereglările metabolismului glucidic 
şi concentraţiile colesterolului sangvin în 
funcţie de portajul alotipurilor polimorfe a 
şi b ale genei NOS4.

Astfel, portajul genotipului aa s-a dovedit 
a   legat de grade mai avansate de hipertensi-
une arterială, iar portajul genotipurilor ab şi bb 
- de grade mai avansate de obezitate, în spe-
cial de cea viscerală, de valori ale glicemiei 
depăşind valorile optime şi DZ tip 2. 

Relaţiile dintre portajul polimor smelor 
genelor insulinei şi substratului I al recep-
torului insulinei, componentele sindromu-
lui metabolic şi diabetul zaharat.

Analiza relaţiei portajului diferitor geno-
tipuri ale insulinei cu particularităţile meta-
bolice a relevat absenţa diferenţelor semni ca-
tive între purtătorii genotipurilor III/III, I/III şi 
I/I în ceea ce priveşte distribuirea gradelor de 
obezitate, obezitatea abdominală şi gradele de 
HTA. Persoanele cu valori tensionale mai înalte 
de cele optime predominau printre purtătorii 
genotipului I/I, 100%  din care aveau valorile 
tensionale > 130/85 mm Hg versus 90,6% - în 
lotul purtătorilor genotipului III/III şi 95,4% 
- în lotul purtătorilor genotipului I/III (p(I/I-III/

III)
< 0,01; p

(I/I-I/III)
< 0,05). De asemenea, nu s-a 

constatat diferenţe statistic semni cative între 
loturile de purtători ai diferitor genotipuri în 
privinţa hiperglicemiei şi valorilor colester-
olului total depăşind cele nivelele optime. La 
purtătorii genotipului I/I în 100% se identi ca 
cel puţin o dereglare componentă a SM versus 
92,4% - printre purtătorii genotipului III/III 
şi 96,3% - printre purtătorii genotipului I/III 
(p

(I/I-III/III)
< 0,05; p

(I/I-I/III)
< 0,05) ( g.6).

Analiza în funcţie de portajul alotipurilor 
atestă prezenţa la 100% din homozigoţii I/I 
mai mult de o componentă a SM, în comparaţie 
cu lotul de heterozigoţi I/III şi de homozigoţi 
III/III, în care acest procent a constituit doar 
92,1% (p < 0,05). Ponderea pacienţilor cu 

valori tensionale > 130/85 mmHg în lotul 
homozigoţilor I/I a constituit 100%, iar în lotul 
de heterozigoţi I/III şi homozigoţi III/III aceas-
ta pondere constituia doar 90,0% (p < 0,01). 
Infarctele de miocard repetate s-au constatat la 
22,2% din homozigoţii III/III şi numai la 3,4% 
din pacienţii din lotul format de heterozigoţi I/
III şi homozigoţi I/I (p < 0,05).

Fig. 6. Trăsăturile clinico-metabolice ale 
purtătorilor diferitor genotipuri ale insuli-
nei.

Astfel, datele privind speci cul pro lu-
lui metabolic şi al tabloului clinic în funcţie 
de polimor smul genei insulinei, înregistrate 
în prezentul studiu, atestă, că portajul alelei 
I, şi, în special, starea homozigotă I/I în ca-
zul polimor smului VNTR sunt legate de 
valorile tensionale care depăşesc nivelele op-
time şi prezenţa dereglărilor metabolice din 
componenţa SM. Portajul alelei III, şi, în spe-
cial, starea homozigotă III/III este legată de 
frecvenţa mai înaltă a infarctelor de miocard 
la pacienţii hipertensivi.

Analiza caracteristicilor metabolice şi clin-
ice în funcţie de polimor smul substratului 1 
al receptorului insulinic (IRS-1) a relevat, că, 
deşi distribuirea gradelor moderate de obezi-
tate era similară la purtătorii genotipurilor II, 
IR şi RR, gradele extreme de obezitate (gradul 
III-IV, conform OMS) au fost constatate nu-
mai la purtătorii genotipurilor IR şi RR (6,5% 
şi 6,7%, respectiv) (p

(II-IR)
<0,05; p

(II-RR)
< 0,01). 

