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ПОЛІМОРФІЗМ 896A/G ГЕНА TLR4 А НЕ 1 196С /Т ГEHATLR4
ТА 2258G/A ГЕНА TLR2 ВИЗНАЧАЄ ТЯЖКИЙ ТА УСКЛАДНЕНИЙ
ПЕРЕБІГ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ

Вивчали розповсюдженість поліморфізмів 2258С/А
гена ТЬВ2, 896А/С та 1196С/Т гена ТГК4 серед ді
тей, хворих на атонічний дерматит (АД), порівняно
з групою контролю. У  результаті аналізу розподілу
генотипів та алелів генів Т ЬР2 і ТГВ4 встановили, що
мутантний алель 8960 гена ТЬВ4 достовірно частіше
виявляється у  дітей, хворих на А Д  зі схильністю до
частих гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ)
(9,3 %), порівняно з групою контролю (у2 =  4,33; р =
=  0,038). Аналіз асоціацій клінічних проявів захворю
вання дозволив виявити більшу частоту легкого пере
бігу (р — 0,0001) у  дітей, хворих на АД, з нормаль
ною резистентністю організму; більшу частоту пере
бігу захворювання середньої тяжкості (р =  0,0033).
супутнього алергічного риніту та/або бронхіальної
астми (р =  0,0355), супутнього алергічного риніту
(р =  0,0673) — у  хворих на А Д  зі схильністю до
частих ГРВІ. У  хворих на А Д  з мутантним апелем
8960 гена ТЬВ4 частіше спостерігали тяжкий пере
біг захворювання (р =  0,0485), супутні аденоїдні
вегетації у  поєднанні з алергічним ринітом та/або
бронхіальною астмою (р — 0,0248), супутні аденоїдні
вегетації у  поєднанні з алергічним ринітом (р -  0,0053)
порівняно із хворими на А Д  з «диким» алелем.

Вступ. Нині відслідковується тенденція до
зростання рівня розп овсю дж ен о ї алергічних
захворювань у різних країнах світу, одним із
найбільш поширених серед яких є атопічний
дерматит (АД) [1 -4]. АД є важливою медико-
соціальною проблемою дитячого віку, тяжкість
якої поряд із широкою поширеністю зумов
лена початком «алергічного маршу», коли за
хворювання прогресує від нашкірних до рес
піраторних проявів алергії — алергічного риніту'
(АР), бронхіальної астми (БА) [5]. Відомо, шо
діти зі схильністю до алергії хворіють на гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) частіше
та тяжче своїх однолітків, що зумовлено при
сутністю у цих хворих постійного рівня міні-

© Л.Ю. ЛЕВЧЕНКО, О.В. ІЗМАЙЛОВА, О.А. ШЛИКОВА.
І.П. КАЙДАШЕВ, 2013

мального запалення у вигляді інфільтрації тка
нин запальними клітинами (еозинофілами і
нейтрофілами) та експресії міжклітинних мо
лекул адгезії. У той же час риновірусна ін
фекція призводить до маніфестації клінічних
проявів алергії. Тому в маленьких дітей зі
спадковою схильністю до алергії часті ГРВІ іс
тотно підвищують ризик розвитку алергічних
захворювань [6].

Toll-подібні рецептори (Toll-like receptor —
TLR) та пов’язаний з ними активаційний сиг
нальний шлях — одні з найдавніших еволю
ційно консервативних сигнальних систем, що
слугують для розпізнавання патогенів і ак
тивації захисних реакцій. TLR першими сприй
мають сигнал загрози від патогенів та мобі
лізують імунну систему на боротьбу з інфек
ційними агентами. Однак при наявності функ
ціонального поліморфізму TLR, обумовленого
замінами одиничних нуклеотидів, відбуваються
кількісні зміни функціонування відповідних
генів. У результаті знижується здатність TLR
до розпізнавання відповідних лігандів або до
проведення внутрішньоклітинних сигналів, що
призводить до менш вираженої активації клітин
імунної системи після зустрічі з патогеном [7].
Роль TLR досліджується та доведена у патоге
незі ряду захворювань: атопічної БА у дітей
[8], бронхіоліту [9], урогенітальних інфекцій
[10], запальних хвороб пародонту [11], герпе-
вірусній інфекції [12], сприйнятливості до ін
фекції у ВІЛ-інфікованих [13], цукрового діа
бету' [14], ревматоїдного артриту [15], атеро
склерозу [16], хронічного саркоїдозу [17].

