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Santrauka
Įgimtos širdies ydos yra dažniausios įgimtos ano-
malijos naujagimystėje. Jos yra viena pagrindinių 
mirties priežasčių pirmaisiais gyvenimo metais. 
Daugelio įgimtų širdies ydų etiologija yra neaiški. 
Pastarųjų metų mokslo tyrimai buvo nukreipti šir-
dies vystymosi molekuliniams mechanizmams iš-
aiškinti. Naujos žinios apie širdies morfologiniuo-
se procesuose dalyvaujančius genus nulėmė įgimtų 
širdies ydų genetinių priežasčių nustatymą. Straips-
nyje apžvelgiami ĮŠY lemiantys genetiniai veiks-
niai, nuo didelių genomo persitvarkymų iki vieno 
nukleotido polimorfizmų, ir aprašomi nauji gene-
tiniai metodai, leidžiantys nustatyti genetines prie-
žastis ir suteikiantys naują sampratą apie įgimtų šir-
dies ydų molekulinę etiologiją.

Įvadas
Įgimtos širdies ydos (ĮŠY) yra dažniausios įgimtos 

anomalijos naujagimystėje. Kasmet pasaulyje gimsta 1,35 
milijono naujagimių su ĮŠY (1). Ši liga nustatoma 1 iš 100 
naujagimių ir yra viena pagrindinių mirties priežasčių nau-
jagimystėje (2). Nors per pastarąjį dešimtmetį medicinos 
mokslas ir kardiochirurgija padarė didžiulę pažangą, dau-
gelio ĮŠY etiologija vis dar lieka neaiški. 

ĮŠY etiologijos nustatymas svarbus pacientui su ĮŠY ir 
jo šeimai ne tik psichosocialiniu aspektu, kai sužinojus ĮŠY 
diagnozę keliami dažniausi klausimai „kodėl“ ir „kaip“, bet 
ir šeimos planavimo prasme tiek paciento tėvams, tiek ir 
sergančiam vaikui, kuomet jis pasieks reproduktyvų amžių. 
Sėkmingo chirurginio gydymo ir pagerėjusio išgyvenamu-
mo dėka, daugelis pacientų su ĮŠY pasiekia pilnametystę ir 
reproduktyvų amžių, todėl didėja suaugusių asmenų su ĮŠY 

populiacija, ir informacija apie ligos etiologiją ir pasikarto-
jimo riziką tampa itin aktuali. 

Didžioji dalis ĮŠY yra daugiaveiksnės etiologijos kom-
pleksinės ligos, kai ligos vystymąsi lemia tiek genetiniai, 
tiek nepalankūs aplinkos veiksniai. Žmogaus genomo 
sekoskaita ir molekulinių technologijų pažanga įrodė, kad 
genetiniai veiksniai ĮŠY patogenezėje yra reikšmingesni 
nei aplinkos veiksniai (3). Pastarieji du dešimtmečiai sutei-
kė naują sampratą apie širdies vystymosi reguliavimo mo-
lekulinius kelius. Genų paieškos technologijų plėtojimas 
įgalino atsiradimą daugelio pelių modelių, atkartojančių 
širdies vystymosi defektus. Šių studijų metu buvo nustatyti 
transkripcijos reguliaciniai elementai, signalinės molekulės 
ir struktūriniai genai, kurie yra svarbūs normaliai širdies 
morfogenezei. Be to, buvo nustatyta daugybė genų, kurie 
yra kontroliuojami šių konservatyvių molekulinių kelių. 
Šie širdies vystymosi molekulinių mechanizmų tyrimai pa-
dėjo nustatyti ĮŠY genetinę etiologiją ir įrodė, kad daugelis 
genų gali turėti etiologinį vaidmenį žmogaus ĮŠY. 

Tyrimo tikslas – remiantis mokslinės literatūros duo-
menimis,  atskleisti genetines ĮŠY priežastis ir supažindinti 
su naujausiais genetiniais tyrimais ĮŠY etiologijoje. 

Tyrimo objektas ir metodai
Ruošiant straipsnį buvo analizuotos PubMed, Scien-

ceDirect ir BioMedCentral mokslinių straipsnių duomenų 
bazės. Panaudojus congenital heart disease, high-resolu-
tion array analysis, copy number variation, single nucle-
otide polymorphism raktažodžius ar jų kombinacijas, buvo 
atrinkti ir analizuoti moksliniai straipsniai, kuriuose pa-
teikiama informacija apie genetinę ĮŠY etiologiją, naujus 
molekulinius genetinius tyrimo metodus ir jų pritaikymą 
ĮŠY diagnostikoje bei numatant chirurginio ĮŠY gydymo 
strategiją. Atlikus mokslinių straipsnių analizę, informacija 
susisteminta ir pateikta straipsnyje. 

Genetiniai mechanizmai, lemiantys įgimtas širdies 
ydas. Įgimtos širdies ydos genetiškai yra labai heteroge-
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niška ligų grupė. Širdies ydos gali pasireikšti kaip sudė-
tinė dauginių vystymosi defektų dalis arba būti vienu iš 
sindromo požymių, tačiau jos dažniausiai pasireiškia kaip 
izoliuoti defektai ir vadinamos „nesindrominėmis“ ĮŠY. 
Didžiajai daliai pacientų, turinčių ĮŠY, patologiją lemia 
de novo mutacija. Tokių pacientų genealogijose nėra ĮŠY 
atvejų, ir jie vertinami kaip „sporadiniai“ atvejai. Tačiau 
epidemiologinės studijos parodė, kad netgi šiais tariamai 
sporadiniais ĮŠY atvejais yra padidėjusi pasikartojimo rizi-
ka širdies patologijai, kurią lemia genetiniai veiksniai, kito 
nėštumo atveju (4).

