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До теперішнього часу немає єдиної думки про пер-
шопричину виникнення метаболічного синдрому (МС) 
- чи є цей стан визначений генетично, чи розвивається 
виключно внаслідок впливу факторів зовнішнього 
середовища. Ряд дослідників вважають, що розвиток 
МС обумовлений існуванням одного («мажорного») або 
групи взаємодіючих між собою генів, які можуть одно-
часно стимулювати розвиток усіх компонентів МС. В 
даному випадку в своєму дебюті МС розглядається не 
як послідовність подій, а спочатку як якийсь стан, що 
розвивається «акордно» [С.Л. Бойцов, А.В. Голощапов, 
2003]. Слід також підкреслити, що в патогенезі МС неос-
таточно встановленими є не тільки його відправна 
точка, а й механізми взаємодії основних компонентів 
його структури і патогенеза. Проте більшість дослідни-
ків сходяться на думці, що в основі розвитку МС лежить 
ІР [І.Є. Чазова, В.Б. Мичко, 2002]. 

У геномі людини встановлено близько 200 локусів, 
асоційованих з різними компонентами МС: 18 локусів, 
пов'язаних з ожирінням, 95 - з рівнем циркулюючих 
ліпідів, 16 локусів, що кодують ГН, 40 - ІМТ або окруж-
ність талії, 14 локусів - рівень АТ та АГ і 18 локусів ССП 
[О.К. Викулова, 2011].

При вивченні природного перебігу ІР в різних попу-
ляціях вдалося установити, що в основі її розвитку 
лежить поєднання двох компонентів: генетичного, або 
спадкового, і набутого. В останні роки ведеться актив-
ний пошук генів-кандидатів, мутації в яких можуть при-
зводити до формування ІР в ранньому віці.

Переконливих доказів того, що на розвиток ІР впли-
ває невелика група основних генів поки немає.

У ряді робіт показано, що генетичні фактори можуть 
пошкоджувати обмін глюкози на різних етапах переда-
чі інсулінового сигналу, а в поєднанні з несприятливи-
ми факторами зовнішнього середовища - приводити до 
розвитку ІР [Haffner, 1988; Stern, 1999]. Хоча мутація 
одного гена найчастіше служить причиною ІР у невели-
кої частини хворих, комбінація поліморфізму декількох 
генів може пояснити багатофакторну природу цього 
стану. 

Незважаючи на значні успіхи в області генетики та 
молекулярної біолології, появу нових сучасних методів 
виявлення різних мутацій в генах, питання про вплив 
генетичних факторів на ризик розвитку і особливості 
перебігу МС і ССЗ залишаються маловивченими.

У сім'ях, хворих на ЦД 2-го типу прослідковується 
спадковий компонент ІР. Так, родичі 1-го ступеня род-
ства з порушеною і навіть з нормальною толерантністю 
до глюкози мають виражену ІР порівняно з особами  
контрольної групи. У монозиготних близнюків, що 
мають ЦД 2-го типу, ІР також більш виражена в порів-
нянні з близнюками без ЦД [Балаболкін М.І., 2003]. У 
ряді досліджень показано, що помірна ІР у родичів 1-го 
ступеня споріднення при збереженні нормальної толе-

рантність до глюкози значно посилюється при пору-
шенні у них вуглеводного обміну. Аналогічні дані отри-
мані при проведенні досліджень у монозиготних близ-
нюків [Балаболкін М.І., 2003].

Генетичну основу захворювання підтверджують 
випадки ІР всередині однієї родини. Hafher et al. [1988] 
показали, що ІР частіше зустрічається в тих сім'ях, де 
один або обоє батьків страждають ЦД 2-го типу. Дані, 
отримані в дослідженнях близнюків, свідчать про те, що 
спадкування ІР варіює від 47 до 66% [Stern, 2000].

Генетична схильність до розвитку ЦД 2-го типу пока-
зана у багатьох дослідженнях, проте дуже складно від-
різнити вплив генів самих по собі від формування 
фенотипу під впливом факторів зовнішнього середо-
вища.

Навіть поява ІР у монозиготних близнюків не завжди 
доводить генетичну природу захворювання. Наприклад, 
куріння під час вагітності може вплинути на вагу дити-
ни при народженні, і так як цей чинник пов'язаний з 
розвитком ІР і у дорослих, куріння може привести до 
появи цього захворювання у близнюків (Stern М.В., 
2000). Тим не менше, більшість авторів визнають вплив 
генетичних факторів на розвиток ІР з самих ранніх 
років життя.

Прийнявши концепцію про те, що генетичні фактори 
впливають на дію інсуліну, виникає запитання, яку кіль-
кість генів робить такий вплив: невелика група основ-
них генів, кожен з великою кількістю ефектів, або вели-
ка група «полігенів», кожен з невеликим ефектом?

М.С. Шумахер і співавт. [1992] вивчали пацієнтів білої 
раси з ГІ натщесерце. Використовуючи комплексний 
сегрегаційний аналіз, вони показали, що в кожному 
третьому випадку була мутація тільки одного гена. 
Схожі результати отримали Б.Д. Мітчел і співавт. [1995] 
в дослідженні мексикано-американської популяції. К.Л. 
Едвартс і співавт. [1997] в дослідженні жінок-близнюків 
білої раси показали, що основні прояви МС (ГІ, дисліпі-
демія і АГ) можуть бути вродженими. Незважаючи на ці 
дані, переконливих доказів того, що на рівень інсуліну 
впливає невелика група основних генів, поки немає.

В останні роки активно ведеться пошук генів-
кандидатів ІР. Ген-кандидат - це такий ген, білковий про-
дукт якого відповідно до своєї біологічної активності 
здатний здійснювати вплив на основні етапи патологіч-
ного процесу. Наприклад, ген мембранного глікопроте-
їда РС-1 може розглядатися як ген-кандидат ІР, оскільки 
в культурі фібробластів цей білок інгібує тирозинкіназ-
ну активність інсулінового рецептора. Гени-кандидати, 
розташовані на хромосомі в безпосередній близькості 
від локусів, для яких доведено зв'язок з патологічним 
процесом, розглядаються як «позиційні» гени-
кандидати.

У той час як пошук генів-кандидатів покликаний вста-
новити наявність мутацій у вже відомих генах, метод 
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сканування генома та аналізу генетичного зчеплення в 
групі сімей і серед сибсів допомагає виявити раніше 
невідомі гени, відповідальні за розвиток ІР (Matthaei S. et 
al ., 1999). Цей метод дозволив встановити нові локуси 
діабету на різних хромосомах, які розташовані в безпо-
середній близькості від уже відомих генів, таких як печін-
ковий ядерний фактор 1-α, рецептори сульфонілсечови-
ни, аполіпопротеїн А2 та ін.. Більшість досліджень з 
використанням методу сканування генома підтверджу-
ють, що в розвитку ІР і ЦД 2-го типу беруть участь різні 
ділянки хромосом [Schumacher  et al., 1992].

В даний час розглядаються наступні гени-кандидати 
ІР, які вважаються основними генами:

o Ген інсулінового рецептора; 
o Гени білків сімейства ІРС; 
o Ген Р1-3-кінази; 
o Ген  ФНП-α;
o Ген РРАR-γ;
o Ген АПФ;
o Гени білків-транспортерів глюкози.
Ген інсулінового рецептора. Інсуліновими рецепто-

рами називають ділянки поверхні клітини, що здатні 
зв'язувати інсулін крові. Як і інші гормони, інсулін здій-
снює свою дію за допомогою білка-рецептора.

Інсуліновий рецептор - складний інтегральний білок 
клітинних мембран, що включає 2 субодиниці ( α і β), 
при цьому кожну з них утворюють два поліпептидні 
ланцюжки.

Рецептори інсуліну безперервно синтезуються і роз-
падаються. Період їх напіврозпаду становить до 12 
годин. Рецептори синтезуються як одноланцюгові пеп-
тиди в ЕПР і швидко глікозіруються в апараті Гольджі. 
Попередники рецепторів інсуліну складаються з 1382 
амінокислот, при молекулярній масі – 190 kDa, які утво-
рють зрілі субодиниці α і β. Ген інсулінового рецептора 
людини знаходиться в 19-й хромосомі. 

Будова інсулінових рецепторів, а також здатність різних 
інсулінів зв'язуватися з ними, викликають біологічні реак-
ції, здебільшого ідентичні у всіх видах і типах клітин.

Інсулінові рецептори мають високо консервативну 
структуру, набагато більш консервативним структури 
самого інсуліну.

Два α-ланцюги на зовнішній поверхні мембрани клі-
тини і два трансмембранні β-ланцюги. Зв'язування інсу-
ліну з α-ланцюгами запускає автофосфорилювання 
залишків тирозину в β-ланцюгах; активний тирозинкі-
назний  домен потім бере участь в фосфорилюванні 
неактивних білків-мішеней у цитозолі.

