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Вплив поліморфізму  гена адипонектину 
на тяжкість метаболічних порушень та 
деякі печінкові показники у пацієнтів 
з неалкогольною жировою хворобою 
печінки у поєднанні з гіпертонічною 
хворобою 

Загальновідомим є важлива роль генетичних фак-
торів на виникнення та перебіг таких поширених 

неінфекційних захворювань, як гіпертонічна хво-
роба (ГХ) та неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) . Одночасно з цим продовжують активно 
вивчатися зв’язки експресії та поліморфізму генів-
кандидатів з розвитком і прогресуванням різних ва-
ріантів коморбідності [7, 9] . 

В розвитку обох наведених захворювань доведе-
ним патогенетичним фактором є  гіпоадипонектине-
мія . Доведено, що рівень адипонектину має індивіду-
альні генетичні відмінності [2, 12] . 

У здоровому організмі експресія рецепторів ади-
понектину корелює з показником інсулінорезис-
тентності (ІР) . 

Продукція та активність адипонектину залежить 
від структури гена адипонектину (ADIPOQ), локалі-
зованого на 3-й хромосомі в локусі 3q27 . Поліморф-
ний маркер G276T гену ADIPOQ розглядається як 
найбільш клінічно значущий в розвитку ІР і цукро-
вого діабету 2 типу, а також ожиріння [3, 9, 11] .

Актуальність дослідження молекулярно-генетич-
них механізмів у розвитку коморбідної патології — 
ГХ і НАЖХП є безперечною .  

Метою роботи було дослідження зв’язку генетич-
ного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з 
вираженістю метаболічних порушень та змінами де-
яких печінкових показників при коморбідності ГХ та 
НАЖХП .

Матеріали і методи дослідження.  Пацієнти були 
обстежені на базі відділення гастроентерології та 
терапії, а також поліклініки ДУ «Національний ін-
ститут терапії імені Л .Т . Малої НАМН України» . Клі-
нічні та біохімічні дослідження проводились в клі-
ніко-діагностичній лабораторії ДУ «Національний 
інститут терапії імені Л .Т . Малої НАМН України» та 
лабораторії «Альфа Лабсервіс» . 

Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з комор-
бідністю НАЖХП та ГХ ІІ стадії, 2 ступеню . Вік па-
цієнтів складав від 18 до 66 років . Середній вік паці-
єнтів складав 49,11±9,95 років . Серед них було 52,6% 
чоловіків та 47,4% жінок . Розподіл хворих за статтю 
був рівномірний .

В дослідження не включалися хворі із цукровим 
діабетом 1 та 2 типу, іншими дифузними та вогни-
щевими захворювання печінки (вірусні гепатити, 
алкогольна хвороба печінки, цироз печінки та інші), 
наявністю іншої супутньої патології у пацієнтів на 
НАЖХП: ішемічна хвороба серця (ІХС), ревматичні 
вади серця, онкологічні захворювання, системні за-
хворювання сполучної тканини, ХСН ІІ Б — ІІІ ста-
дії, АГ 1 та 3 ступеню, ГХ І та ІІІ стадії, ехо-негатив-
ність, відмова пацієнтів від дослідження, вагітністю 
та лактацією .

Контрольну групу склали 20 здорових осіб анало-
гічної вікової категорії чоловічої та жіночої статі . 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведен-
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ня наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією (1964-
2013 рр .), ICH GCP (1996 р .), Директиви ЄЕС № 
609 (від 24 .11 .1986 р .), наказів МОЗ України № 690 
від 23 .09 .2009 р ., № 944 від 14 .12 .2009 р ., № 616 від 
03 .08 .2012 р . Кожен пацієнт підписував інформовану 
згоду на участь у дослідженні .

Клінічне обстеження хворих включало оцінку па-
раметрів об’єктивного огляду: зокрема антропоме-
тричні дані та артеріальний тиск (АТ) за стандартни-
ми методиками . 

Для діагностики неалкогольного стеатозу викорис-
товували ультразвуковий метод дослідження, на уль-
тразвуковій діагностичній системі „GE”, США . 

Концентрацію загального холестерину (ЗХС) та 
його фракцій: ХС ліпопротеїдів високої щільності 
(ХС ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) визначали фер-
ментативним методом на біохімічному аналізаторі 
“Humalаyzer 2000” (Німеччина) з використанням на-
бору реактивів фірми “Human” та “Cormay” (Німеч-
чина) . Інші біохімічні показники крові визначалися 
за стандартними загальноприйнятими методиками: 
амінотрансферази (АСТ, АЛТ), гама-глутамілтран-
спептидаза (ГГТП), глюкоза, глікозильований гемо-
глобін, інсулін . Також визначали індекс HOMA . 