Apie 3-5% ĮŠY gali būti priskiriama mendeliniams sin-
dromams, kai taškinė geno mutacija lemia patologiją, pa-
veldimą pagal mendelinį paveldėjimo modelį (5). Tokios 
šeiminės ĮŠY mutacijos paveldimos autosominiu dominan-
tiniu (AD), autosominiu recesyviniu (AR) ar su X chromo-
soma susijusiu būdu ir pasižymi dideliu penetrantiškumu ir 
įvairiu klinikiniu pasireiškimu. Kita vertus, tokios mutaci-
jos skirtinguose genuose gali nulemti identišką fenotipinį 
pasireiškimą, ir tai savo ruožtu parodo labai glaudų funk-
cijų ryšį tarp širdies vystymesi dalyvaujančių molekulių. 

Šimtai autosominių dominantinių ar su X chromosoma 
susijusių mutacijų buvo nustatytos šeimose su ĮŠY. Didelė-
se genealogijose, kuriose per kelias kartas ĮŠY paveldėtos 
AD ar su X chromosoma susijusiu būdu, dažniausiai buvo 
stebimos neletalios ĮŠY, tokios kaip prieširdžių pertvaros 
defektas, arba „išgyvenamos“ ĮŠY su įvairiais fenotipais. 
Pavyzdžiu galėtų būti AD būdu paveldima kairiosios šir-
dies obstrukcinė liga, fenotipine išraiška varijuojanti nuo 
dviburio aortos vožtuvo iki hipoplastinės kairės širdies, 
kurią lemia defektyvus Notch signalinis kelias, ir su X 
chromosoma susijusi heterotaksija dėl ZIC3 transkripcijos 
faktoriaus mutacijos (6). Autosominės recesyvinės mutaci-
jos pasireiškia per kitus alternatyvius genetinius mechaniz-
mus, paaiškinančius populiacinį ĮŠY paplitimą. Palyginus 
su dominantinėmis genų mutacijomis, apie šiuos geneti-
nius mechanizmus žinoma mažiau. Autosominis recesy-
vinis ĮŠY paveldėjimas patvirtintas genetiškai uždarose 
populiacijose, kuriose dažnos giminingos santuokos. Epi-
demiologiniai duomenys, kur tėvų giminystė reikšmingai 
padidina ĮŠY riziką, įtikinamai įrodo, kad recesyvinės mu-
tacijos lemia ĮŠY. 

Chromosomų persitvarkymai, lemiantys ĮŠY. Apie 
8-13% ĮŠY atsiranda dėl chromosomų persitvarkymų (7). 
Dažniausi ĮŠY nulemiantys chromosominiai persitvarky-
mai yra chromosomų aneuploidijos (chromosomų skai-
čiaus pakitimai) ir chromosomų struktūros persitvarkymai 
(delecijos, duplikacijos), kurie pakeičia chromosominės 
medžiagos kiekį ir nulemia patologiją dėl dozei jautrių 
genų efekto. Pavyzdžiui, TBX1 geno haplonepakankamu-

mas lemia daugelį velokardiofacialinio sindromo (VCFS) 
klinikinių požymių, taip pat  ir širdies patologiją (8). Kiti 
chromosomų persitvarkymai - reciprokinės translokacijos, 
insercijos - gali nutraukti genus chromosomų trūkio vietose 
arba pakeisti geno ir jo reguliacinių elementų sąveiką. 

Down (Dauno) sindromas yra viena dažniausių chromo-
sominių patologijų, nustatomų pacientams su ĮŠY (1 lente-
lė). Apie 40-50% pacientų su Down sindromu turi įgim-
tas širdies ydas, varijuojančias nuo prieširdžių ir skilvelių 
pertvaros defektų iki atrioventrikulinės komunikacijos (9). 
Apie 80% pacientų su VCFS turi širdies ydas, tarp kurių 
dažniausi yra išstūmimo trakto ir stambiųjų kraujagyslių 
pažeidimai. Širdies yda nustatoma beveik visais Patau sin-
dromo ir Edwards sindromo atvejais (10), tačiau dėl didelio 
mirtingumo  pacientų su šiais sindromais ir ĮŠY yra ma-
žiau, todėl šių sindromų dažnumas yra mažesnis nei Dauno 
sindromo ir VCFS. Širdies ydas turi 20-50% pacienčių su 
Turner sindromu (11).