Рецептор інсуліну є тирозиновою протеїнкіназою, 
тобто протеїном, який фосфорилює білки по ОН-групі 
залишків тирозину. Це глікопротеїн, побудований з 
двох α-субодиниць (130 kDa) і двох β-субодиниць (95 
kDa); перші розташовані цілком поза клітиною, на її 
поверхні, другі пронизують плазматичну мембрану.

Рецептори інсуліну виконують три основні функції:
• Харчування клітин (збільшення транспорту пожив-

них речовин в клітини і їх утилізація в усіх напрям-
ках, що призводить до переважання анаболічних 
процесів);

• Забезпечення доставки інсуліну до тканин з ери-
троцитами крові;

• Здійснення переходу інсуліну через гістогематич-
ні бар'єри з крові в міжклітинну рідину.

Багато відомих мутацій гена інсулінового рецептора 
порушують його функцію. Одни  з них знижують швид-
кість синтезу рецепторної молекули, у той час як інші 
ушкоджують рецептор на рівні посттранляціонної моди-
фікації, а треті негативно впливають на транспорт рецеп-
тора на клітинну мембрану. 

Деякі мутації порушують зв'язування інсуліну з рецеп-
тором і активацію тирозинкінази - перший крок у пере-
дачі інсулінового сигналу. Нарешті, деякі мутації викли-
кають надмірну деградацію рецепторних молекул (Taylor 
S.I., 1992). 

Мутації в гені інсулінового рецептора зазвичай успад-
ковуються рецесивно і зустрічаються досить рідко. У 
монозиготному стані вони виявляються у вигляді важкої 
ІР (acanthosis nigricans, синдром Рабсона-Менденхолл) і 
призводять до загибелі хворого протягом перших років 
життя [Virkamaki et al., 1999]. У гетерозиготному стані 
мутації гена інсулінового рецептора сумісні з життям і 
викликають так звану ІР типу А, причому гіперглікемія 
розвивається тільки в дорослому стані. 

Серед пацієнтів з ЦД 2-го типу мутації гена інсуліново-
го рецептора (Lys1068GIu, Arg1 152Glnm, Val1985Met) 
зустрічаються в 1-5% випадків [Matthaei, 1999]. Тільки 
одне дослідження, проведене на популяції в 
Нідерландах, показало відносно високу частоту мутації 
Val1985Met інсулінового рецептора в 5,6% випадків 
[Hatr et al., 1996], проте, ці дані не були підтверджені в 
інших популяціях. Генетичний аналіз показує, що мута-
ції інсулінового рецептора самі по собі не відіграють 

Рис. 1. Схема структури інсулінового рецептора
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істотної ролі у патофізіології ЦД 2-го типу або ожиріння 
[Krook, O'Rahilly, 1996].

На сьогодні відомо понад 50 генетичних дефектів інсу-
лінового рецептора в хромосомі 19. Причому у одного 
індивіда вони можуть поєднуватися, що викликає не 
тільки (і не стільки!) зниження кількості рецепторів на 
клітинах, скільки зниження їх аффінитету до гормону, 
порушення експресії їх поліпептидних ланцюгів, змен-
шення тирозин-протеінкіназної активності пострецеп-
торного механізму. Це прискорює деградацію рецепто-
рів. Зниження ефективності інформаційного впливу інсу-
ліну веде до компенсаторної гіперінсулінемії і/або гіпер-
глікемії, що сприяє розвитку інших компонентів MC. 
Мабуть, мутації гена інсулінового рецептора - не основ-
на причина інсулінорезистентності в популяції [Ю.И. 
Строев та спіавт., 2007; Stančáková, Laaksо, 2014;  Ziki, 
Mani, 2016].

Причиною інсулінорезистентності можуть бути мутації 
гена інсулінового рецептора. Ці мутації поділяють на 5 
класів:

1) Мутації, що призводять до зниження швидкості 
біосинтезу рецептора;

2) Мутації, які погіршують внутрішньоклітинний 
транспорт і посттрансляційний процесинг;

3) Мутації, що призводять до дефектів зв'язування 
інсуліну;

4) Мутації, що супроводжуються зниженням рецеп-
торів активності тирозинкінази;

5) Мутації, що прискорюють деградацію інсуліново-
го рецептора.

Гени ІRS-1(insulin receptor substrate 1) і ІRS-2 (insulin 
receptor substrate 2). Проведеними дослідженнями 
[Stefan et al., 2003] було встановлено, що заміна IRS-2 
Gly1057Asp пов'язана з більш низьким ризиком розвит-
ку ЦД 2 типу людей худорлявої статури, але з більш висо-
ким ризиком при ожирінні. Для того, щоб уточнити роль 
IRS-2 на розвиток ЦД 2 типу та ожиріння у індіанців Піма, 
і зокрема, вивчити чи впливає поліморфізм Gly1057Asp 
на метаболізм опосередкованого ожиріння. Автори 
визначили описану раніше мутацію Gly1057Asp, а також 
рідкісні мутації Asp819His і чотири мовчазні поліморфіз-
ми. Вплив мутації Gly1057Asp на ЦД 2 типу та ожиріння 
було вивчено у великій групі індіанців Піма (n=998). 
Результати проведенного дослідження свідчать, що асо-
ціація гомозиготності по аллелю Asp1057 в IRS-2  при ЦД 
2 типу у індійців Піма може бути опосередковано взає-
модією поліморфізму з ожирінням за кількома ознаками, 
які пов'язані з діабетом [Stefan et al., 2003].

У людей також описані мутації білків сімейства ІRS 
(ІRS-1 і ІRS-2) [Matthaei, 1999]. Незважаючи на ключову 
роль цих білків у передачі інсулінового сигналу, мутації в 
цих генах зустрічаються одинаково часто в осіб з ІР та 
без ІР (близько 12% для мутації в гені Gly972Arg ІРС-1 і 
33% для Gly1057Asp в гені ІРС-2) [Bernal et al., 1998]. У 

культурі клітин показано, що заміна гліцину на аргінін в 
972-му положенні призводить до порушення передачі 
інсулінового сигналу [Laakso et al., 1994]. Дані про те, 
корелює ця мутація з ІР, залишаються суперечливими 
[Almind et al., 1993; Clausen et al., 1995]. Ймовірно, носії 
цієї мутації також мають більш низьку швидкість секреції 
інсуліну, що було підтверджено в дослідженнях in vitro 
[Porzio et al., 1999]. У скандинавській популяції ця мутація 
зустрічається в 33% випадків, однак не має зв'язку з ІР 
[Bernal et al., 1998]. Хоча деякі дослідження припускають 
наявність порушень проведення інсулінового сигналу у 
носіїв цих мутацій, висока частота їх поширеності серед 
здорових людей не підтверджує їх значимої ролі у роз-
витку ІР.

Гени фосфатидилінозитол-3-кінази (РІ-3-кінази). Як 
відомо, PІ-3-кіназа складається з двох субодиниць — 
регуляторної р85 та каталітичної р110. Регуляторна 
субодиниця містить кілька доменів, які беруть участь у 
білок-білкових взаємодіях: SHЗ-домен, два SН2-домени 
та дві ділянки, багаті на залишки проліну - ТН домени. Ці 
домени зв'язуються з багатьма внутрішньоклітинними 
білками, внаслідок чого регулюється локалізація та функ-
ціональна активність РІ-3-кінази. Так, пролінзбагачені 
послідовності зв'язуються з SНЗ-доменами тирозинових 
кіназ Src-родини: Lyn та Fyn, SН2-домени регуляторної 
р85 зв'язуються з фосфорильованими тирозинами адап-
торних білків і відіграють важливу роль в активації кіна-
зи. Зв'язування РІЗ-кінази з примембранними білками 
потрібне для розміщення каталітичної субодиниці р110 
біля мембрани, що забезпечує потрапляння субстрату 
до активного центру кінази. Активацію РІ-3-кінази підси-
люють також G-білки, зокрема ГТФаза Rаs, яка взаємодіє 
безпосередньо з каталітичною субодиницею РІ-3-кінази.

Активована РІ-3-кіназа фосфорилює інозитольне кіль-
це похідних фосфатидилінозитолу в положенні 3, пере-
творюючи, наприклад, фосфатидил-інозитол-4,5-
дифосфат (ФІФ2) на фосфатидилінозитол-3,4,5-трифосфат 
(ФІФ3). ФІФЗ залишається в складі мембрани, де він 
виконує функцію сайту зв'язування ряду сигнальних біл-
ків, що містять РН-домени. Нагадаємо, що РН-домени 
входять до складу тирозинових кіназ Тес-родини (Btk, Itk 
та ін.), фосфоліпази Сγ, а також фактора Vаv, що активує 
ГТФази родини Rho.