Для визначення рівнів адипонектину використо-
вували тест-систему «AviBion Human Adiponectin 
(Acrp30) Elisa kit» («Ani Biotech Oy Orgenium 
Laboratories Busines Unit», Фінляндія) . 

На підставі даних полімерної ланцюгової реак-
ції з прямим (5′-GGCCTCTTTCATCACAGACC-3′) 
і зворотним (5′-AGATGCAGCAAАGCCAAAGT-3′) 
праймерами визначався генетичний поліморфізм 
ADIPOQ . Продукти ампліфікації були інкубовані з 
рестриктазою BsmI у буфері . Продукти гідролізу ви-
діляли у поліакриаламідному гелі та візуалізували 
під ультрафіолетом . За поліморфізмом G276T було 
ідентифіковано три генотипи ADIPOQ (G/G, G/Т і 
Т/Т) . 

Статистичну обробку результатів проводили за 
допомогою комп’ютерних програм Microsoft Excel та 
STATISTICA з використанням стандартних методів 
варіаційної статистики . Для оцінки достовірності 
різниці при парних змінах показників використову-
вали критерій t — Стьюдента (M±σ) . Різницю вважа-
ли статистично достовірною при р < 0,05 .

Результати дослідження та їх обговорення
На початку дослідження проаналізували розподіл 

алелей і генотипів  ADIPOQ у групах обстежених .  
У групі коморбідності НАЖХП та ГХ гомозиготний 
генотип G/G зустрічався у 48 (41,4%) пацієнтів, гете-
розиготний генотип G/Т у 55 (47,4%), а гомозигот-
ний генотип Т/Т у 13 (11,2%) пацієнтів . 

Виявилося, що у достовірно більшої кількості паці-
єнтів основної групи виявлявся алель Т — 81 хворий 
(34,9%) (табл . 1) . 

Далі проводився аналіз основних показників вуг-
леводного та ліпідного обміну між пацієнтами в 
залежності від наявності того чи іншого генотипу 
ADIPOQ . Виявлено достовірну різницю між група-

ми пацієнтів з генотипами G/G та Т/Т за показником 
ІМТ (табл . 2) . Показники вуглеводного обміну були 
найгіршими у пацієнтів з генотипом ТТ . Так, індекс 
ІР НОМА в цій групі складав 4,55 ± 0,62, що було до-
стовірно вищим ніж показники пацієнтів з G/G та 
G/Т генотипами — 3,49± 0,62 та 4,34 ± 0,7, відповідно 
(p<0,05) .

Таблиця 1
Розподіл алелей і генотипів aDIpoQ у групах 

дослідження

Показники
Основна група Контрольна група

n=116 n=20
G/G 48 (41,4%)* 13 (65%)
G/Т 55 (47,4%)* 5 (25%)
Т/Т 13 (11,2%) 2 (10%)
алель G 151 (65,1%) 31 (77,5%)
алель Т 81 (34,9%)* 9 (22,5%)
Примітка: * — p<0,05

При дослідженні показників ліпідограми нами ви-
явлено залежність показників проатерогених ліпідів 
та генотипів  ADIPOQ . Так, показник ЗХС у групі 
пацієнтів з монозиготним генотипом G/G становив 
5,44± 0,98 ммоль/л та був достовірно меншим як по 
відношенню до пацієнтів з гетерозиготним геноти-
пом G/Т 5,99 ± 1,00 ммоль/л, так і по відношенню до 
групи генотипу Т/Т — 6,39 ± 0,74 ммоль/л (p<0,05) . 
Показник ХС ЛПВЩ достовірно не відрізнявся у гру-
пах дослідження (p>0,05) .