Pagrindinis chromosominių ligų diagnozavimo būdas 
yra kariotipo analizė, kuomet analizuojamos G dažymo 
būdu išsiruožavusios chromosomos. Tačiau ribota metodo 
skiriamoji geba limituoja mažesnių nei 5-10 Mb dydžio 
chromosominių persitvarkymų nustatymą. Žymiai jautres-
nis yra kitas citogenetikos metodas -fluorescentinė in situ 
hibridizacija (FISH), paremtas specifinių DNR žymenų 
hibridizacija su metafazinėmis chromosomomis ar interfa-
ziniais branduoliais. FISH leidžia nustatyti ~150-200 Kb 
specifines mikrodelecijas, mikroduplikacijas ir subtelome-
rines nesubalansuotas translokacijas. FISH metodas plačiai 
taikomas mikrodelecinių sindromų nustatymui. Pacientams 
su ĮŠY dažniausiai nustatomas DiGeorge arba velokardio-
facialinis sindromas, dar vadinamas 22q11 delecijos sin-
dromu. Maždaug 3 Mb dydžio mikrodelecija 22q11 srityje 
lemia dismorfinius veido bruožus, ĮŠY, pažintinių funkcijų 
sutrikimą, užkrūčio ir prieskydinių liaukų hipoplaziją/apla-
ziją, hipokalcemiją. 15% Fallot tetrados (TF) atvejų nusta-
toma 22q11 mikrodelecija (12). Genų kandidatų sekoskaita 
(13) ir gyvūnų modeliai (14) parodė, kad iš 30 genų, ku-
riuos apima 22q11 mikrodelecija, keičiasi tik vieno geno, 
TBX1, lemiančio daugiausia klinikinių požymių, dozė. 
TBX1 genas koduoja T-bokso transkripcijos veiksnį, inici-
juojantį ląstelių proliferaciją antriniame širdies formavimę-
si (15,16), iš kurio vystosi išstūmimo traktas ir dešinysis 
skilvelis (17). Kitas sindromas, susijęs su ĮŠY, yra Williams 
sindromas, kurį lemia 7q11.23 srityje lokalizuota 1,5 Mb 
mikrodelecija, keičianti daugiau kaip 25 genų dozę. Supra-
vožtuvinę aortos stenozę ir plaučių arterijos stenozę Wil-
liams sindromo atveju ir taip pat izoliuotais supravožtuvi-
nės aortos stenozės atvejais lemia pažeistas elastino genas 
(ELN). Kiti klinikiniai šio sindromo požymiai yra „elfo“ 
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veidas, raidos atsilikimas, hiperkalcemija, savitai išreikštas 
draugiškumas (18). Nepaisant FISH metodo efektyvumo, 
ši technologija naudojama tik žinomoms chromosomų sri-
tims tirti ir negali būti pritaikoma plataus masto genomo 
tyrimuose identifikuojant naujus genomo persitvarkymus 
(1 lentelė). 

Sindrominės ĮŠY ir taškinės geno mutacijos. Geneti-
nių technologijų pažanga ir įgyvendintas Žmogaus genomo 
projektas leido išaiškinti pavienių genų mutacijas, lemian-
čias su ĮŠY susijusius sindromus (2 lentelė). Taškinės mu-
tacijos padidina arba sumažina dozę genų, dalyvaujančių 
svarbiuose organogenezės mechanizmuose. Nustatyta, kad 
mutacijos fibrilino1 (FBN1) gene lemia Marfan sindromą, 
paveldimą autosominiu dominantiniu būdu, kuris pasireiš-

kia progresuojančiu aortos šaknies išsiplė-
timu, skeleto ir akių patologija (19). Gene-
tinės etiologijos nustatymui buvo naudoti 
tradiciniai pozicinio klonavimo metodai 
ir analizuotos didelės genealogijos su ser-
gančiais nariais, turinčiais unikalius feno-
tipus. Nuo tada buvo nustatytos daugelio 
sindromų genetinės priežastys, ir kiekvie-
nas sindromas apibūdintas pagal unikalią 
požymių visumą. Alagille sindromą lemia 
Notch signalinio kelio (evoliuciškai kon-
servatyvus tarpląstelinis signalinis mecha-
nizmas, būtinas normaliam embriono vys-
tymuisi) transmembraninio receptoriaus 
NOTCH2 ir ligando JAG1 (90% atvejų) 
genų dominantinės mutacijos. Alagille 
sindromui būdingi klinikiniai požymiai 
yra skeleto anomalijos, savita veido išraiš-
ka, plaučių arterijos stenozė, Fallot tetrada, 
kitos ĮŠY, akių patologija, cholestazė (20). 
Holt-Oram sindromas pasižymi viršutinių 
galūnių anomalijomis, prieširdžių pertva-
ros defektu, skilvelių pertvaros defektu, 
laidumo sistemos sutrikimais. Sindromą 
lemia TBX5 geno, kuris koduoja transkrip-
cijos veiksnius, turinčius konservatyvią 
DNR seką, dominantinės funkcijos prara-
dimo mutacijos. TBX5 geno raiška vyks-
ta rankų srityje ir širdyje. Nustatyta, kad 
mutacijos suardo 5‘-reguliacines sekas ir 
mažina TBX5 baltymo funkcinį lygį (21). 
Noonan sindromo klinikiniai požymiai yra 
tipiški veido bruožai, pažintinių funkcijų 
sutrikimas, širdies ydos, dažniausiai plau-
čių arterijos vožtuvo stenozė ir hipertrofi-
nė kardiomiopatija, krešėjimo sutrikimai. 

1 lentelė. Chromosominiai sindromai, susiję su ĮŠY

AA – aortos atrezija, AAL- atviras arterinis latakas, AoKo – aortos koarktacija, AVK – atrioventrikulinė 
komunikacija, AS – aortos stenozė, DAPVĮ -dalinis anomalus plaučių venų įtekėjimas, DIDS -dvigubas iš-
tekėjimas iš dešinio skilvelio, HK – hipertrofinė kardiomiopatija, HKŠS - hipoplastinės kairiosios širdies 
sindromas, TF – Fallot tetrada, KSITS - kairiojo skilvelio išvarymo trakto stenozė, MVP - mitralinio vožtuvo 
prolapsas, PAL -pertrauktas aortos lankas, PPD – prieširdžių pertvaros defektas, PPS – periferinė plaučių 
stenozė, PS – plaučių stenozė, PVS – plaučių vožtuvo stenozė, SKT -stambiųjų kraujagyslių transpozicija, 
SVAS-supravožtuvinė aortos stenozė, SPD – skilvelių pertvaros defektas, BAK – bendras arterinis kamienas, 
PAPVĮ – plaučių venų įtekėjimas