Результати вивчення асоціації TLR із роз
витком АД неоднозначні. Зокрема, групами до
слідників доведена роль поліморфізму R753Q

І гена TLR2 у хворих на АД з тяжким перебігом
захворювання, вишим рівнем IgE та більшою

І сприйнятливістю до колонізації золотистим ста-
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філококом [18, 19]. Інші дослідження показали
асоціацію поліморфізму С -1237Т гена ТЬИ9 з АД
[20]. Однак проведені в Німеччині дослідження
не виявили ефекту поліморфізмів ТЬЯ2 та
ТЬД4 у взаємозв’язку зі сприйнятливістю до
АД [21]. Існують також дані про відсутність
асоціації поліморфізму 5ег249Рго ТЬИб із ри
зиком розвитку АД [22].

Метою нашого дослідження стало вивчення
поліморфізмів 2258О/А гена ТЬИ2 (гз5743708),
896А/О та 1196С/Т гена ТЕД4 (гэ4986790 і
гз4986791 відповідно) серед дітей, хворих на
.АД, та можливого зв’язку вказаних полімор
фізмів із підвищеною сприйнятливістю до ін
фекцій у дітей, хворих на АД.

Матеріали та методи. Проведено обстеження
50 пацієнтів віком від 2 до 7 років (серед яких
58 % дівчат, 42 % хлопців), хворих на АД, які
перебували на диспансерному обліку в дитячих
поліклінічних відділеннях дитячих міських
клінічних лікарень м. Полтави. Діагноз АД
встановлювали на основі діагностичного алго
ритму, що прийнятий в Україні та затвердже
ний МОЗ України на основі критеріїв діа
гностики НапіГш, И.а]ка (1980) [23]. Для оцін
ки ступеня тяжкості використовували шкалу
БСОКАЭ та враховували особливості клінічних
проявів [24]. Обстеження проводили на стадії
клінічної ремісії захворювання. Оцінку частоти
ГРВІ та визначення групи дітей, що часто
хворіють, здійснювали на основі рекомендацій
з урахуванням кратності захворювання ГРВІ
на рік залежно від віку дитини [24]. Усім
пацієнтам з АД були проведені загальноклінічні
лабораторні, інструментальні та алергологічні
обстеження. Здійснено спостереження за пе
ребігом захворювання в динаміці. До групи
контролю увійшли 81 практично здорові осо
би з бази Д Н К  нашої установи, які були
анкетовані та клінічно обстежені для виклю
чення алергічних захворювань. Дослідження
проводили відповідно до наданої письмової
згоди батьків дітей і пацієнтів на проведення
обстеження та ухвали комісії з етичних питань
та біоетики.

Периферичну кров пацієнтів отримували
шляхом забору крові з кубітальної вени нат
щесерце в об’ємі 4 мл у вакуумну пробірку з
ЕДТА (8,4 мг КЗЕБТА). Геномну ДНК виділяли
за допомогою методу фенол-хлороформної екс

тракції. Визначення поліморфізмів 2258G/A ге
на TLR2, 896A/G та 1196С/Т гена TLR4 про
водили методом полімеразної ланцюгової реак
ції, як описано раніше [26].

Математичну обробку отриманих даних здійс
нювали з використанням програми «STATIS-
ТІСА 6.0» (StatSoft Inc). Розподіл генотипів за
досліджуваними поліморфними локусами пе
ревіряли на відповідність рівновазі Харді-Вайн-
берга за допомогою критерію х2. Частоти гено
типів між досліджуваними групами порівню
вали шляхом аналізу таблиць спряженості за
допомогою точного тесту Фішера. Для порів
няння частот алелів використовували крите
рій х2. Достовірності відмінностей між група
ми оцінювали за допомогою точного двосто
роннього критерію Фішера (для малих груп).
Для усіх видів аналізу статистично значущими
вважали відмінності при р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення.
В обстежених хворих на АД при вивченні сі
мейного алергічного анамнезу виявили наяв
ність спадкової схильності у 88 % родичів 1-І!
ступеня спорідненості. У результаті спостере
ження за перебігом захворювання в динаміці
встановили ступені тяжкості: легка — у 16
(32 %), середня — у 31 (62 %), важка — у З
(6 %) дітей, хворих на АД. Аналіз перенесених
захворювань показав, що найчастішою супут
ньою патологією в більшості дітей, хворих на
АД (54 %), були ГРВІ, що відзначались трива
лим перебігом та ускладненнями з боку бронхо-
легеневої системи (бронхіти, пневмонії) — у
40 % і ЛОР-органів (ангіни, отити, гаймори
ти) — у 20 %. Серед іншої супутньої патології
виявлено захворювання шлунково-кишкового
тракту (44 %), супутні АР та/або БА (34 %),
аденоїдні вегетації (AB) I—III ступенів (28 %).