Отже, при активації РІ-3-кінази і накопиченyі ФІФЗ у 
мембрані всі ці білки приєднуються до мембрани, що є 
необхідною умовою для подальшого проходження сиґ-
налу. У клітинах, що не містять РІ-3-кіназу, спостерігаєть-
ся дуже слабка активність фосфоліпази Сγ у відповідь на 
стимуляцію рецепторів. Це пов'язано з тим, що для акти-
вації фосфоліпази Сγ потрібні кінази Тес-родини, а для 
активації кіназ Тес-родини та їх наближення до фосфолі-
пази Сγ потрібний ФІФЗ, який продукується РІЗ-кіназою. 
Тому РІЗ-кіназа підсилює сигнал, що передається фосфо-
ліпазою Сγ. Проте, з іншого боку, РІ-3-кіназа та фосфолі-
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паза Сγ «працюють» з одним субстратом — ФІФ2 і здатні 
конкурувати за нього. Така конкуренція за субстрат є 
важливою для регулювання інтенсивності й тривалості 
передачі сигналу, а також може зумовлювати зміни кон-
центрації йонів Са2+ в цитоплазмі при відповіді на 
подразнення рецептора. Отже, основною функцією РІ-3-
кінази є модуляція активності фосфоліпази Сγ, яка є клю-
човим ферментом передачі сигналу від антигенспеци-
фічних рецепторів Т- і В-клітин.

Найбільш часто зустрічається поліморфізм р85α-
субодиниці PI-3-кінази і включає в себе заміну метіоніну 
в 326-му положенні на ізолейцин. В одному з досліджень 
показано, що 31% білого населення популяції є носієм 
данної мутації в гетерозиготній формі і 2% - в гомозигот-
ній. Функціональні порушення, до яких призводить дана 
мутація, in vitro не вивчені. Хоча частота даної мутації не 
збільшується серед пацієнтів з діабетом, у носіїв гомози-
готної форми спостерігається зниження інсуліночутли-
вості на 32% порівняно з диким типом і носіями гетеро-
зиготної форми при проведенні глюкозотолерантного 
тесту [Hansen et al., 1997] . Скринінг на наявність мутацій 
в гені PІ-3-кінази ускладнюється тим, що існує декілька 
ізоформ регуляторної та каталітичної субодиниці цього 
білка [Shepherd et al., 1998]. Так, в скелетних м'язах люди-
ни експресується більш чотирьох різних форм регуля-
торної субодиниці, які регулюються інсуліном. Було 
показано, що один з варіантів з молекулярної масою 50 
kDa регуляторної субодиниці PI-3-кінази високочутли-
вий до стимуляції інсуліном у скелетних м'язах людини 
[Shepherd еt al., 1997]. Незважаючи на те, що активація 
PI-3-кінази є ключовим етапом у передачі інсулінового 
сигналу до білків-транспортерів глюкози, миші, у яких 
відсутня р85α-субодиниця PI-3-кінази, більш інсуліно-
чутливі і схильні до гіпоглікемії, ніж представники дико-
го виду. Цей парадоксальний ефект може бути поясне-
ний переключенням експресії на р50-субодиницю та її 
активацію, що веде до підвищення ефективної продукції 
фосфатинозитол 3,4,5-фосфату. Ці результати показую-
ють, що інтерпретація потенційних мутацій у регулятор-
ній субодиниці PI-3-кінази важка без урахування актив-
ності PI-3-кінази в цілому, її функціонального стану та 
рівня експресії інших регуляторних ізоформ цієї субоди-
ниці. Одна з мутацій у регуляторній субодиниці, заміна 
метіоніну ізолейцином в положенні 326 відносно часто 
зустрічається серед пацієнтів з ІР у скандинавській попу-
ляції: 30% в гетерозиготній формі і 2% - в гомозиготній. 
Гомозиготна форма пов'язана з тяжкими формами ІР 
[Hansen et al., 1997]. Однак серед індіанців Піма ця мута-
ція не тільки не пов'язана з ІР, але і асоційована з посиле-
ним вивільнення інсуліну при проведенні глюкозотоле-
рантного тесту [Baier et al., 1998].

Ген фактора некрозу пухлини-α (ФНП-α). На сьогод-
ні відомо, що ФНП-α є прозапальним цитокіном та про-
дукується різними видами клітин: макрофагами, Т-, В- та 

ЕК-клітинами, нейтрофілами, тучними клітинами та ін. На 
відміну від початкових даних про те, що ФНП – це фак-
тор, що призводить тільки до некрозу пухлин, на сьогод-
ні показано, що ФНП-α має надзвичайно широкий спектр 
біологічної дії. Так відомо, що основним цитоплазматич-
ним субстратом ферментативної активності інсулінового 
рецептору є IRS-1. ФНП-α взаємодіючи з рецептором 
IRS-1 можливо інгібує шлях передачі інсулінового сигна-
лу до клітини. Також ФНП-α порушує функцію транспорт-
ного білку GLUT-4, який забезпечує інсулінзалежне вклю-
чення глюкози в м’язову та жирову тканини.

TNF–α пригнічує аппетит та гальмує активність ліпо-
протеїнліпази, зменшує масу жирової тканини, підвищує 
обмін глюкози, веде до втрати білків м’язів.

Ген ФНП-α картований  на хромосомі 6p21.3. Має роз-
мір 2762 п.н. і містить 4 екзони. Останній екзон більш, ніж 
на 80% кодує білок [Nedwin et al., 1985]. Це білок, що син-
тезується, складається з 233 амінокислотних залишків з 
молекулярною масою 25 644 Dа. Відомі понад 30 полі-
морфних варіантів гена (мікросателіти, SNP-поліморфізм), 
але тільки близько половини з них впливають на експре-
сію ФНО-α in vitro [Bidwell et al., 1999].

Дані про зв'язок поліморфізма гена ФНП-α із ступенем 
вираженності ІР залишаються суперечливими. Деякі 
дослідження не виявили подібного зв'язку [Lee, 2000], 
однак є й інші дані. Dalziel et al. [2002] досліджували 
G>А308 поліморфізм і виявили, що гомозиготи по 
А-алелю мають більш високий рівень інсуліну натще, 
вищий САД і більш низькі значення ЛПВЩ, ніж гомозиго-
ти по G-алелю. Цікаве спостереження зробили Kirwan et 
al. [2001]: вони показали, що підвищення рівня ФНП-α в 
плазмі крові у вагітних є специфічним маркером розвит-
ку гестаційного діабету і цей показник може бути вико-
ристаний як прогностична ознака. 

За даними Finnish Diabetes Prevention Study, що завер-
шився в 2003 році, до якого увійшло близько 500 чоло-
вік, носійство А-алелі ФНО-α збільшує ризик розвитку 
ЦД 2-го типу в 2 рази. У даному дослідженні зроблено 
висновок про те, що алель А можна розглядати як про-
гностично неблагосприятливий фактор переходу від ПТГ 
до ЦД 2-го типу [Кіbaszek еt а1., 2003]. Ці дані дозволяють 
розглядати ФНП-α як один з ключових білків у розвитку 
ІР та інших клінічних проявів МС. 

В 2003-2004 рр. було проведено дослідження зв'язку 
генотипу GА з ІР та окремими компонентами МС. У жінок 
відмічений зв'язок генотипу GА з ІР та ГІ натще. У чолові-
ків з генотипом GА виявлені порушення ліпідного обміну 
при незмінних показниках індексів ІР та ГІ [Г.Е. Ройтберг, 
Н.В. Кондратова, 2004]. Відносний ризик розвитку МС і 
сумарний коронарний ризик в осіб з генотипом GА 
достовірно вище, ніж при наявності генотипу GG, що 
дозволяє розглядати носійство А-алелі гена ФНП-α як 
можливий генетичний фактор ризику розвитку МС [Г.Е. 
Ройтберг, Н.В. Кондратова, 2004]. При динамічному 
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2-річному спостереженні за пацієнтами з різними гено-
типами по гену ФНП-α, за попередніми даними, відзна-
чено збільшення частоти розвитку ІХС і ЦД 2-го типу у 
пацієнтів з генотипом GА.

Гени РРАR. Фізіологічна роль РРАR, зокрема РРАR-γ 
полягає у підтримці оптимального рівня експресії ключо-
вих глюко- і ліпорегуляторних молекул, а також інших 
білків, залучених до процесу передачі сигналу інсуліну. У 
несчисленних генетичних дослідженнях показано, що 
ген РРАR-γ має поліморфізм. Висловлено припущення 
про те, що наявність деяких алелів гена РРАR-γ, таких як 
заміна Рrо на Аla в 12-му положенні (Рrо12Аla), є генетич-
ним фактором ризику розвитку ІР та абдомінального 
ожиріння і визначає тяжкість перебігу захворювання, 
проте літературні дані з цього питання суперечливі [Моri 
et а1., 2001; Frederiksen et al., 2004; Вuzettsi et al., 2005]. 