Таблиця 2
Метаболічні показники у пацієнтів з коморбідністю 
ГХ і ожиріння в залежності від генотипів aDIpoQ

Показники Генотип 
G/G, n=48

Генотип G/Т, 
n=55

Генотип Т/Т, 
n=13

ІМТ, кг/м2 31,13± 3,65 32,14 ± 3,82 33,93 ± 3,34**
глюкоза крові, 
ммоль/л 5,44 ± 0,43 5,57 ± 0,55 5,77 ± 0,45**

інсулін, мкОд/
мл 14,4± 2,07 17,51 ± 1,96* 17,72 ± 1,54**

HOMA-IR 3,49± 0,62 4,34 ± 0,7* 4,55 ± 0,62**
ЗХС, ммоль/л 5,44± 0,98 5,99 ± 1,00* 6,39 ± 0,74**
тригліцериди, 
ммоль/л 1,87 ± 0,79 2,24 ± 0,94* 2,23 ± 0,75**

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 3,7 ± 0,97 3,87 ± 0,98 4,42 ± 0,83**

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л 1,28 ± 0,26 1,21 ± 0,29 1,18 ± 0,25

адипонектин, 
нг/мл 6,55 ± 0,40 6,39 ± 0,56 6,31± 0,45**

АЛТ, О/л 42,31 ± 27,27 56,54 ± 28,57* 39,76 ± 18,51^
АСТ, О/л 35,5± 20,21 45,07 ± 22,58* 36,23 ± 16,75
ГГТП, О/л 58,19± 48,41 69,74 ± 47,21 51,88 ± 17,52

Примітка: * — статистично значущі відмінності між G/G і 
G/Т генотипами;  ** — статистично значущі відмінності між 
G/G і Т/Т генотипами .
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Згідно результатів нашого дослідження полімор-
фізм G276T гену ADIPOQ достовірно впливав на 
рівні адипонектину . Так у пацієнтів з G/G генотипом 
адипонектин складав 6,55 ± 0,40 нг/мл, а при Т/Т ге-
нотипі — 6,31± 0,45 нг/мл (p<0,05) .

При аналізі показників печінкових проб було ви-
явлено вплив генетичного поліморфізму на показ-
ники печінкового цитолізу . Найвищими показники 
АСТ та АЛТ були у пацієнтів з гетерозиготним ге-
нотипом G/Т . Стосовно показника ГГТП достовірної 
різниці між групами виявлено не було .

Враховуючи тенденції, що було виявлено щодо ге-
нотипів G/Т та Т/Т, було вирішено об’єднати цих па-
цієнтів в одну групу та проаналізувати всі показники 
у порівнянні з групою генотипу G/G (табл . 3) . 

 
Таблиця 3

Порівняльна оцінка метаболічних показників 
пацієнтів з коморбідністю ГХ і НАЖХП при G/G і 

G/Т +Т/Т генотипах aDIpoQ

Показники
загальна група, n=116

Генотип
G/G, n=48 G/Т +Т/Т , n=68

ІМТ, кг/м2 31,13± 3,65 33,62 ± 3,73*
глюкоза крові, ммоль/л 5,44 ± 0,43 5,61 ± 0,53
інсулін, мкОд/мл 14,4± 2,07 17,55 ± 1,88**
HOMA-IR 3,49± 0,62 4,38 ± 0,69**
ЗХС, ммоль/л 5,44± 0,98 6,06 ± 0,96*
тригліцериди, ммоль/л 1,87 ± 0,79 2,24 ± 0,90*
ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,7 ± 0,97 3,98 ± 0,97
ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,28 ± 0,26 1,20 ± 0,28
адипонектин, нг/мл 6,55 ± 0,40 6,34 ± 0,54*
АЛТ, О/л 42,31 ± 27,27 53,33 ± 27,63*
АСТ, О/л 35,5± 20,21 43,38 ± 21,76*
ГГТП, О/л 58,19± 48,41 66,33 ± 43,61

Примітка: * —  статистично значущі відмінності між G/G і 
G/Т +Т/Т генотипами - p<0,05 . ** —  статистично значущі від-
мінності між G/G і G/Т +Т/Т генотипами - p<0,001 .

В цілому, більш метаболічно сприятливим виявив-
ся генотип G/G . Так показник інсуліну у цій групі 
складав 14,4± 2,07 мкОд/мл, при достовірно вищому 
показнику  17,55 ± 1,88 мкОд/мл в об’єднаній групі  
(p<0,001) . Також у групі G/Т +Т/Т  була більш вира-
женою дисліпідемія . Показники ЗХС та ТГ вагомо 
переважали показники групи генотипу G/G (p<0,05) . 
Стосовно показників ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ досто-
вірної різниці не виявлено . Показники адипонекти-
ну також достовірно відрізнялися .

Більш негативний вплив на печінковий цитоліз ви-
явлено у групі гетотипів G/Т +Т/Т .