Для проведення аналізу наявності полімор
фізмів 2258G/A гена TLR2, 896A/G та 1196С/Т
гена TLR4 з усієї групи дітей, хворих на АД,
було виділено 27 дітей, що часто хворіють на
ГРВІ (діти віком від 1 до 3 років із кратністю
ГРВІ на рік 6 разів і більше, діти від 3 до 5
років — 5 разів і більше, діти старші за 5 ро
ків -  4 рази і більше) — перша група. У другу
групу увійшли 23 хворих на АД з нормальною
резистентністю організму.

Серед груп контролю та обстежених дітей
із АД провели аналіз розподілу генотипів ге-
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нів ТЬЯ2 і Т1Л<4. Як видно з табл. 1, у групі
хворих на АД з нормальною резистентністю
організму за досліджуваними поліморфізмами
ТЬК2 та ТІЛМ у 100 % випадків виявлено го
мозиготний генотип з «диким» алелем, тому
внутрішньогруповий аналіз розподілу частот
генотипів та алелів не проводили.

В осіб, що входили до групи контролю,
частота «дикого типу» генотипу ТЬИ2 ОО ста
новила 97,53 %, частота гетерозиготного гено
типу СА — 2,47 %, мутантний генотип АА
не виявлений. У групі дітей, хворих на АД
зі схильністю до частих ГРВІ, відповідні ре
зультати були такими: ОЄ — 96,3 %, ОА —

3,7 % та АА також не виявлений. Не вста
новлено достовірного зв’язку між частотою
зустрічальності поліморфного алеля А в групі
контролю та хворих на АД дітей зі схильністю
до частих ГРВІ (х2 = 0,11; р = 0,737) (табл. 1).

При дослідженні поліморфізму 896А/О гена
ТЬИ4 в групі контролю частота «дикого типу»
генотипу АА становила 96,3 %, гетерозиготно
го генотипу AG — 3,7 %, мутантний генотип
ОО не виявлений. У дітей, хворих на АД зі
схильністю до частих ГРВІ, АА — 85,19 %,
AG — 11,11 % та ОС -  3,7 % відповідно. Між
частотами генотипів у групах контролю та хво
рих на АД зі схильністю до частих ГРВІ вияв-

Таблиця 1
Розподіл частот генотипів поліморфізмів генів ТЬК2 та ТЬИ4
серед груп контролю і дітей, хворих на АД, % (л)

Показник Група контролю
(л =81)

Хворі на АД

зі схильністю Р
до частих ГРВІ

(л = 27)

з нормальною
резистентністю

(л =23)

Генотип
0 0
ОА

Поліморфізм 2258О/А гена

97,53 (79) 96,30 (26)
2,47 (2) 3,70

ТЬК2

100,0 (23)
1,0*

АА
Алель

О
А

Генотип
АА
АС

98,8 (160)
1,2(2)

Поліморфізм 896А/О гена

96,30 (78) 85,19 (23)
3,70(3) 11.11(3)

ТІ_И4

100,0 (23)

0,737**

0,06*
ОО

Алель
А 98,1 (159)

3,70 (1)

90.7 (49) 100 (46) 0,038**
О 1,9 (3) 9,3 (5) —

Генотип
СС
СТ

Поліморфізм 1196С/Т гена ТЬИ4

98,77 (80) 92,59 (25) 100,0 (23)
123 (1) 7,41 (2) 0,15*

ТТ
Алель

С 99,4 (161) 96,3 (52) 100 (46)
0,315**Т 0,6(1) 3,7 (2) —

* Рівень значущості, отриманий за точним методом Фішера. ** Рівень значущості, отриманий за тестом х2