Hipertensiunea arterială de gr. III se depista la 
26,3% din purtătorii genotipului II, la 50,0% - 
din purtătorii genotipului RR şi la 33,3% - din 
purtătorii genotipului IR (p(II-RR)< 0,05). Refer-
itor la indicatorii de obezitate abdominală, 
glicemie bazală, ai concentraţiei de colesterol 
sanguin, ai diabetului zaharat şi ai numărului 
componentelor SM, prezente concomitent la 
un pacient, diferenţe statistic semni cative 
între loturi nu s-au înregistrat. Datele cu pri-
vire la particularităţile metabolice şi clinice în 
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funcţie de polimor smul IRS-1 sunt prezen-
tate în  g. 7.

Fig. 7. Particularităţile metabolice şi clinice 
în funcţie de polimor smul IRS-1.

În plus, analiza în funcţie de portajul alo-
tipurilor a relevat, că prezenţa gradelor ex-
treme de obezitate depind de portajul alelei R, 
purtătorii căreia prezintă obezitate de gr. III-IV 
în 6,6% de cazuri versus 0,0% - la nepurtătorii 
acestei alele (p < 0,01). Totodată, homozigoţii 
II statistic au făcut infarcte de miocard sem-
ni cativ mai frecvent, comparativ cu lotul 
care include heterozigoţi IR şi homozigoţi RR 
(43,8% vs. 11,5%; p < 0,01). Este necesar de 
menţionat, că portajul alelei R (loturile cu IR 
şi RR) este legat de hiperglicemie de două ori 
mai frecvent (54,2%), decât absenţa acestei 
alele (25,0%; lotul cu II), (p < 0,05).

Datele prezentate ne permit de a conchide, 
că polimor smul VNTR al genei de insulină 
este implicat în modi cările metabolice şi 
clinice la pacienţii hipertensivi: portajul alelei 
I, în special în stare homozigotă, are legătură 
cu valorile majorate ale tensiunii arteriale şi 
prezenţa dereglărilor din componenţa SM, 
iar portajul alelei III - cu riscul sporit de in-
farct miocardic. Polimor smul substratului 1 
al receptorului insulinic la hipertensivi este 
implicat în mecanismele de reglare a tensiu-
nii arteriale şi de declanşare a dereglărilor din 
componenţa SM, portajul alotipului R afectând  
negativ metabolismul glucidic şi demonstrând 
o legătură evidentă cu obezitatea de grade 
foarte avansate şi hipertensiunea arterială. 
Polimor smul IRS-1 demonstrează o legătură 
evidentă cu patogenia leziunilor ateroscle-
rotice, portajul genotipului II  ind asociat cu 
frecvenţa sporită a  infarctelor de miocard.

Relaţiile dintre portajul polimor smelor 
genei IL-6, componentele sindromului met-
abolic şi  diabetul zaharat.

Examinarea relaţiilor polimor smului 
genei IL-6 cu particularităţile metabolice, 
speci cul tabloului clinic şi complicaţiile 

cardiovasculare a relevat obezitate de gr. 
III şi IV, conform criteriilor OMS, la 14,8% 
de purtători ai genotipului BB, la 5,1% - de 
purtători ai genotipului AB şi nici la unul 
(0,0%) din purtătorii genotipului AA (p

(AA-BB)
< 

0,01; p(AA-AB)< 0,05). 
Diferenţe statistic semni cative în 

privinţa frecvenţei obezităţii abdominale, a 
concentraţiilor de colesterol total, a valor-
ilor glicemiei depăşind nivelele optime sau a 
diabetului zaharat nu s-au decelat. Cel puţin 
un criteriu diagnostic al SM s-a identi cat la 
68,8% din purtătorii genotipului BB, la 31,8% 
din purtătorii genotipului AA şi la 35,9% din 
purtătorii genotipului AB (p(AA-BB)< 0,05; p(BB-