Таким чином, аналізуючи отримані результати 
можна констатувати наявність впливу  поліморфіз-
му G276T гену ADIPOQ на метаболічні показники 
та печінкові проби  у пацієнтів з коморбідністю ГХ 
та НАЖХП . Стосовно наявності впливу поліморфіз-
му G276T гену ADIPOQ на виникнення та перебіг 
НАЖХП також свідчать дані мета-аналізу  Liu J et al ., 
2019 [7, 9] . Стосовно порушень вуглеводного та лі-
підного обміну при НАЖХП наші дані збігаються з 
даними, що отримані у дослідженнях останніх років 
[2, 4, 8] . Але при досліджені на іранській популяції 
такої залежності виявлено не було [1] . Дані нашого 
дослідження підтверджують вплив поліморфізму 
G276T гену ADIPOQ на печінкові показники [3, 5, 6] .  
За даними Tokushige k . et al . також є вплив на показ-
ники фіброзу печінки [6] .

Висновки
Наявність алелю Т поліморфного маркера G276T 

гена ADIPOQ асоціюється з розвитком коморбіднос-
ті ГХ і НАЖХП .

При наявності у пацієнтів з коморбідністю ГХ і 
НАЖХП G/Т і Т/Т генотипів порушення вуглевод-
ного та ліпідного обмінів більш виражені, ніж при 
генотипі G/G . 

Алель Т поліморфного маркера G276T гена 
ADIPOQ асоціюється з розвитком більш значного 
ураження печінки у хворих з поєднаним перебігом 
ГХ і НАЖХП, що підтверджується достовірно біль-
шими показниками печінкового цитолізу .

Список використаної літератури

Review and Meta-Analysis . Med Sci Monit . 2019; 25: 1078—
1086 . doi: 10 .12659/MSM .912737 .

5 . Mohseni F, Moghbelinejad S, Najafipour R Major Components 
of Metabolic Parameters and Nutritional Intakes in Different 
Genotypes of Adiponectin +276 G>T Gene Polymorphism in 
Non-Diabetes and Non-Alcoholic Iranian Fatty Liver Patients . 
Avicenna J Med Biotechnol . 2017; 9(3): 155—161 . PMCID: 
PMC5501145

6 . Tokushige k, Hashimoto E, Noto H, Yatsuji S, Taniai M, Torii 
N, Shiratori k Influence of adiponectin gene polymorphisms 
in Japanese patients with non-alcoholic fatty liver disease . 
Journal of Gastroenterology . 2009; 44 (9): 976—982

7 . Semple Rk How does insulin resistance arise, and how does 
it cause disease? Human genetic lessons . European Journal of 
Endocrinology . 2016; 174: R209—R223 .

8 . Sheng T, Yang k . Adiponectin and its association with insulin 
resistance and type 2 diabetes . J Genet Genom . 2008;35:321-
326 .

1 . Hashemi M, Bojd HH, Nasab EE, Bahari A, Hashemzehi NA, 
Shafieipour S, Narouie B, Taheri M, Ghavami S Association of 
Adiponectin rs1501299 and rs266729 Gene Polymorphisms 
With Nonalcoholic Fatty Liver Disease Hepat Mon . 2013; 
13(5): e9527 . doi: 10 .5812/hepatmon .9527

2 . Iminova DA, Alyavi AL, Sobirova GN Association of Gene 
Polymorphism Adipoq +276 (G / T) with Surrogatic Markers 
of the Increased Fat Content in the Liver . American Journal 
of Medicine and Medical Sciences . 2019; 9(12): 464-466 . DOI: 
10 .5923/j .ajmms .20190912 .03

3 . Lin CH, Ho CY, Liu CS . Influence of Adiponectin Gene 
Polymorphisms on Adiponectin Serum Level and Insulin 
Resistance Index in Taiwanese Metabolic Syndrome Patients . 
Chin J Physiol . 2012;55(6):405-411 .

4 . Liu J, Xing J, Wang B, Wei C, Yang R, Zhu Y, Qiu H Correlation 
Between Adiponectin Gene rs1501299 Polymorphism and 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease Susceptibility: A Systematic 



98	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1      

Питання коморбідної Патології. оригінальне дослідження

9 . Shalimova A, Fadieienko G,  kolesnikova O, Isayeva A, Zlatkina V, 
Nemtsova V, Prosolenko k, Psarova V, kyrychenko N, kochuieva  
M The role of genetic polymorphism in the formation of arterial 
hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity, Current 
Pharmaceutical Design . 2019, 25, 218-227 .