Sindromą lemia dominantinė mutacija viename iš 11-os 
genų: SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MEK1, MEK2, HRAS, 
NRAS, SHOC2 ir CBL. Mutacija PTPN11 gene, kurio mo-
lekulės dalyvauja Ras signaliniame kelyje, lemia 50% sin-
dromo atvejų. Ras kelias svarbus ląstelių proliferacijoje, 
diferenciacijoje, ir lieka aktyvus po transkripcijos aktyva-
vimo reguliavimo ir chromatino modifikavimo. LEOPARD 
ir Costello sindromai, kurių fenotipinė išraiška panaši į 
Noonan sindromo, apspręsti Ras signaliniame kelyje daly-
vaujančių molekulių mutacijų (2 lentelė).  

Nesindrominės ĮŠY ir taškinės geno mutacijos. Pas-
taruoju metu ĮŠY tyrimuose pagrindinis dėmesys skiria-
mas genų, susijusių su nesindrominėmis, šeiminėmis ĮŠY 
formomis, identifikavimui. Dažniausias šioje grupėje yra 

Sindromas/
chromosominė 

liga

Chromosomos ar jos 
srities anomalija

Dažniausios ĮŠY Dalis 
pacientų su 

ĮŠY
Autosomų ir lytinių chromosomų aneuploidijos

8 chromosomos 
trisomijos 
mozaicizmas

8 chromosomos 
trisomijos mozaicizmas

SPD, AAL, AoKo, PS, PAPVĮ, 
BAK

25%

9 chomosomos 
trisomija

9 chomosomos trisomija AAL, SPD, TF, DIDS 65-80%

Patau 13 chromosomos 
trisomija

PPD, SPD, AAL,DIDS, TF, 
AoKo, HKŠS, SKT, AVK, PAPVĮ, 
dekstrokardija

80%-100%

Edwards 18 chromosomos 
trisomija

PPD, SPD, TF, AoKo, DIDS, 
HKŠS

90%-100%

Down 21 chromosomos 
trisomija

AVK, PPD, SPD, TF 40%-50%

Turner X chromosomos 
monosomija

AoKo, AS, HKŠS, DAPVĮ 20%-50%

Klainfelter PriedinėX chromosoma PPD, AAL, MVP 50%
Mikrodeleciniai sindromai

Wolf-Hirschhorn 4p delecija AA, AAL, PPD, SPD, 50-65%
DiGeorge 22q11.2delecija TF, PAL, BAK, SPD, aortos lanko 

anomalijos
75%-85%

Williams 7q11.23delecija SVAS, PVS, PS, PPS 50%-80%
Sindromai, susiję su chromosomų struktūros anomalijomis

8p delecijos 
sindromas

8p delecija AVK, PS, SPD, TF 50-75%

10p delecijos 
sindromas

10p delecija SPD, PPD, AAL, PS, AoKo, BAK 50%

Cat Eye 22q11 tetrasomija PAPVĮ, DAPVĮ, TF >50%
Pallister-Killian 12ptetrasomija SPD, AoKo, AAL, PPD, AS 25%
Cri-du-Chat 5p15.2 delecija SPD, AAL, PPD, TF 10%-55%
Jakobsen 11q23 delecija HLHS, KSITS >50%
1p36 delecijos 
sindromas

1p36 delecija AAL, nekompaktinio miokardo 
kardiomiopatija

?
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autosominis dominantinis paveldėjimas, tačiau daugeliu 
atvejų lieka neaiškus mutacijų patogeniškumas ir jų vai-
dmuo ligos fenotipui ir segregacijai. Nors didžioji dalis iki 
šiol nustatytų genų koduoja transkripcijos veiksnius (bal-
tymus, reguliuojančius genų raišką), nustatyti genai, kurie 
koduoja struktūrinius širdies audinio baltymus - aktiną ir 
mioziną. Pirmieji genai, kurie buvo susieti su nesindromi-
nėmis ĮŠY, buvo NKX2-5 ir GATA4 genai (22). Šiuo metu 
jau nustatyta apie 40 genų (3 lentelė). Autosominės muta-
cijos genuose, manoma, susilpnina fiziologinį koduojamo 
baltymo lygį per keletą mechanizmų: vieno alelio inakty-
vavimą, arba funkcijos praradimą suardant DNR sąveikas, 
arba transkripcijos veiksnių ir kofaktorių kombinatorinių 
sąveikų sutrikdymą. Nustačius funkcijos praradimo muta-
cijas negimininguose ĮŠY atvejuose ir pelių modeliuose su 
heterozigotinėmis genų delecijomis, dėl kurių pasikartojo 
pas pacientus nustatyta širdies patologija, buvo galutinai 
įrodyta, kad širdies transkripcijos faktorių haplonepakan-
kamumas lemia ĮŠY. 

Širdies transkripcijos veiksnių raiška vyksta labai spe-
cifiškuose „laikinos erdvės“ keliuose per visą organogene-
zę – tai tam tikras reguliacijos lygis, dėl kurio turėtų stipriai 
koreliuoti ĮŠY genotipas su fenotipu. Tačiau priešingai šiai 
prielaidai klinikinis spektras anomalijų, kurios atsiranda 
dėl mutacijų širdies transkripcijos veiksnių genuose, yra 
labai platus. Antra vertus, kai kurios ĮŠY mutacijos pasi-
reiškia specifiniu klinikiniu fenotipu. Funkcijos praradi-
mo mutacijos GATA4 gene dažniausia lemia prieširdžių 
pertvaros defektus, taip pat dėl šių mutacijų suardomos 
GATA4-SMAD4 sąveikos, kurios yra svarbios prieširdžių 

vystymuisi, todėl kai kuriems pacientams formuojasi atrio-
ventrikulinio kanalo defektai (23). 