У роботах зарубіжних авторів обговорюється питання 
про роль PPAR-γ у розвитку гіперліпідемії, ІР, абдоміналь-
ного ожиріння та дисфункції ендотелію при атероскле-
ротичному ураженні магістральних судин [Hamm et al., 
1999; Guerre-Millo et al., 2001]. PPAR-γ є мішенню для глі-
тазонів - групи фармакологічних препаратів, які поліп-
шують інсуліночутливість тканин, тому в даний час також  
проводяться дослідження з фармакогенетичного впливу 
генотипу по PPAR-γ на ефективність глітазонів.

Відомо, що ГЛ є лігандами-активаторами ядерних тран-
скрипційних факторів — рецепторів, що активують про-
ліферацію пероксисом гамма (PPAR-γ) [А.І. Сергеев та 
співав., 2005]. Вони безпосередньо приєднуються до 
лігандзв’язуючого домену PPAR-γ, унаслідок чого від 
останнього відокремлюється корепресор і приєднуєть-
ся коактиватор. Активована молекула PPAR-γ з’єднується 
з іншим ядерним транскрипційним фактором — RXR 
(ретиноїд-Х-рецептором). Новостворений димер приєд-
нується до промоторів тих генів, що мають спеціальні 
місця — PPAR-γ-зв’язуючі елементи. Внаслідок цього екс-
пресія одних генів активується, а інших — гальмується.

Відомо, що PPAR-γ має значний вплив на процеси запа-
лення [Н.А. Беляков, С.Ю. Чубриева, 2003; А.Ш. Зайчик та 
спіавт., 2007 ]. Одним із механізмів цього впливу є актива-
ція апоптозу макрофагів та інших клітин імунної системи, 
що продукують прозапальні цитокіни.

PPARs відіграють ключову роль в енергетичному гоме-
остазі, запаленні, розвитку інсулінорезистентності, МС, 
тому особливу увагу надано синтезу лігандів PPARs 
(фібрати, тіазолідіндіони). Три ізоформи PPARs активу-
ються жирними кислотами та їхніми дереватами – ейко-
заноїдами. Поліморфізм Pro12Ala гена PPARG2 впливає 
на чутливість тканин до інсуліну та на ризик розвитку 
діабету. Припускають, що поліморфізм PPARs пов’язаний  
з диференційованою відповіддю на фармакотерапію, а 
це є підставою для розробк и персоналізованого засто-
сування препаратів і оцінки прогнозу [Н.А. Кравченко, 
Н.В. Ярмыш, 2011].  

За результатами дослідження А.В. Косигіної та спіавт. 
[2010] було виявлено, що ген PPARG1 експресується в 
підшкірній і вісцеральній жировій тканині без значущих 
депо-специфічних відмінностей. Також не було знайдено 
різниці в рівнях мРНК гена PPARG1 між групами обстеже-
них дітей з нормальною і надлишковою масою тіла. Не 
було виявлено відмінностей експресії гена PPARG1 в 
залежності від статі обстежених дітей.

При аналізі особливостей експресії гена PPARG1 в 
жировій тканині, було відзначено, що найбільш високий 
рівень мРНК гена рецептора, який активується проліфе-
ратором пероксисом γ 1 зазначається у дітей в стадії 
пубертату Таннер 2-3, проте статистично незначуще 
(р>0,05) [А.В. Косигіна та спіавт., 2010].

Було виявлено, що ген рецептора PPARγ2 більш високо 
експресується в підшкірній жировій тканині, в групі 
дітей з нормальною масою тіла виявлені статистично 
значущі відмінності (Р=0,02), в той час як у дітей з над-
лишком маси тіла ген PPARG2 експресуватися без значу-
щих депо-специфічних відмінностей [А.В. Косигіна та 
спіавт., 2010]. За даними проведеного дослідження не 
виявлено достовірних відмінностей рівня експресії гена 
PPARG2 в залежності від статі обстежених дітей і від стадії 
статевого розвитку.

Експресія гена PPARG1 в жировій тканині переважає 
над експресією гена PPARG2. Не виявлено депо-
специфічних відмінностей експресії гена PPARG1. У групі 
дітей з нормальною вагою експресія гена PPARG2 вище в 
підшкірній жировій тканині. Експресія гена PPARG в 
жировій тканині взаємопов'язана з експресією генів ади-
покіни - ADIPOQ і PBEF1 [А.В. Косигіна та спіавт., 2010].

Ризик розвитку МС в російській популяції пов'язаний з 
носійство алелі Pro поліморфного маркера Рго12А1а 
гена PPARG2 і алелі G поліморфного маркера G гена 
TCF7L2. Аллель Ala поліморфного маркера Рго12А1а 
гена PPARG2 і аллель Т, навпаки, асоційовані зі зниженим 
ризиком розвитку синдрому. У російській популяції від-
сутня асоціація поліморфного маркера GlylOys гена 
KCNJ11 з МС [Є.В. Бірюкова, 2009].

Поліморфні маркери Рго12А1а гена PPARG2 і G/T гена 
TCF7L2 мають визначальне значення у формуванні клас-
теру складових МС. Носійство генотипу Pro/Pro полі-
морфного маркера Р12А1а гена PPARG2 взаємопов'язане 
з основним компонентом МС - абдомінальним ожирін-
ням; носійство генотипу G/G поліморфного маркера G/T 
гена TCF7L2 - зі зниженням чутливості тканин до інсуліну. 
Атерогенні зміни ліпідного спектра крові у хворих МС 
асоціюються з носійством генотипу G/G поліморфного 
маркера G/T гена TCF7L2, а також генотипу Pro/Pro полі-
морфного маркера Рго12А1а гена PPARG2 [Є.В. Бірюкова, 
2009].

Нещодавно  було показано, що LRPAP1-rs762861 C 
аллель підвищує сприйнятливість до МС (OR=1,39; 
95%ДІ=0.99-1.95; Р=0,041). Окремий аналіз у чоловіків і 
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жінок виявив асоціацію rs762861 серед жінок (OR=1,6; 
95%ДІ=1.057-2.41; Р=0,021), але не серед чоловіків 
(OR=0,953; 95%ДІ=0.51-1.78; Р=0,882). Також встановле-
но, що ZNF664-rs12310367 пов'язаний з індексом маси 
тіла (ІМТ) у жінок (Р=0,01), а не у чоловіків (Р=0,18). При 
цьому KLF14-rs1562398 достовірно корелює з порушен-
ням рівня глюкози натще (Р=0,004) тільки у чоловіків 
[Elouej et al., 2016]. Таким чином, авторами встановлені 
нові гени-кандидати, які характерні для МС серед тунісь-
кого населення і припускають, що генетична основа 
цього синдрому залежить від статі. Але необхідні подаль-
ші дослідження, щоб зрозуміти, чому ці асоціації різнять-
ся між чоловіками і жінками.

Ген ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ). 
Ангіотензин 1-перетворюючий фермент (АПФ) - це один 
з найважливіших компонентів РААС. 

Ген АПФ локалізований на хромосомі 17 (17q23) і скла-
дається з 26 екзонів та 25 інтронів, має поліморфну струк-
туру в ділянці 16-інтрона, що характеризується наявністю 
(алель I, insertion) або відсутністю (алель D, deletion) так 
званого Alu-повтору (287 пар нуклеотидів). Функціональне 
значення цього поліморфізму полягає у збільшенні кон-
центрації тканинного АПФ у носіїв алеля D. 

Він здійснює конверсію ангіотензина I в ангіотензин II і 
є однією з ключових ланок підтримки рівноваги між фак-
торами вазоконстрикції і вазодилатації. АПФ «контро-
лює» стимульоване брадикініном утворення в ендотелії 
оксиду азоту (NO), одного з основних ендотеліальних 
факторів релаксації.

Досі не встановлено механізм впливу поліморфізму на 
рівень АПФ, хоча деякі автори припускають, що наяв-
ність/відсутність Alu-повтору може зумовлювати пору-
шення регуляції транскрипції і/або сплайсингу пре-мРНК 
[Tomita et al., 1997].

У дослідженні, проведеному в 2002-2003 рр., проде-
монстрований зв'язок поліморфізму гена АПФ з розвит-
ком МС серед пацієнтів, які вважали себе практично 
здоровими [Г.Е. Ройтберг, А.В. Тихонравов, 2003].