AB)
< 0,05), însă prezenţa a trei şi mai multe 

criterii pozitive instantaneu la un pacient au 
fost constatate mai frecvent la heterozigoţii 
AB (33,3%), la homozigoţii AA, însă, pro-
centul acestor asocieri constituia 22,7%, iar la 
homozigoţii BB - doar 6,3% (p(AA-AB)< 0,05; 
p

(BB-AB)
< 0,05). Valori tensionale mai înalte 

de cele optime (>130/85 mm Hg) s-au con-
statat la 100,0% din purtătorii genotipului BB, 
la 95,6% din purtătorii genotipului AA şi la 
93,0% din purtătorii genotipului AB (p

(BB-AB)
< 

0,05) ( g. 8). 

Fig. 8 Numărul dereglărilor metabolice în 
funcţie de polimor smul genei IL-6.

Datele prezentate permit de a conchide, 
că polimor smul genei IL-6 este implicat în 
patogenia SM prin mecanismele de reglare a 
tensiunii arteriale şi prin mecanismele metab-
olismului glucidic şi lipidic.

Valori ale glicemiei bazale > 6,1 mmol/l s-au 
identi cat la 38,4% din purtătorii genotipului 
AA, la 38,4% din purtătorii genotipului AB şi 
numai la 19,2% din purtătorii genotipului BB 
(p

(AA-BB)
< 0,05). În mod similar, concentraţii 

înalte de trigliceride sangvine (≥ 1,7 mmol/l) 
s-au decelat la 47,4% din purtătorii genotipu-
lui AA, la 37,8% din purtătorii genotipului AB 
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şi numai la 8,3% din purtătorii genotipului BB 
(p

(AA-BB)
< 0,05; p

(BB-AB)
< 0,05). Criteriul IDF 

„Concentraţia bazală a glucozei în plasmă ≥ 
5,6 mmol/l sau diagnosticul de diabet tip 2 sta-
bilit anterior” s-a dovedit a   pozitiv la 52,9% 
din purtătorii genotipului AA, la 48,0% din 
purtătorii genotipului AB şi numai la 20,0% 
din purtătorii genotipului BB (p

(AA-BB)
< 0,01; 

p(BB-AB)< 0,01) ( g. 9).

Fig. 9. Particularităţile metabolismului lip-
idic şi glucidic în funcţie de polimor smul 
genei IL-6.

În plus, analiza în funcţie de portajul anu-
mitor alotipuri ale genei IL-6 a relevat, că 
purtătorii alotipului B prezentau gradele III 
şi IV de obezitate statistic semni cativ mai 
frecvent, decât nepurtătorii (7,2% vs. 0,0%; 
p < 0,001). Purtătorii alotipului A mai rar 
aveau o dereglare metabolică din componenţa 
SM, decât nepurtătorii (34,4% vs. 68,8%; p 
< 0,05), însă mai frecvent relatau instantaneu 
trei dereglări metabolice (29,4% vs. 12,0%; p 
< 0,05), valori ale glicemiei bazale depăşind 
nivelele optime sau DZ tip 2  (50,0% vs. 
20,0%; p < 0,001), concentraţii de trigliceride 
> 1,7 mmol/l (41,1% vs. 8,3%; p < 0,05). 

Datele prezentate permit de a conchide, 
că polimor smul genei IL-6 este implicat în 
patogenia sindromului metabolic prin mecan-
ismele de reglare a tensiunii arteriale şi prin 
mecanismele metabolismului glucidic şi lip-
idic.