ĮŠY lemia funkcijos praradimo mutacijos įvairiuose 
genuose, kurie koduoja vystymosi signaliniuose keliuose 
dalyvaujančias molekules. Embriogenezės metu vyksta 
kairės-dešinės ašies nustatymas lateraliniu signaliniu keliu, 
kuris nulemia asimetrinį organų, tame tarpe ir širdies kil-
pos, išsidėstymą centrinės ašies atžvilgiu. Mutacijos ZIC3, 
NODAL ir LEFTY2 genuose, atsakinguose už normalų 
širdies kilpos formavimąsi, suardo normalius lateralinius 
signalus ir lemia spektrą širdies defektų.  Daugelyje šir-
dies vystymosi mechanizmų dalyvauja NOTCH signalinis 
kelias. Mutacijos NOTCH1, NOTCH2 ir JAG1 genuose sil-
pnina ligando indukuotą signalo perdavimą, ir lemia skir-
tingas fenotipines išraiškas (3 lentelė).  

Kopijų skaičiaus pakitimai ir įgimtos širdies ydos. 
Nepaisant medicinos mokslo pažangos ir naujų technolo-
gijų atradimų, didelė dalis asmenų su ĮŠY neturi pavienių 
genų defektų. Žmogaus genomo sekoskaita atskleidė nau-
jas žinias apie genetinę įvairovę. Vienas iš genetinių va-
riantų yra kopijų skaičiaus pakitimai (ang. copy number 
variation, CNV). Kopijų skaičiaus pakitimai (KSP) – tai 
didelių DNR segmentų (>1Kb) kopijų skaičiaus pakitimai, 
t.y. duplikacijos ir delecijos, susidariusios dėl nealelinės 
homologinės rekombinacijos. KSP keičia genų dozę ir pa-
žeidžia apie 12-15% žmogaus genomo (24,31). KSP laiko-
mi polimorfizmais, kai pasireiškia daugiau nei 1% populia-
cijos, ir laikomi susiję su liga, kuomet atsiranda mažiau nei 
1% individų. Lyginamoji genomo hibridizacija (LGH) yra 
DNR mikrolustų pagrindu sukurtas metodas, kuris įgalina 

Sindromas Genas Dažniausios ĮŠY Dalis 
pacientų su 

ĮŠY
Alagille JAG1, NOTCH1 PPS,PS, PPD,TF 85%-95%
Holt-Oram TBX5 PPD, SPD, AVK, TF, AAL 85%
Noonan PTPN11, KRAS, SOS1, 

RAF, BRAF, MEK1, HRAS, 
NRAS, SHOC2, CBL, NF1

PS, PPD, SPD, AAL 80%

Char TFAP2B AAL 60%
Ellis-van Creveld EVC,EVC2 PPD, vienas prieširdis, AVK 60%
Smith-Lemli-Opitz DHCR7 AVK, PPD, SPD, DAPVĮ 45%
CHARGE CHD7, SEMA3E PPD, SPD, TF, vožtuvo 

defektai
50%-80%

Kabuki MLL2 PPD, SPD, TF, vienas 
skilvelis, AoKo, AAL, SKT

31%-55%

Costello HRAS PS, kitos struktūrinės širdies 
ydos, hipertrofija, ritmo 
sutrikimai

63%

Marfan FBN1, TGFBR1, TGFBR2 Aortos disekacija, MVP ?

2 lentelė. Vieno geno mutacijos sindromai, susiję su ĮŠY.

AAL- atviras arterinis latakas, AoKo – aortos koarktacija, AVK – atrioventrikulinė komunikacija, DAPVĮ -dalinis 
anomalus plaučių venų įtekėjimas, MVP - mitralinio vožtuvo prolapsas, TF – Fallot tetrada, PPD – prieširdžių per-
tvaros defektas, PPS – periferinė plaučių stenozė, PS – plaučių stenozė, SKT -stambiųjų kraujagyslių transpozicija, 
SPD – skilvelių pertvaros defektas

nustatyti šiuos submikroskopinius 
KSP per visą genomą. LGH yra mole-
kulinis citogenetinis metodas, skirtas 
identifikuoti KSP tiriamajame geno-
me lyginant su referentiniu genomu. 
Atliktos studijos parodė, kad KSP 
randami skirtingose genomo vietose 
ir yra glaudžiai susiję su autizmu, ši-
zofrenija ir raidos atsilikimu, taip pat 
nustatyti asmenims, turintiems  dau-
gines vystymosi ydas. Lyginamoji ge-
nomo hibridizacija šiuo metu plačiai 
naudojama tirti intelektinei negaliai, 
kuri gali pasireikšti ir su dismorfiniais 
požymiais. 