Дещо раніше отримано також дані про зв'язок між 
формуванням інсулінорезистентності і високою актив-
ністю ренін-ангіотензинової системи. В якості маркерів 
схильності розглядалися поліморфні гени-кандидати, 
продукти експресії яких можуть впливати на активність 
цієї системи, зокрема, ген ангіотензинконвертази і ген 
ангіотензиногена [М.І. Балаболкін и співавт., 2001; Katsuya 
et al., 1995]. Однак, роль ренін-ангіотензинової системи у 
розвитку артеріальної гіпертензії при СД залишиться 
сумнівною до тих пір, поки не з’являться дані про розви-
ток АГ при тривалій гіперінсулінемії, властивої органіч-
ному  гіперінсулінізму - інсуліномі. Можливо, гіпертен-
зивну дію надає не стільки гіперінсулінемія, скільки 
супутня їй висока продукція гормону аміліна.

Ген білка-переносника довголанцюгових вільних 
жирних кислот розташований в хромосомі 4. Даний ген 

експресований в тонкому кишечнику і печінці, і його 
мутації, широко поширені в популяціях, пов'язані з інсу-
лінорезистентністю, підвищенням рівня СЖК в крові, їх 
прискореним окисленням і всмоктуванням, а також 
ризиком розвитку MC [Ю.І. Строєв та співавт., 2007]. Один 
з дефектів у щурів SHR, що відтворюють есенційну гіпер-
тензію і інші компоненти MC людини, знаходиться якраз 
в хромосомі 4.

Можливо, що при MC, як і при спадковій гиперлипо-
протеидемии IV типу, є посилене перетворення вугле-
водів в жири гепатоцитами, що пов'язано з малою чутли-
вістю печінкової фосфофруктокинази до зворотного її 
ингибированию продуктами цьогосинтезу.

Ген ß3-адренорецептора. Як показано Garsia-Rubi et 
al. [1998], а пізніше А.В. Жуковою та співавт. [1999], мута-
ція Trp64Arg в гені ß3-адренорецептора може грати 
визначену роль у формуванні порушення чутливості 
периферичних тканин до інсуліну. При цьому знижуєть-
ся активність гормонозалежної ліпази і ліполіз потребує 
компенсаторної гіперактивності симпатоадреналового 
механізму, який досягає під впливом лептину та інсуліну, 
але провокує АГ, гіперлептинемія і гіперінсулінемію. 
Знижений ліполітичний ефект катехоламінів на адипо-
цити - характерна риса щурів SHR, на яких отримана 
генетична модель неповного MC [Aitman et al., 1997].

У роботах В.А. Жукової [2007] і Sattar [2003] показано, 
що мутація Тrp64Arg в гені β3-адренорецептора призво-
дить до порушення чутливості периферичних тканин до 
інсуліну.

Ген АОВ1/5ВР1 впливає одночасно на диференцію-
вання фібробластів в ліпоціти, експресію рецепторів 
ЛПНЩ і на синтез жирних кислот і стероїдів в печінці, що 
дозволило Yokoyama et al. [1993] зв'язати його полімор-
фізм зі схильністю до МС. Продукт гена опосередковує 
вплив СЖК і інсуліну на ліпогенез.

Ген LY86. У огрядних людей ген LY 86 хімічно змінений 
за рахунок приєднання метильної групи (метилірованої) 
[Su et al., 2014]. Відомо, що ген LY86 - один зі ста генів, 
асоційованих з ожирінням, що було виявлено за допо-
могою GWAS-досліджень (genome-wide association 
studies), які порівнюють ДНК декількох тисяч худих і 
повних людей. Метилювання гена грає важливу роль в 
розвитку ожиріння.

Раніше LY86 був відомий як ген запалення, і, судячи з 
результатів дослідження Su et al. [2014], ген може мати 
відношення не тільки до ожиріння. Su et al. [2014] вияви-
ли, що високий рівень метилювання LY86 також 
пов'язаний з підвищеним запаленням (фактором ризику 
розвитку безлічі захворювань, таких як хвороби серця, 
онкологічні захворювання), а також зі стійкістю до інсулі-
ну - причиною діабету. Кореляція була встановлена на 
вибірці з 703 чоловік, серед яких, як і в загальній популя-
ції, були огрядні, худі і люди із середньою вагою. Далі 
вчені мають намір провести дослідження на тваринах, 
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щоб перевірити, чи приведуть зміни в паттерне метилю-
вання до зміни рівня експресії гена у мишей з ожирін-
ням, у вагітних мишей з ожирінням і їх потомства.

Ген FTO. Серед найбільш вивчених однонуклеотидних 
поліморфізмів генів, що пов'язані з жировою масою, 
ожирінням і МС, є  ген FTO (fat mass and obesity associated). 
Вказаний ген розташований на 16 хромосомі в локусі 
16q12.2 [А.К. Батурін та співав., 2011; Zhou et al., 2012; 
Chen et al., 2016]. 

Ген FTO був отриманий методом клонування Peters et 
al. [1999]. Він складається з 502 амінокислот з масою 58 
kDа. Використовуючи RT-PCR, Frayling et al. [2007] виявив, 
що FTO експресується в тканинах, зокрема високий 
рівень експресії спостерігається в мозку і панкреатич-
них острівцях. Крім того, виявляється в жировій тканині, 
м'язах, печінці, але найбільш висока концентрація в гіпо-
таламусі [Stratigopoulos et al., 2008].

Однак, дослідження асоціацій поліморфізмів цього 
гена з фенотипічними і метаболічними проявами ожи-
ріння дало неоднозначні результати в різних популяціях. 
Поширеність мутації в європейській популяції –  55-61%. 
Зокрема, в європейських популяціях виявлено суттєвий 
зв'язок варіанту rs9939609 гена FTO з надмірною масою 
тіла та ожирінням. Так, при обстеженні французького 
населення різних регіонів встановлено, що аллель А 
цього варіанту можна розглядати як фактор ризику в 
розвитку ожиріння і цукрового діабету типу 2 (ЦД 2). 
Результати обстеження чоловіків призовного віку в Данії, 
великих груп населення (понад 1000 осіб з ожирінням і 
без надмірної маси) в Іспанії, Німеччині та Бельгії, а також 
американців європейського походження показали зна-
чиму асоціацію поліморфізму rs9939609 зі збільшенням 
індексу маси тіла (ІМТ) [Freathy et al., 2008; Jess et al., 2008; 
Zabena et al., 2009; Zimmermann et al., 2011].

Що стосується азіатського населення, то вивчення цього 
поліморфізму в групі китайців з Тайваню, показало вира-
жений зв'язок з ІМТ, але не виявило зв'язку з ЦД 2, а резуль-
тати обстеження китайців Ханьшуй з Шанхая і Пекіна (3210 
осіб) не підтвердили, що поліморфізм гена FTO вносить 
значний вклад у розвиток ожиріння і ЦД 2 [Li  et al., 2008].

У той же час в інших дослідженнях варіантів гена FTO у 
дітей і підлітків, які проживали в Пекіні, встановлений 
виражений зв'язок варіанту rs9939609 c ожирінням [Bo 
et al., 2010; Fang  et al., 2010]. 

Молекулярно-генетичні дослідження, проведені серед 
великих груп японського і корейського населення, вия-
вили асоціації кількох однонуклеотидних поліморфізмів 
гена FTO з ожирінням, в тому числі і rs9939609 [Hotta et 
al., 2008; Karasawa et al., 2010]. Вивчення поліморфізмів 
FTO гена в африканській популяції (Гамбія) показало від-
сутність позитивної кореляції з масою тіла у обстежува-
них [Hennig et al., 2009].

Звертеє увагу, що варіант (rs9939609)  гена FTO у значній 
мірі пов'язаний з ЦД 2 типу шляхом впливу індекса маси 

тіла/ожиріння [Zhou et al., 2012]. Подальші дослід-
ження показали, що цей варіант також бере участь в роз-
витку МС. Проте, результати були суперечливими. В дослі-
дженні Zhou et al. [2012] був проведений мета-аналіз, щоб 
уточнити зв'язок між поліморфізмом rs9939609 і ризиком 
МС. Автори використовували відношення шансів (OR) з 
95% довірчим інтервалом (ДІ), яке розраховували з вико-
ристанням фіксованих ефектів моделі. Тринадцять дослі-
джень (8370 хворих і 23156 контроль) були об'єднані для 
мета-аналізу. Загальний результат показав, що існує ста-
тистично значущий зв'язок між поліморфізмом rs9939609 
і ризиком MС (OR=1,11; 95%ДІ=1.06-1.17). Аналіз у підгру-
пах за етнічною ознакою показав, що розмір ефекту був 
статистично значущим тільки у європейців (OR=1,11; 
95%ДІ=1.05-1.16). Вісім досліджень (1256 хворих і 2551 
контроль) з використанням критеріїв IDF для МС були 
об'єднані для мета-аналізу. Загальний аналіз показав, що 
rs9939609 поліморфізм в значній мірі пов'язано з ризиком 
МС (OR=1,32; 95%ДІ=1.13-1.54). Аналіз по підгрупах роз-
шаровується за етнічною ознакою припустив, що розмір 
ефекту був статистично значущим тільки в азіатів
(OR=1,33; 95%ДІ=1.10-1.61). Результати дослідження
свідчать про те, що FTO rs9939609 поліморфізм в значній 
мірі пов'язано з підвищеним ризиком розвитку МС
в європейських і азіатських популяціях [Zhou et al.,
2012]. 