Polimor smele genelor din sistemul 
RAAS. În prezentul studiu portajul alotipului 
D la pacienţii hipertensivi a fost legat de valo-
rile majorate ale IMC, hipercolesterolemie, 
un număr mai mare de criterii ale sindromului 
metabolic prezente şi o probabilitate mai mare 
de ictusuri şi infarcte de miocard suportate. 
Studiile efectuate în unele populaţii con rmă 
legătura dintre portajul alotipului D al genei 
ECA cu HTA şi obezitatea abdominală [45], 
IMC  şi dereglările metabolismului glucidic şi 

lipidic în sindromul metabolic, precum şi cu 
sindromul metabolic ca entitate în populaţia 
generală şi la pacienţii cu DZ tipul [4, 29], 
deşi în alte populaţii aceasta legătură nu s-a 
observat la pacienţii diabetici [10] sau la 
pacienţii hipertensivi [34], iar în populaţia 
chineză şi în populaţia din regiunea Moscovei 
sindromul metabolic se asocia cu o frecvenţă 
mai mare a alelei I [35; 49]. Meta-analizele 
publicate indică, că polimor smul I/D al genei 
ECA este legat cu ictusul cerebral la asiatici 
[5] şi la europoizi [42], deşi în unele populaţii 
legătura nu a putut   con rmată [6; 12; 50].

Portajul genotipului CC al receptorului 
AGTR-1 în prezentul studiu a fost legat cu un 
grad mai mare de obezitate, portajul genotipu-
lui AC – cu prezenţa mai multor componente 
ale sindromului metabolic şi cu dereglări mai 
pronunţate ale metabolismului glucidic şi lip-
idic. Genotipul AGTR-1 1166 CC se asociază 
cu trăsături favorabile metabolice în relaţie cu 
riscul cardiovascular [2] şi că portajul geno-
tipului CC se asociază cu sindromul metabol-
ic, însă interacţiunile acestui genotip cu SNP 
în alte regiuni ale genei pot modi ca aceste 
relaţii [3]. În literatură există comunicări, că 
portajul alotipului C al receptorului AGTR-1 
în poziţia 1166 contribuie la un risc sporit de 
diabet zaharat complicat prin hipertensiune 
arterială [52]. Acest polimor sm se asociază 
cu o frecvenţă mai mare de ictus ischemic la 
fumătorii hipertensivi [47]. Asocierea acestuia 
cu genotipul DD al ECA este legată cu risc 
sporit de ictus ischemic în bazinul vaselor cer-
ebrale mici [48], deşi unele publicaţii susţin că 
riscurile de ictus ischemic, conferite de aceste 
polimor sme, sunt independente atât unul de 
altul, cât şi de factorii comuni de risc cardio-
vascular, cum ar   hipertensiunea arterială, 
diabetul zaharat, fumatul sau nivelul de coles-
terol sangvin [37]. 

Aşadar, rezultatele obţinute în prezentul 
studiu, în general, sunt în concordanţă cu re-
zultatele studiilor polimor smului A1166 C 
al genei AGTR-1, deşi noi nu am reuşit să 
evidenţiem legătura dintre portajul genotipu-
lui CC şi cardiopatia ischemică.

Polimor smele genei NOS. În literatură 
există indicaţii asupra legăturii dintre polimor-
 smul NOS, sindromul metabolic şi diabetul 
zaharat tip 2, ce presupune că polimor smul 
NOS este un factor de risc pentru rezistenţă la 
insulină, hiperinsulinemie şi diabet zaharat tip 
2 [18; 38]. Totodată, există indicaţii, că poli-
mor smul genei NOS este legat cu obezitatea 
şi sindromul metabolic la pacienţii hiperten-
sivi [15; 25]. 