Unikalūs KSP yra susiję ir su 
įgimtomis širdies ydomis. KSP ty-
rimai, naudojant LGH metodą, ĮŠY 
diagnostikoje pirmiausia buvo pradė-
ti taikyti tiriant sindromines ĮŠY. Iki 
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Baltymų 
grupė

Genai Genomo lokusas Dažniausios ĮŠY

Struktūriniai 
baltymai

ACTC
ELN
MYH11
MYH6
MYH7

7q11.23
16p13.11
14q12
14q12

PPD
SVAS, PS, AS
AAL, aortos aneurizma
PPD, BAK, AS, SKT
Ebšteino anomalija, PPD

Transkripcijos 
veiksniai ir 
kofaktoriai

ANKRD1
CITED2
ZFPM2
GATA4
GATA6
HAND1
HAND2
IRX4
MED13L
NKX2-5

NKX2-6
TBX1
TBX5
TBX20
TFAP2B
ZIC3  

10q23.31
6q23.3
8q23
8p23.1
18q11.1-18q11.2
5q33
4q33
5p15.3
12q24.21
5q34

8p21.2
22q11.21
12q24.1
7p14.3
6p12
Xq26.2

PAPVĮ
SPD, PPD
TF, DIDS
PPD, PS, SPD, TF, AVK, 
DAPVĮ
PPD, TF, PS, AVK, AAL, 
SPD
HKŠS
TF
SPD
SKT
SPD, PPD, TF, HKŠS, AoKo,
SKT, DIDS, PAL
BAK
TF
AVK, PPD, SPD
PPD, SPD
AAL
SKT, PS, DIDS, PAPVĮ, PPD, 
HKŠS, SPD, dekstrokardija, 
kairės-dešinės ašies defektai

Receptoriai, 
ligandai ir 
signalinės 
molekulės

ACVR1/ALK2
ACVR2B
ALDH1A2
CFC1/
CRYPTIC

CRELD1
FOXH1
GDF1
GJA1
JAG1
LEFTY2

NODAL

NOTCH1
PDGFRA 
SMAD6
TAB2
TDGF1
VEGF

2q23-q24
3p22
15q21.3
2q21.1

3p25.3
8q24.3
19p12
6q22.31
20p12.1-p11.23
1q42.1

10q22.1

9q34.3
4q12
15q21-q22
6q25.1
3p21.31
6p12

AVK
PS, DIDS, SKT, dekstrokardija
TF
TF, SKT, AVK, PPD, SPD, 
PAL, 
DIDS
PPD, AVK
TF, SKT
Heterotaksija, TF, SKT, DIDS
PPD, HKŠS, PAPVĮ, 
TF
SKT, AVK, PAL, AoKo, 
kairės-dešinės ašies defektai,
SKT, TF, DIDS, 
dekstrokardija, 
PAPVĮ, AVK
AS, AoKo, HKŠS
PAPVĮ
AoKo, AS

TF, SPD
AoKo

AAL- atviras arterinis latakas, AoKo – aortos koarktacija, AVK – atrioventrikulinė komunika-
cija, AS – aortos stenozė, DAPVĮ -dalinis anomalus plaučių venų įtekėjimas, DIDS -dvigubas 
ištekėjimas iš dešinio skilvelio, HKŠS - hipoplastinės kairiosios širdies sindromas, TF – Fallot 
tetrada, PAL -pertrauktas aortos lankas, PPD – prieširdžių pertvaros defektas, PPS – perife-
rinė plaučių stenozė, PS – plaučių stenozė, SKT -stambiųjų kraujagyslių transpozicija, SVAS-
supravožtuvinė aortos stenozė, SPD – skilvelių pertvaros defektas, BAK – bendras arterinis 
kamienas, PAPVĮ – plaučių venų įtekėjimas

3 lentelė. Genai, susiję su nesindrominėmis ĮŠYšiol aprašyta tik keletas studijų, kuriose naudojant 
LGH metodą, buvo tirti vaikai, turintys sindromines 
ĮŠY, ir 17% - 21% atvejų nustatyti unikalūs KSP.

Vienose iš pirmųjų studijų atlikus genomo ana-
lizę LGH metodu asmenims su ĮŠY ir kitomis dau-
ginėmis vystymosi ydomis, vienu atveju buvo nu-
statyta 2,3 Mb dydžio mikrodelecija, lokalizuota 8 
chromosomos p21 regione. Vėlesni kritinio regiono 
sekoskaitos tyrimai atskleidė heterozigotinę mutaci-
ją CHD7 gene, koduojančiame chromodomeno he-
likazės DNR-surišimo baltymą, kurio raiška vyksta 
embriogenezės metu, ir iškėlė prielaidą, kad CHD7 
geno haplonepakankamumas lemia CHARGE sin-
dromą (25). Tolesnių studijų metu patogeninės mu-
tacijos buvo nustatytos per 50% atvejų iš 110 tirtų 
pacientų su CHARGE sindromu (26). 

Thienpont su kolegomis atliko genomo analizę 
1-Mb skiriamosios gebos LGH metodu 60 pacientų 
su ĮŠY, kitais raidos defektais ir normaliu kariotipu, 
ir nustatė retus KSP 30% tirtųjų. Nors kai kurie KSP 
buvo rasti kritinėse širdies vystymuisi NKX2-5 ir 
NOTCH1 genų srityse, didžioji dalis KSP nebuvo lo-
kalizuoti „širdies“ genuose. Klinikinė KSP reikšmė 
buvo patvirtinama tuomet, kai KSP buvo lokalizuo-
tas genuose, svarbiuose širdies vystymuisi, arba kai 
jie atsirado de novo, ir analizė atskleidė, kad  atlikto-
se studijose 17% pacientų turi kliniškai reikšmingus 
KSP. Likusieji 13% pacientų KSP buvo paveldėję iš 
sveikų tėvų, todėl šiuos KSP negalima laikyti ligos 
priežastimi. Šios studijos parodė, kad KSP yra susiję 
su ĮŠY, kurios pasireiškia kartu su kitomis įgimtomis 
ydomis ar raidos atsilikimu (27). Breckpot su kole-
gomis apjungė Thienpont ir kolegų atliktus 60 paci-
entų tyrimus atlikdami genomo analizę 1-Mb skiria-
mosios gebos LGH metodu  150 pacientų su neaiš-
kios priežasties sindrominėmis ĮŠY, ir nustatė 17,3% 
retų kliniškai reikšmingų KSP. Kopijų skaičiaus va-
riantai, kurie anksčiau nebuvo aprašyti sveikų asme-
nų populiacijoje, buvo laikomi ligos priežastimi, kai 
delecija ar duplikacija: 1) buvo lokalizuota žinomos 
ligos, susijusios su chromosomų nesubalansuotumu, 
srityje arba 2) apėmė genus, lemiančius ĮŠY, kai įvy-
kusi juose mutacija. Šie KSP pilnai ar dalinai paaiš-
kino pacientų fenotipų pasireiškimą (28). 