А.К. Батурін та співав. [2011] у 94 обстежених з індек-
сом маси тіла >25 кг/м2, що проживали в Московському 
регіоні (Росія), була проведена ідентифікація полімор-
фізму rs9939609 гена FTO. Результати дослідження пока-
зали, що 83% з них були носіями мутантного аллеля, а у 
43% містився мутантний аллель в гомозиготному стані. 
Носії мутантного аллеля rs9939609 гена FTO відрізнялися 
більш високими значеннями абсолютної і відносної 
величини жирової маси, а також вмісту тригліцеридів у 
сироватці крові.

Таким чином, результати проведених досліджень свід-
чать про досить високу частоту зустрічаємості полімор-
фізму гена FTO у осіб з надлишковою масою тіла та ожи-
рінням, які проживають в Московському регіоні. Особи з 
ожирінням, носії мутантного аллеля rs9939609 гена FTO, 
відрізняються більш високими значеннями абсолютної і 
відносної жирової маси тіла, а також вмісту тригліцери-
дів у сироватці крові. Отримані результати можуть бути 
використані при розробці персоніфікованої дієтотерапії 
на підставі генодіагностики ожиріння [А.К. Батурін та 
співавт., 2011].

Крім того, аналіз T/A (rs9939609) поліморфізму гена FTO 
в російській популяції показав, що частота алелі А гена 
FTO в групі осіб з надлишковою масою тіла або ожирін-
ням склала 45,3%, що статистично значимо вище, ніж у 
контрольній вибірці (33,4%; Р=0,0015) [Е.С. Насибуліна та 
співавт., 2012]. Розподіл генотипів T/A поліморфізму гена 
FTO (TT - 32,7%, TA - 43,9%, AA - 23,4%) в групі осіб з над-
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лишковою масою тіла або ожирінням значимо відрізня-
лося від розподілу генотипів в контрольній вибірці (TT - 
44,6%, TA - 43,9%, AA - 11,5%; Р=0,0028). Наявність геноти-
пу AA гена FTO підвищувало ризик розвитку ожиріння в 
2,4 рази. Таким чином, результати цього дослідження 
свідчать про асоціацію T/A поліморфізму гена FTO з 
ризиком розвитку ожиріння, що узгоджується з даними 
інших досліджень [Е.С. Насибуліна та співавт., 2012].

Інші гени-кандидати. У розвитку ІР можуть брати 
участь інші білки: глюкокінази, GLUT-4, глікоген-синтаза, 
печінкова ліпаза, кальційзалежна цистеїнова протеаза 
САРN10. Всі ці мутації в даний час активно вивчаються, 
проте точних даних про їх взаємозв'язок з розвитком ІР 
поки не отримано.      

Інсулінорезистентність може обумовлюватися спадко-
вою зміною структури глюкозо-переносчика білка GLUT1 
[Pontiroli et al., 1996], а також зменшенням концентрації 
глюкозного переносника GLUT4 в жировій тканині при 
нормальному його утриманні в скелетних м'язах [Tsao et 
al., 1997].

Експресія гена вісфатіна - BEF1 - переважає в вісце-
ральній жировій тканині і негативно корелює зі стадією 
пубертату. Рівень вісфатіна сироватки крові не 
взаємопов'язаний з експресією гена BEF1 в жировій тка-
нині [А.В. Косигіна та спіавт., 2010].

Ген рецептора  CNR1 експресується в жировій тканині 
без депо-специфічних відмінностей. Експресія гена CNR1 
в підшкірній жировій тканині прямо корелює з експресі-
єю генів ADIPOQ і PBEF1 [А.В. Косигіна та спіавт., 2010].

Експресія гена ADIPOQ в жировій тканині залежить від 
стадії статевого розвитку, досягаючи піку на стадії пубер-
тату Таннер 2 - 3 і знижуючись до стадії Таннер 4 - 5. 
Рівень експресії гена адипонектину позитивно корелює 
з показниками ІМТ і ОТ. Експресія гена ADIPOQ в підшкір-
ній жировій тканині негативно корелює з рівнем адипо-
нектину сироватки крові [А.В. Косигіна та спіавт., 2010].

Таким чином, проведені дослідження розширили обсяг 
вже наявних даних про біологічні основи збільшення 
маси тіла, а їх результати підтверджують гіпотезу про те, 
що, хоча маса і позначається певною цифрою, вона 
являє собою складне поєднання безліч різних метабо-
лічних процесів, починаючи з діяльності систем в голов-
ному мозку, які регулюють апетит, і закінчуючи фермен-
тами, які стежать за тим, наскільки ефективно харчові 
калорії перетворюються на необхідну організму енер-
гію. Все це ускладнюється ще й тим, що на ці процеси 
впливають такі зовнішні фактори, як харчовий раціон і 
спосіб життя.

Нещодавно у дослідженні, що проводилося в Лондоні, 
вчені розділили групу з 359 здорових чоловіків з нор-
мальною масою тіла з урахуванням стану гена FTO в їх 
організмі. У більшості чоловіків були виявлені гени, не 
пов’язані з ризиком ожиріння, а у 45 чоловіків було вияв-
лено мутований ген, який пов’язаний з підвищеним апе-

титом і потребою в споживанні лишньої кількості кало-
рій [Asai et al., 2013]. Щоб з’ясувати, як мутовані гени 
впливають на апетит, вчені вимірювали рівень гормону 
греліну в крові учасників експерименту до і після при-
йому їжі. У порівнянні з чоловіками, у яких мутацій гена 
FTO виявлено не було, у чоловіків, у яких була виявлена 
мутація, рівень греліну знижувався в меншій мірі, що 
означало неповне насичення їжею [Asai et al., 2013].

Загальногеномне дослідження зв’язків, в рамках яких 
проводиться порівняння генетичної будови людей з над-
мірною і нормальною масою тіла, дозволяють швидше і 
ефективніше виявляти генетичні фактори, що сприяють 
збільшенню маси тіла. В даний час вдалося визначити 
понад 30 генів на 12 хромосомах, які потенційно пов’язані 
з індексом маси тіла.

На сьогоднішній день відомі близько восьми генів, які 
викликають ожиріння у людей. Але на ці мутації припа-
дають лише 5% випадків ожиріння, і, зрозуміло, самі по 
собі вони ніяк не є причиною епідемії ожиріння. Адже за 
останні 20 років рівень мутації цих генів не міг так силь-
но змінитися [Asai et al., 2013]. Однак мутації цих генів 
дозволили відкрити метаболічні шляхи, які відіграють 
важливу роль у підтримці енергетичної рівноваги в люд-
ському організмі. Ми сподіваємося, що можна буде ство-
рити препарати, які будуть впливати на ці метаболічні 
шляхи і запобігати надмірному збільшенню ваги шляхом 
зниження апетиту або спалюванням калорій.

Нещодавно [Ferri,  Ruscica, 2016] за допомогою клініч-
них, генетичних та експериментальних досліджень вста-
новлено, що протеїнова конвертаза субтілізин/кексин 
типу 9  (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; 
PCSK9)  може бути або причиною, або наслідком в кон-
тексті МС, який містить сукупність факторів ризику, 
включаючи резистентність до інсуліну, ожиріння, гіпер-
тензії і атерогенну дисліпідемію. Остання характеризу-
ється тріадою гіпертригліцеридемії, низькою концентра-
цією в плазмі крові ліпопротеїдів високої щільності, а 
також якісною зміною деградації рецепторів печінки 
LDLs. Рівні PCSK9 мабуть, корелюють з багатьма з цих 
ліпідних параметрів, а також з показниками чутливості 
до інсуліну, хоча молекулярні механізми, що лежать в цій 
асоціації досі невідомі або не повністю з'ясовані. Проте, 
ця область досліджень є важливою відправною точкою 
для кращого розуміння фізіологічної ролі PCSK9, а також 
беручи до уваги нещодавнє затвердження нових методів 
лікування, пов'язаних з анти-PCSK9. 