În prezentul studiu portajul genotipului AA 
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al NOS3 a fost legat de un grad mai pronunţat 
de obezitate, valori mai mari de tensiune 
arterială, concluzii care, în general, corespund 
rezultatelor studiilor efectuate în baza altor 
populaţii. Totodată, purtătorii genotipului AA 
al NOS3 aveau tendinţă de a face mai frecvent 
ictus cerebral şi statistic semni cativ mai rar 
– infarct de miocard. Portajul acestui genotip 
a demonstrat tendinţă de a   legat pozitiv cu 
induraţia complexului intima-media, însă - 
negativ cu suprafaţa lui neregulată. Publicaţiile 
recente susţin, că polimor smul NOS este 
legat de grosimea complexului intima-media 
graţie interacţiunilor NOS cu β-3 subunitatea 
proteinei G [9], fenomen ce ar putea explica 
rezultatele obţinute în acest sens în prezentul 
studiu.  Anterior s-a demonstrat, că polimor-
 smul NOS4a/b se asociază cu variabilitatea 
concentraţiilor de NO, iar polimor smul A/G 
nu afectează producţia de NO, însă este pozitiv 
asociat cu obezitatea, trigliceridele sangvine 
şi LDL-colesterolul [23]. Portajul genotipului 
NOS4 aa în prezentul studiu s-a dovedit a   
legat de grade mai avansate ale hipertensiunii 
arteriale, iar portajul genotipurilor ab şi bb – 
de grade mai avansate de obezitate, în special 
cea viscerală, valorile glicemiei mai mari de 
nivelele optime şi diabet zaharat tip 2. 

Polimor smul genelor insulinei şi al 
substratului I al receptorului insulinei. 
Analiza portajului diferitor genotipuri ale in-
sulinei cu particularităţile metabolice nu a 
relevat diferenţe semni cative între purtătorii 
genotipurilor III/III, I/III şi I/I în privinţa dis-
tribuirii gradelor de obezitate, a obezităţii ab-
dominale şi a gradelor de hipertensiune, ceea 
ce corespunde cu rezultatele altor studii [40]. 
Se presupune, că acest fenomen se datorează 
pro lului modi cat de secreţie a insulinei, care 
este cauzat genetic [22; 41]. În acest context, 
este interesant, că în lucrarea proprie 100% 
din purtătorii genotipului I/I manifestau cel 
puţin o dereglare din componenţa sindromului 
metabolic versus 92,4% din purtătorii geno-
tipului III/III şi 96,3% din purtătorii genotipu-
lui I/III (p

(I/I-III/III)
< 0,05; p

(I/I-I/III)
< 0,05). Aşadar, 

polimor smul VNTR al genei insulinei poate 
  legat nu cu obezitatea per se, ci cu pro lul 
metabolic glucidic şi lipidic predispozant pen-
tru dezvoltarea rezistenţei la insulină şi SM, în 
special la copii şi persoanele tinere.

În prezentul studiu nu s-au relevat diferenţe 
statistic semni cative între loturile de purtători 
ai diferitor genotipuri în privinţa hiperglice-
miei şi valorilor mai mari de cele optime ale 
colesterolului total. Aceste rezultate sunt în 
concordanţă cu rezultatele studiilor recente în 
domeniu[8; 31; 33; 36]. Datele proprii sun în 

concordanţă cu rezultatele publicaţiilor citate.
Lucrările publicate în ultimii ani relatează, 

că polimor smul IRS-1 este important în 
procesele de activare completă a  PI3K şi de 
mediere a translocării receptorului GLUT4 în 
răspuns la acţiunea insulinei, ce poate modi-
 ca semnalizarea metabolică a insulinei la 
pacienţii cu diabet zaharat tip 2 [14], iar la hi-
pertensivi este legat de rezistenţa la insulină şi 
de indexul masei corporale [39]. Rezultatele 
prezentului studiu, în care gradele extreme de 
obezitate au fost decelate numai la purtătorii 
alotipului R (ai genotipurilor IR şi RR - 6,5% 
şi 6,7%, respectiv), (p