Richards su kolegomis panaudodami aukštos 
skiriamosios gebos viso genomo LGH nustatė retus 
KSP 20 individų, turinčių ĮŠY, kitas įgimtas raidos 
anomalijas ir normalų kariotipą, imtyje. Šiuose ty-
rimuose 20 pacientų su izoliuota ĮŠY be kitų įgimtų 
raidos anomalijų imtis buvo panaudota kaip kontro-

linė grupė. Dideli kliniškai reikšmingi KSP buvo nustatyti pen-
kiems pacientams, turintiems ĮŠY ir neurologinius sutrikimus ar 
raidos atsilikimą. Kontrolinėje grupėje KSP nebuvo nustatyta. 
Gauti rezultatai parodė, kad viso genomo LGH panaudojimas nu-
statyti su liga susijusius KSP individams su ĮŠY ir neurologiniais 
sutrikimais gali būti efektyvus, ypač jeigu tokiam asmeniui nusta-
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tytas normalus kariotipas (29).
Dar vienose studijose 12 (20,7%) potencialiai patogeni-

nių KSP buvo nustatyti 58 pacientų, turinčių ĮŠY kartu su 
kitais įgimtais raidos defektais, imtyje. KSP dydis varijavo 
nuo 240 Kb iki 9,6 Mb. Rasti KSP apėmė NRP1, NTRK3, 
MESP1, ADAM19 ir HAND1 genus, dalyvaujančius širdies 
vystymesi (30).

Ypatingą susidomėjimą genetinių variantų tyrimai kelia 
izoliuotų ĮŠY grupėje. Neseniai aprašytos studijos parodė, 
kad 1q21.1 regiono mikroduplikacijos lemia apie 1% TF 
rizikos, ir kad GJA5 geno duplikacija padidina TF riziką 
10 kartų (31). 

Erdogan su kolegomis atliko viso genomo analizę 
1-Mb skiriamosios gebos LGH metodu 105 individams su 
įvairiomis izoliuotomis ĮŠY be kitų įgimtų anomalijų ar 
raidos atsilikimo. Buvo nustatyta 18 naujų KSP, tarp ku-
rių viena delecija ir dvi duplikacijos atsiradusios de novo. 
Be to, 44% atvejai buvo šeiminiai, kai KSP buvo nustatyti 
tėvams, neturintiems ĮŠY. Tai galbūt parodo, kad šie KSP 
padidina polinkį į ĮŠY, tačiau fenotipo pasireiškimui reika-
lingi ir kiti modifikuojantys veiksniai. Tai leidžia manyti, 
kad reti KSP gali būti svarbūs genetiniai veiksniai ĮŠY pa-
togenezėje (32). Kitose studijose Greenway su kolegomis 
iškėlė hipotezę, kad de novo mutacijos, keičiančios širdies 
vystymesi dalyvaujančių genų dozę, gali lemti izoliuotą 
TF. Individams su izoliuota, sporadine TF buvo atlikta viso 
genomo analizė ir nustatyta 11 retų de novo KSP 114 tria-
dų. Vienu TF atveju KSP rasti šešiose srityse, kurių dvi ko-
duoja žinomus ligos genus NOTCH1 ir JAG1. Šie tyrimai 
parodė, kad mažiausiai 10% izoliuotų, sporadinių TF lemia 
de novo chromosomų nesubalansuotumas. Trijose TF tria-
dose KSP buvo nustatyti 1q21.2, 3p25.1 ir 7p21.3 srityse, 
kurios buvo paveldėtos iš sveikų tėvų, taigi šie radiniai pa-
tvirtina papildomų genetinių ar aplinkos sąveikų vaidmenį 
TF atsiradimui (33). Šios abi studijos (32, 33) parodė įvai-
rovę potencialių, su liga susijusių chromosominių pokyčių, 
kurie ateityje gali apibūdinti naujus delecijų ar duplikacijų 
sindromus. Nustatymas panašių ar dalinai persidengiančių 
KSP ir/ar nustatymas su liga susijusių mutacijų genuose, 
esančiuose tose pačiose srityse, ateityje išaiškins jų vai-
dmenį klinikiniuose fenotipuose, įskaitant širdies ligas ir 
kitas įgimtas ydas.