Проведені дослідження Yokoyama et al. [1993] встано-
вили зв'язок між кількістю адипоцитів і ліпідним обміном 
при виділенні гена ADD1/SREBP1, який одночасно впли-
ває на перетворення фібробластів в адипоцити, і на 
синтез жирних кислот і холестерину.

Останнім часом при МС виявлено поліморфізм гена 
глюкокортикоїдного рецептора (ГР), який  відіграє інте-
гративну роль в фізіологічних процесах  в організмі 
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людини. Вказаний ген представлений єдиною копією, 
яка знаходиться в 5-й хромосомі (локус 5q31.3). Ген скла-
дається з дев'яти екзонів, що кодують послідовність з 
777 амінокислотних залишків [Л.Н. Приступа та срівавт., 
2013; Grobbee et al., 2002; Bray, Cotton, 2003;  Moraitis et al., 
2015]. 

Згідно з даними Національного інституту здоров'я 
США, відомо 2571 однонуклеотидних поліморфізмів гена 
ГР, серед яких лише 161 має частоту виявлення мінорно-
го алелю вищу 10%, а 127 - вищу 1% [Bray, Cotton, 2003].

Відомо чотири ізоформи рецептора –  GR-α, β-GR, GR-δ 
і GR-γ, які відрізняються С-термінальною ділянкою [Л.Н. 
Приступа та срівавт., 2013; Moraitis et al., 2015]: α-ізоформа 
–  функціональний рецептор, який кодується екзонами 
2-9α і представлений рядом більш коротких субізоформ, 
в яких відсутні деякі амінокислоти на C-кінці, що не 
впливає на зв'язування з гормоном, але модифікує про-
цеси транслокації активованих рецепторів в ядро; 
β-ізоформа, яка є результатом альтернативного сплай-
сингу 9β-екзона замість 9α, не має глюкокортикоїд-
зв'язуючого домену і відповідно не здатна зв'язувати 
глюкокортикоїди (ГКС), кількість мРНК GR-β становить 
до 1% від рівня GR-α; γ-ізоформа описана в літературі 
відносно недавно, причому зазначено, що вона форму-
ється в результаті альтернативного сплайсингу інтрони 
між 3-м і 4-м екзонами. Відомо, що ця модифікація 
викликає зниження транскрипціонної активності рецеп-
тора на 48%. GR-γ має високу експресію в різних ткани-
нах, його частка становить 3,8-8,7% в загальній популя-
ції ГР. Інші дослідники вважають, що GR-гамма є части-
ною GR-a, GR-р, GR-б; GR-δ-ізоформа кодується екзона-
ми 2-7 і декількома парами підстав інтронів області. 
Відповідно, дана изоформа нездатна приєднувати ГКС. 
GR-δ-транскрипти налічують до 10-20% від загальної GR 
мРНК. 

Отже, єдина активна форма рецептора –  це α-ізоформа, 
а інші ізоформи є посттранскрипційними модифікаціями 
гена H-GR/NR3C1 без активного потенціалу. Встановлено, 
що β-ізоформа не грає ролі в регуляції глюкокортикоїд-
ної чутливості, а в дослідженнях  β-ізоформа була асоці-
йована з низькою чутливістю до ГКC, з імунною системою 
і низкою захворювань. Більш низька чутливість нейтро-
філів в порівнянні з Т-лімфоцитами до ГКС-
опосередкованого апоптозу, очевидно, зумовлена під-
вищеною експресією GR-β в цих клітинах, хоча деякими 
дослідниками це заперечується [Л.Н. Приступа та спі-
вавт., 2013; Moraitis et al., 2015]. 

Необхідно зазначити, що описано кілька поліморфіз-
мів гена, який кодує ГР, пов'язаних із зміною чутливості 
до ГКС, а також –  з антропометричними і метаболічними 
параметрами. Найбільш поширеним і вивченим є полі-
морфізм BclI (C647G, 2,3 кб/4,5 кб, rs41423247), частота G 
алеля якого складає більше 30% залежно від популяції 
[Bray, Cotton, 2003].

BclI (C647G)  поліморфізм в промоторі гена NR3C1 (гена 
ГР) описаний вперше Мurray et al. в 1987 році. Він 
пов'язаний із заміною цитозину на гуанін в 647-му поло-
женні в 2-му інтроні. Даний поліморфізм пов'язаний з 
альтернативним сплайсингом мРНК (за наявності С 
алеля утворюється мРНК розміром 2,3 кб, при заміні 
цитозину на гуанін – 4,5 кб) і утворенням різних ізоформ 
рецептора. Алель С є найбільш розповсюдженим й може 
вважатись алелем дикого типу.

Поліморфізм Bcl1 (C647G) в промоторі гена NR3C1 
пов’язаний зі зміною функції ГР [Л.Н. Приступа та співавт., 
2013]. Встановлено асоціації Bcl1 поліморфізму із актив-
ністю гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи 
(ГГНС), підвищенням ліпопротеїдів низької щільності 
(ЛПНЩ), тригліцеридів, із змінами індексу маси тіла, під-
вищенням коефіцієнту централізації жиру, абдоміналь-
ним ожирінням, ІР, артеріальною гіпертензією, ревмато-
їдним артритом та іншими захворюваннями. 

Детально роль гена ГР у хворих з МС представлена 
недавно Moraitis et al. [2015]. Незважаючи на те, що полі-
морфізми гена ГР пов'язані з сприятливим метаболічним 
профілем, очікується підвищена частота аутоімунних 
порушень. Однак проведеними дослідженнями не вда-
лося продемонструвати зв'язок з аутоімунними пору-
шеннями, але виявили збільшення частоти носової Staph. 
аureus. Було знайдено тільки 9β  поліморфізм гена ГР, 
який має позитивний зв'язок з аутоімунними порушен-
нями. Але, незважаючи на сприятливі наслідки цього 
варіанту на кардіометаболічні параметри, були знайдені 
носії, що мають збільшення товщини інтими-медії і в три 
рази підвищену кількість захворювань серцево-судинної 
системи. Вважають, даний феномен обумовлений, швид-
ше за все, хронічною прозапальною дією підвищеного 
рівня IL-6 і СРБ [Moraitis et al., 2015].

Зв'язок між мутаціями гена ГР і прояви метаболічного 
синдрому був вперше описаний в 1992 році Weaver et al., 
які показали, що гомозиготні носії варіанту BclI ГР мали 
підвищення рівня інсуліну натщесерце, а також індекс 
резистентності до інсуліну НОМА. В іншому дослідженні 
було також показано статистично значуще збільшення 
маси тіла, ІМТ, абдомінальне ожиріння, глюкози натще в 
плазмі, інсуліну та HOMA серед гомозиготних носіїв варі-
анту BclI [Moraitis et al., 2015].

ГР BclI поліморфізм був знайдений в сімейному колі 
при дослідженні ожирінням (ІМТ >27 кг/м2) і деякі варі-
анти були пов'язані з більш високою частотою вісцераль-
ного ожиріння. У дослідженні чоловіків середнього віку, 

Рис. 2. Дев'ять екзонів глюкокортикоїдного рецептора та 
місця одиночних нуклеотидних поліморфізмів (SNP) [Moraitis 
et al., 2015]
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4,5-кб BclI аллель була пов'язана зі збільшеним обсягом 
талії до стегна, ІМТ і черевного сагітального діаметра. 
Проте, цей поліморфізм не демонстрував асоціацію з ІМТ 
або відсотком жиру тіла у молодих чоловіків (у віці 18-40 
років). Вивчення однояйцевих близнюків показало, що 
2,3-кб гомозиготи демонструють найбільше збільшення 
маси тіла, ожирінні і холестерину в плазмі крові у відпо-
відь на перегодовування. У проспективному досліджен-
ні з тривалим періодом подальшого спостереження, 
жінки з поліморфізмом GR BclI показали значне збіль-
шення маси тіла, підшкірного і загального жиру, а також 
маси тіла [Moraitis et al., 2015]. 

Особливо слід зазначити,  що в зв'язку зі збільшенням 
секреції кортизолу, а також поліморфізмом в дофамінових 
рецепторах гена ГР,  при МС може змінюватися активність 
СНС [Л.Н. Приступа та співавт., 2013]. Зворотній зв'язок між 
гіпоталамо-наднирковою системою може проявлятися 
неефективною у зв'язку з поліморфізмом в 5-му локусі 
глюкокортикоидного рецептора. Це порушення супровод-
жується абдомінальним порушенням і ІР, а також спостері-
гається у 14% чоловічого населення Швеції.