(II-IR)
< 0,05; p

(II-RR)
< 0,01) 

vin în con rmarea rezultatelor publicate ante-
rior de alţi cercetători. În plus, portajul alotip-
ului R în prezentul studiu a fost legat cu grade 
extreme de hipertensiune, fenomen, care îşi 
poate găsi explicaţia în fenomenul de clusteri-
zare a obezităţii cu hipertensiunea arterială. 
În literatură există indicaţii, că  polimor s-
mul genelor IRS-1 şi IRS-2 poate modi ca 
răspunsul organismului la modi cările stilu-
lui de viaţă prin schimbarea masei corporale, 
însă nu şi tranziţia de la toleranţa dereglată la 
glucoză la diabet zaharat tip 2 [28]. Pe de altă 
parte, a fost demonstrată legătura polimor s-
mului G972R al genei IRS-1 cu sensibilitatea 
redusă la insulină la pacienţii obezi, ce poate 
indica asupra interacţiunii variantelor poli-
morfe ale genei şi obezitate în sensul reducerii 
sensibilităţii la insulină [7]. 

Indivizii cu varianta 972Arg a IRS-1 au 
concentraţii mai înalte de insulină serică 
(p=0,024) şi concentraţii mai reduse de 
trigliceride în plasmă (p=0,001), în comparaţie 
cu nepurtătorii acestei variante. Asociaţiile 
menţionate  ind mai manifeste în lotul de 
pacienţi cu IMC sporit, deşi statistic nesem-
ni cativ. [24]. Abate N. et al., însă, nu au pu-
tut observa diferenţe în frecvenţa variantelor 
polimorfe Gly972Arg  ale IRS-1 în diferite 
populaţii în funcţie de sensibilitate la insulină 
[1]. În prezentul studiu portajul alelei R 
(grupele IR şi RR) a fost legat de hiperglicemie 
de două ori mai frecvent (54,2%), decât lipsa 
acestei alele (25,0%; grupa II), (p <  0,05). 
Rezultatele controverse îşi pot găsi explicaţia 
în faptul, că PPARγ2 funcţionează diferit pe 
fondalul diferitor variante ale polimor smului 
Gly972Arg ale IRS-1 [46]. Rezultatele noastre 
sunt în concordanţă cu rezultatele în domeniu, 
obţinute de alţi cercetători în alte populaţii ale 
lumii.

Polimor smul genei interleukinei-6. 
Studiul polimor smului IL-6 atestă, că grade 
extreme de obezitate în lotul examinat se 
decelează la 14,8% din purtătorii genotipului 
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BB, la 5,1% din purtătorii genotipului AB şi 
nici la unul (0,0%) din purtătorii genotipului 
AA (p(AA-BB)< 0,01; p(AA-AB)< 0,05). Diferenţe 
statistic semni cative în privinţa frecvenţei 
obezităţii abdominale, concentraţiilor de co-
lesterol total, valorilor glicemiei ce depăşesc 
nivelele optime sau a diabetului zaharat nu s-au 
identi cat. Cel puţin un criteriu diagnostic al 
sindromului metabolic se decela mai frecvent 
(68,8%) la purtătorii genotipului BB, însă trei 
criterii pozitive şi mai multe, prezente con-
comitent la un pacient, s-au relatat mai frecvent 
la heterozigoţii AB (33,3%) (p

(AA-AB)
< 0,05; 

p
(BB-AB)