Vieno nukleotido polimorfizmai ir įgimtos širdies 
ydos. Kitas genetinės įvairovės tipas yra vieno nukleoti-
do polimorfizmai (ang. single nukleotide polymorphisms, 
SNPs). Vieno nukleotido polimorfizmai (VNP) - tai pavie-
nių bazių porų pokyčiai, randami per visą genomą. Ma-
noma, kad VNP yra labiausiai paplitę genetiniai variantai 
žmogaus genome. Žmogaus genomo projektas parodė, kad 
90% žmogaus genetinių pokyčių lemia VNP (34). VNP gali 

atsirasti koduojančiose ar nekoduojančiose genomo srityse, 
ir kiekvienas VNP nebūtinai veikia geno funkciją. Kai kurie 
VNP modifikuoja atsaką į medikamentus, kiti susiję su po-
linkiu ligai. Viso genomo asociacijos studijos nustatė VNP, 
kurie padidina polinkį tokioms paplitusioms ligoms kaip vė-
žys, diabetas, koronarinė širdies liga. Papildomos studijos 
patvirtino šias asociacijas didelėse tiriamųjų imtyse. Taip 
pat buvo nustatyti VNP, kurie veikia ĮŠY vystymąsi, nors ši 
sritis dar tik pradedama tyrinėti. ĮŠY tyrimuose VNP asoci-
acijos studijos nukreipiamos į polimorfizmų kandidatiniuo-
se genuose, kurie dalyvauja ĮŠY patogenezėje, nustatymą.

Pastarąjį dešimtmetį keletas klinikinių tyrimų paro-
dė, kad folinės rūgšties vartojimas prieš pastojant apsau-
go nuo ĮŠY atsiradimo. Folatų stoka tiek nėščios moters 
organizme, tiek besivystančiame embrione gali lemti ĮŠY 
vystymąsi. Todėl esminiai genai, dalyvaujantys folatų me-
tabolizme, tirti kaip genai kandidatai, padidinantys ĮŠY 
riziką. ĮŠY gali būti susijusi su paplitusiais folatų meta-
bolizmo polimorfiniais genų variantais, tokiais kaip meti-
lentetrahydrafolato reduktazės geno MTHFR c.677C>T ir 
c.1298A>C, nors šie rezultatai yra prieštaringi (35).

Žinoma, kad padidėjusi homocisteino koncentracija yra 
rizikos faktorius ĮŠY. Ankstyvose embriono vystymosi sta-
dijose homocisteinas pašalinamas išskirtinai per metionino 
sintazės geno MRT aktyvumą. Tyrinėjant MTR geno vai-
dmenį ĮŠY rizikoje, buvo nustatyti MTR genetiniai varian-
tai ir ištirti mechanizmai, kurie veikia MTR raišką ir didina 
riziką ĮŠY kinų populiacijoje. Buvo nustatyti du MTR geno 
variantai -186T>G ir 905G>A, kurie susiję su padidinta 
ĮŠY rizika. Palyginus su pagrindiniu aleliu, -186G alelis 
pasižymėjo reikšmingai žemesniu promotoriaus aktyvumu, 
sumažino transkripcijos veiksnio surišimo afiniškumą. Tai-
gi, MRT geno reguliatoriniai variantai padidina ĮŠY riziką 
susilpnindami MTR geno raišką ir indukuodami homocis-
teino kaupimąsi (36). 

Kitose studijose buvo parodyta, kad normaliam širdies 
vystymuisi yra svarbus ISL1 transkripcijos veiksnys. ISL1 
transkripcijos veiksnys „žymi“ širdies pirmtako ląsteles ir 
generuoja skirtingas širdies ląstelių linijas. Dėl svarbaus 
ISL1 vaidmens širdies morfogenezėje jis tapo išskirtiniu 
genu kandidatu, lemiančiu kompleksines ĮŠY. Buvo tirta 
300 pacientų su kompleksinėmis ĮŠY ir nustatyti aštuoni 
VNP, reikšmingai susiję su kompleksinėmis ĮŠY (37).

Apibendrinimas
Pastarųjų metų molekulinių technologijų pažanga leido 

suprasti nežinomas genetines ĮŠY priežastis. Iki šiol buvo 
žinoma, kad genetinius sindromus su ĮŠY lemia chromo-
somų aneuploidijos, genominės ar vieno geno taškinės 
mutacijos. Ir tik dabar pradedama suprasti kopijų skaičiaus 
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variantų reikšmė ĮŠY etiologijoje. Novatoriškų viso ge-
nomo skenavimo metodų - LGH, viso genomo ir egzomo 
sekoskaita - taikymas atveria naują puslapį kompleksinių, 
daugiaveiksnių ĮŠY tyrinėjimams. Jau dabar įrodyta, kad 
tam tikri kopijų skaičiaus pakitimai yra kliniškai reikšmin-
gi ĮŠY pasireikšti. Naujos genetinės technologijos gali pa-
spartinti genų kandidatų atradimus ir padėti geriau suprasti 
esminius mechanizmus, reguliuojančius genų ir baltymų 
dozes. Tai savo ruožtu leistų apibūdinti naujas ĮŠY priežas-
tis ir pagerintų asmenų su ĮŠY ir jų šeimų genetinį konsul-
tavimą ir medicininę priežiūrą. 
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Summary 
Congenital heart disease (CHD) is the most common type of 

birth defect. It is leading cause of death in the first of year of live. 
The etiology of CHD is still not completely understood. Recent 
scientific investigations have focused on discovering of molecular 
mechanisms of cardiac development. New knowledges about genes 
participating in cardiac morphogenesis have led to the identification 
of genetic etiologies of CHD. In this article, genetic factors causing 
CHD, from large genome rearangements to single nucleotide 
polymorphisms are rewieved, and new genetic techniques, allowing 
to reveal the genetic causes and providing new understanding about 
molecular etiology of CHD are described. 
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