10 . Siitonen N, Pulkkinen L, Lindström J . Association of ADIPOQ 
gene variants with body weight, type 2 diabetes and serum 
adiponectin concentrations: the Finnish Diabetes Prevention 
Study . BMC Med Genet . 2011;10:12-15 .

11 . Wang BF, Wang Y, Ao R, Tong J, Wang BY AdipoQ T45 G and 
G276 T Polymorphisms and Susceptibility to Nonalcoholic 
Fatty Liver Disease Among Asian Populations: A Meta-
Analysis and Meta-Regression . J Clin Lab Anal . 2016 ;30(1): 
47-57 . doi: 10 .1002/jcla .21814 . 

12 . Whitehead JP, Richards AA, Hickman IJ . Adiponectin — a key 
adipokine in the metabolic syndrome . Diab, Obes, Metabol . 
2006;8:264-280 .

Влияние полиморфизма гена адипонектина на тяжесть 
метаболических нарушений и некоторые печеночные показатели 
у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени  
в сочетании с гипертонической болезнью
Доц. К.А. Просоленко
Харьковский национальный медицинский университет

Целью работы было исследование связи генетического полиморфизма маркера G276T гена ADIPOQ с 
выраженностью метаболических нарушений и изменениями некоторых печеночных показателей при 
коморбидности гипертонической болезни (ГБ) и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Объектом исследования были 116 пациентов с коморбидность НАЖБП и ГБ II стадии, 2 степени. Сред-
ний возраст пациентов составлении 49,11 ± 9,95 лет. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц ана-
логичной возрастной категории мужского и женского пола. Биохимические показатели крови определяли 
по стандартным методиками и изучали содержание: аминотрансфераз, гамма-глутамилтранспептидазы, 
глюкозы, гликозилированного гемоглобина, инсулина, адипонектина. Также определяли индекс HOMA. 
На основании данных полимерной цепной реакции определялся генетический полиморфизм ADIPOQ. 
По полиморфизму G276T было идентифицировано три генотипа ADIPOQ (G/G, G/T и Т/Т).

По нашим данным, наличие аллеля Т полиморфного маркера G276T гена ADIPOQ ассоциируется с 
развитием коморбидности ГБ и НАЖБП. При наличии у пациентов с коморбидностью ГБ и НАЖХП 
G/T или Т/Т генотипов характерны более выраженные нарушения углеводного и липидного обменов, 
чем при генотипе G/G. Аллель Т полиморфного маркера G276T гена ADIPOQ ассоциируется с развити-
ем более значительного поражения печени у больных с коморбидностью ГБ и НАЖБП, что подтвержда-
ется достоверно большими показателями печеночного цитолиза.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, гипертоническая болезнь, полиморфизм 
гена адипонектина, метаболические нарушения, маркеры поражения печени.

The effect of adiponectin gene polymorphism on the severity of 
metabolic disorders and some liver parameters in patients with non-
alcoholic fatty liver disease in combination with hypertension
PHD K.О. Prosolenko
Kharkov National Medical University

The aim of the work was to study the relationship of the genetic polymorphism of the G276T marker of the 
ADIPOQ gene with the severity of metabolic disorders and changes in some liver indices with comorbidity of 
hypertension (Н) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The object of the study was 116 patients with 
comorbidity of NAFLD and stage II Н, 2 degrees. The average age of the patients was 49.11 ± 9.95 years. The 
control group consisted of 20 healthy individuals of the same age category of male and female. Blood biochemical 
parameters were determined according to standard methods and the contents were studied: aminotransferases, 
gamma-glutamyltranspeptidase, glucose, glycosylated hemoglobin, insulin, adiponectin. The HOMA index was 
also determined. Based on the polymer chain reaction data, the ADIPOQ genetic polymorphism was determined. 
Three ADIPOQ genotypes (G/G, G/T and T/T) were identified by G276T polymorphism.

According to our data, the presence of the T allele of the G276T polymorphic marker of the ADIPOQ gene is 
associated with the development of comorbidity of Н and NAFLD. In patients with comorbidity Н and NAFLD 
G/T or T/T genotypes, more pronounced disorders of carbohydrate and lipid metabolism are characteristic 
than with the G/G genotype. The T allele of the G276T polymorphic marker of the ADIPOQ gene is associated 
with the development of more significant liver damage in patients with comorbidity of Н and NAFLD, which is 
confirmed by significantly higher rates of hepatic cytolysis.

Key Words: non-alcoholic fatty liver disease, hypertension, adiponectin gene polymorphism, metabolic 
disorders, markers of liver damage.
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