< 0,05). Lucrările recente demonstrează 
convingător legătura polimor smului genei 
IL-6 cu dereglările metabolice proaterogene. 
S-a constatat o legătura a polimor smului 
IL-6 -174G > C atât cu concentraţiile serice ale 
IL-6, cât şi cu IMC sporit la pacienţii cu diabet 
zaharat tip 2 [43, 44]. Rezultate similare s-au 
relevat în studiul KORA S4, care a inclus 878 
persoane normoglicemice [20]. Alela 174-G 
se asociază cu rezistenţă la insulină (p<0,02) 
şi dislipidemie (p<0,007), iar alela C-572 - 
cu concentraţii sporite de insulină serică în 
TTGO (p<0,0005). Genotipurile complexe şi 
analiza gaplotipurilor a 3 variante ale promo-
torului IL6 a demonstrat asocieri cu diabetul 
zaharat tip 2 (p<0,002), obezitate (p<0,02) şi 
sindromul metabolic (p<0,01) astfel sugerând, 
că polimor smele unei singure nucleotide 
în regiunea promotorie a genei IL-6 se pot 
asocia cu o serie de trăsături ale sindromului 
metabolic la europoizi [21]. La pacienţii din 
lotul de studiu valorile glicemiei bazale mai 
mari de 6,1 mmol/l s-au înregistrat la 38,4% 
din purtătorii genotipului AA, la 38,4% din 
purtătorii genotipului AB şi numai la 19,2% 
din purtătorii genotipului BB (p(AA-BB)< 0,05). 
În mod similar, concentraţii majorate de 
trigliceride sangvine (≥ 1,7mmol/l) s-au de-
pistate la 47,4% din purtătorii genotipului 
AA, la 37,8% din purtătorii genotipului AB şi 
numai la 8,3% din purtătorii genotipului BB 
(p(AA-BB)< 0,05; p(BB-AB)< 0,05). Criteriul IDF 
„Concentraţia bazală a glucozei în plasmă 
≥ 5,6mmol/l sau diagnosticul de diabet tip 2 
con rmat anterior” a fost pozitiv la 52,9% 
din purtătorii genotipului AA, la 48,0% din 
purtătorii genotipului AB şi numai la 20,0% 
din purtătorii genotipului BB (p(AA-BB)< 0,01; 
p

(BB-AB)
< 0,01). Aceste date susţin conceptul, 

că polimor smul genei IL-6 se asociază cu o 
serie de trăsături ale sindromului metabolic. 
Se presupune, că polimor smul promotoru-
lui IL-6 174-G/C reprezintă un marcher care 
poate facilita identi carea precoce a indiviz-
ilor “vulnerabili”, a aţi la un grad sporit de 

risc al maladiilor legate de vârstă şi obezitate 
[11].

Concluzii
Portajul alotipului D al genei ECA la pacienţii 

hipertensivi este legat de valori majorate ale 
IMC, hipercolesterolemie, un număr mai mare 
de criterii ale sindromului metabolic prezente 
concomitent la un pacient. Portajul alotipului 
C al genei AGTR-1 este legat de un grad mai 
avansat de obezitate, dereglări mai pronunţate 
ale metabolismului glucidic şi lipidic. Porta-
jul genotipului Asp/Asp al NO-sintetazei este 
legat pozitiv de un grad mai avansat de obezi-
tate şi valori mai înalte tensiuonale. Portajul 
genotipului Asp/Asp al NO-sintetazei este 
legat negativ cu numărul de componente ale 
sindromului metabolic, prezente concomitent 
la un pacient. Portajul alotipului bb al NOS la 
pacienţii hipertensivi este legat cu un grad mai 
avansat de obezitate abdominală, dereglări 
mai pronunţate ale metabolismului glucidic şi 
diabet zaharat tip 2 manifest. Portajul geno-
tipului aa al NOS este legat de valori extrem 
de elevate ale tensiunii arteriale (HTA de gr. 
III). În cazul polimor smului VNTR al ge-
nei insulinei, portajul alelei I, şi, în special, 
în starea homozigotă I/I este legat de valori 
tensionale mai înalte de cele optime şi de 
prezenţa dereglărilor multiple din componenţa 
sindromului metabolic.  Portajul alelei R al 
IRS-1 se asociază statistic veridic cu grade 
extreme de obezitate, de hiperglicemie şi cu 
diabetul zaharat tip 2. Polimor smul genei 
IL-6 este implicat în mecanismele de reglare 
a metabolismului glucidic şi lipidic. Portajul 
alotipului B se asociază cu un risc major de 
dezvoltare a gradelor extreme de obezitate. 
Portajul alotipului A se asociază cu dezvolta-
rea dereglărilor multiple din componenţa SM, 
a hipertrigliceridemiei, hiperglicemiei şi a dia-
betului zaharat tip 2 .
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