Таким чином, досягнення в галузі технології дозволили 
всебічно проаналізувати геном людини, щоб визначити 
кількість генів і варіацій послідовності, які можуть пояс-
нити виникнення та прогресування захворювань люди-
ни. У деяких випадках ці підходи виявили моногенні 
детермінанти, які призводять до екстремальних метабо-
лічних фенотипів. В інших випадках підходи з генами-
кандидатами були використані для об'єднання клінічних 
фенотипів зі зміною специфічних генів. Наприклад, полі-
морфізм в FTO-гені пов'язаний з жировою масою, ожи-
рінням і зовсім недавно з метаболічним синдромом 
[Zhou et al., 2012; Nolan, O’Gorman, 2013]. Ці підходи нада-
ли значну допомогу для нашого розуміння генетичного 
внеску окремих компонентів метаболічного синдрому, 
таких як інсулінова резистентність і ожиріння, але вони 
більш обмежені при спробі визначити конкретний гене-
тичний внесок до накопичених факторів ризику. 
Дослідження, асоційовані з вивченням всього генома 
(GWAS), виявили сотні потенційних генетичних варіантів, 
які можуть сприяти патофізіології хвороби.

На даний момент тільки обмежена кількість дослід-
жень пов’язана з генетичним вкладом в МС. 
Використовуючи системний підхід, Sookoian і  Pirola 
[2011] визначили 58 молекулярних шляхів, які були в 
значній мірі пов'язані з МС. 15 шляхів з високим рейтин-
гом і 50 генів (табл.1) включали багато з тих, які були 
пов'язані з МС, наприклад, зворотній транспорт холес-
терину, лептинова система, метаболізм ліпопротеїнів, 
сигналювання адипоцитокінів, ожиріння і вісцеральний 
жир. Проте аналіз виявив і інші шляхи, що представля-
ють інтерес, включаючи метаболізм триптофану і ядер-
них рецепторів в ліпідному метаболізмі, які зміцнюють 
зв'язок з добовим ритмом

Таблиця 1
Гени, що впливають на ризик розвитку складових МС

[Sookoian, Pirola, 2011]
Символ 

гену
Прийнята назва гена Загальне 

P-значення
Ядерні рецептори

NR1H4 Підродина ядерних рецепторів 1, група H, елемент 
4

8,14 x 10-14

RXRA Ретіноїдний Х рецептор, альфа 1,41 x 10-13
THRB Рецептор тиреоїдного гормону, бета 2,00 x 10 -13
THRA Рецептор тиреоїдного гормону, альфа 4,35 x 10-13
RARA Ретіноїдний рецептор кислоти, альфа 1,22 x 10-12
RXRB Ретіноїдний Х рецептор, бета 3,27 x 10-12
PGR Прогестероновий рецептор 3,98 x 10 -12
ESRRA Альфа-рецептор, пов'язаний з естрогеном 4,06 x 10 -12
RARG Рецептор ретиноєвої кислоти, гамма 1,21 x 10 -11
NR5A2 Підродина ядерних рецепторів 5, група A, елемент 

2
2,19 x 10 -11

NR1H2 Підродина ядерних рецепторів 1, група H, елемент 
2—LXR-b

3,68 x 10 -11

HNF1B HNF1 гомеобокс B 1,77 x 10 -10
NR1I2 Підродина ядерних рецепторів 1, група I, елемент 

2-PXR
3,15 x 10 -10

Сімейство цитохромів P450
CYP11A1 Цитохром P450, родина 11, підродина A, поліпеп-

тид 1
4,08 x 10 -13

CYP11B1 Цитохром P450, родина 11, підродина B, поліпеп-
тид 1

1,38 x 10 -11

Імунна відповідь, запальні споріднені гени і рецептори хемокінів
CTLA4 Цитотоксичний Т-лімфоцит-асоційований протеїн 4 2,98 x 10 -10
CD44 Молекула CD44 (індійська група крові) 2,09 x 10 -10
CD40LG Ліганд CD40 8,86 x 10 -12
NFKB1 Ядерний фактор легкого каппа-гена підсилювача 

поліпептидів в В-клітинах 1
1,08 x 10 -11

TLR4 Толл-подібний рецептор 4 1,04 x 10 -10
PTGS2 Простагландін-ендопероксід синтаза 2-циклоокси-

геназа 2
1,14 x 10 -14

STAT3 Перетворювач сигналу і активатор транскрипції 4,44 x 10 -11
CXCR4 Хемокін (мотив C-X-C) рецептор 4 4,46 x 10 -11
CCR5 Хемокін (мотив C-C) рецептор 5 5,53 x 10 -11
C5AR1 Компонента комплементу 5а рецептора 1 4,47 x 10 -11

Фактори росту
TGFB2 Трансформуючий фактор росту бета 2 3,33 x 10 -11
PDGFRA Тромбоцитарний фактор росту рецептора, альфа-

поліпептид
1,14 x 10 -10

GHRHR Вивільнення гормону росту рецепторами гормонів 1,18 x 10 -10
PDGFRB Тромбоцитарний рецептор фактора росту, бета 

поліпептид
1,85 x 10 -10

EGFR Рецептор епідермального фактора росту 9,78 x 10 -12
Інше

NOS 1 Синтаза оксиду азоту 1 1,29 x 10 -13
AFB Альбумін 1,66 x 10 -11
SLC2A4 Сімейство транспортерів розчинених речовин 2 

(полегшений переносник глюкози), елемент 4
1,01 x 10 -12

KNG1 Кініноген 1 1,78 x 10 -11
EDNRB Ендотелін рецептора типу B 1,84 x 10 -11
PDX1 Підшлунковий і дванадцятипалий гомеобокс 1 2,15 x 10 -11
THBS1 Тромбоспондін 1 2.41 x 10 -11
LHCGR Лютеїнізуючий гормон / хоріонічний гонадотропін 

рецептора
3.10 x 10 -11

JUN Онкоген Jun 4.54 x 10 -11
PLAT Активатор плазміногену, тканини 1.01 x 10 -10
APOF Аполіпопротеїн F 1.16 x 10 -10
CHRM1 Холінергічний рецептор, мускаріновий 1 1.58 x 10 -10
BCL2 В-клітинний хронічний лімфолейкоз / лімфома 2 1.58 x 10 -10
ERBB2 v-erb-b2 еритробластична лейкемія вірусних онко-

генів гомолога 2
1.58 x 10 -10

PIK3R1 Фосфоінозитид-3-кіназа, регуляторна субодиниця 
1 (альфа)

5.14 x 10 -12

HSPD1 Хітшоковий протеїн 60 kDa 1 (шаперонін) 2.40 x 10 -10
ADORA2A Аденозин рецептора A2a 1.14 x 10 -14
1TGB2 Інтегрін, бета 2 8.14 x 10 -14
LRP1 Рецептор ліпопротеїнів низької щільності, 

пов'язаного з протеїнами 1
1.15 x 10 -11

EP300 E1A-зв'язуючий протеїн p300 3.85 x 10 -10
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В даний час широко обговорюється можливість визначення 
генетичної схильності до розвитку ІР, так як з точки зору прак-
тичного лікаря метод генотипування дозволить виділяти паці-
єнтів груп високого ризику і своєчасно проводити профілак-
тичні заходи на доклінічній стадії МС. Роль генетичних факто-
рів ризику у розвитку окремих компонентів МС, і насамперед 
ІР, показана в багатьох, але далеко не у всіх дослідженнях, тому 
це питання залишається предметом дискусій.

Ймовірний внесок загальних генетичних варіантів для МС 
або комбінації ознак МС досліджували за допомогою двови-
мірного аналізу GWAS в 7 епідеміологічних наборах даних 
[Kraja et al., 2011]. Це дослідження показало, що 29 найпоши-
реніших варіантів пов'язані з метаболічним синдромом або 
парами ознак. Метаболічний синдром був пов'язаний з гене-
тичною дисперсією в BUD13 (гомолог BUD13), ZNF259 (білок 
«цинкові пальці» 259), APOA5 (аполіпротеїн A–V), ЛПНЩ і 
CETP (білок перенесення холестерілового ефіру). Ряд інших 
генів, включаючи GCKR (рецептор глюкокінази), MTNR1B 
(рецептор мелатоніну 1B), LIPC (печінкова ліпаза) і TFAP2B 
(транскрипційний фактор AP-2 β) були пов'язані з парами 
ознак. Жоден з 29 унікальних ОНП не був пов'язаний з трьома 
або більше ознаками метаболічного синдрому. Кластер з 16 
кращих ОНП припадає на 9% дисперсії тригліцеридів, 5,8% 
для холестерину ЛПВЩ, 3,6% для глюкози, 2,3% для об'єму 
талії і 1,4% для систолічного АТ. Ці результати підтверджують 
полігенну участь в МС, який може привести до численних 
взаємодіючих шляхів, що сприяють фенотипічним змінам.
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