для груп контролю та хворих на АД зі схильністю до частих ГРВІ.
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лено різницю на рівні статистичної тенденції типу» генотипу СС становила 98,77 %, гетеро-
(р = 0,06). Достовірно значно вищою виявила- зиготного генотипу СТ — 1,23 %; мутантний
ся частота мутантного алеля О в групі хворих генотип ТТ не виявлений. Серед дітей, хворих
на АД зі схильністю до частих ГРВІ, яка склала на АД зі схильністю до частих ГРВІ, відповід-
9,3 % (%2 = 4,33; р = 0,038), у порівнянні з гру- но частота дорівнювала СС — 92,59 %, СТ —
пою контролю (табл. 1). 7,41 %, генотип ТТ не виявлений. Частота му-

При дослідженні поліморфізму 1196С/Т ге- тантного алеля Т серед групи контролю склала
на ТЬЯ4 у групі контролю частота «дикого 0,6 %, а серед хворих на АД зі схильністю

Таблиця 2
Внутрішньогруповий аналіз розподілу частот генотипів
та поліморфних алелів генів ТІЖ 2 та ТІЖ 4

Показник

Розподіл генотипів Порівняння частот
генотипів, шо

спостерігаються, з
очікуваними (сіГ = 2)

Коефіцієнт
інбридингу
популяції

Р*

Адекватне
врахування
рідкісних

алелів
(показник ц)

Частка
рідкісних
алелів А

шо
спосте

рігаються
очікувані

X2 Р

Поліморфізм 2258С/А гена ТЬИ2

Група контролю (л =  81) 0,014 0,993 —0,01 1,22 0,39
СО 79 79,056
ОА 2 1,944
АА 0 0,012

Хворі на АД зі схильністю 0,01 0,995 —0,02 1,27 0,37
до частих ГРВІ (л =  27)

ОО 26 25,974
ОА 1 0,999
АА 0 0,01

Поліморфізм 896А/О гена ТЫ Ы

Група контролю (л -  81) 0,029 0.986 -0 ,02  1,27 0,37
АА 78 77,922
AG 3 2,997
ОО 0 0,029

Хворі на АД зі схильністю 3,105 0,212 0,34 1,58 0,21
до частих ГРВІ (л =  27)

АА 23 22,221
AG 3 4,563
ОО 1 0,232

Поліморфізм 1196С/Т гена ТЬД4

Група контролю (л =  81) 0,038 0,998 —0,006 1,16 0,42
СС 80 80,028
СТ 1 0,972
ТТ 0 0,003

Хворі на АД зі схильністю 0,042 0,979 —0,04 1,38 0,31
до частих ГРВІ (л =  27)

СС 25 25,029
СТ 2 1,917
ТТ 0 0,038

, 2 ____________________________________________________________________________________________________
* Нормоване відхилення гетерозиготності, що спостерігається, від очікуваної гетерозиготності.
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до частих ГРВІ — 3,7 %, що достовірно не
відрізнялось (х2 =  1,01; р =  0,315) (табл. 1).

В усіх групах трьох досліджуваних полімор-
фізмів спостерігався нерівномірний розподіл
алелів, про що свідчить проведений аналіз по
казника врахування рідкісних алелів (ц < 2)
і частки рідкісних алелів (А > 0). Для всіх
досліджуваних локусів в групах контролю та
хворих на АД зі схильністю до частих ГРВІ
розподіли генотипів відповідали очікуваним за

Т абли ц я  З
Порівняння груп хворих на АД залежно від
резистентності організму за клінічними особливостями

Наявність
ознаки

Група хворих

р·
зі схиль
ністю до
частих
ГРВІ

{п =  27)

з нор
мальною

резис
тентністю

(Л == 23)

Легкий перебіг АД
так 2 14 0.0001
ні

Перебіг АД середньої
25 9

тяжкості 22 9 0,0033
так
ні

5 14

Супутні АР та/або БА 13 4 0,0355
так
ні

14 19

Супутній АР 12 4 0,0673
так
ні

15 19

Супутня БА 4 1 0,3573
так
ні

23 22

Супутні АВ 10 4 0,2060
так
ні

17 19

Супутні АВ+АР та/або 6 1 0,1068
БА

так
21 22

ні 4 1 0,3573
Супутні АВ+АР

так
23 22

ні 2 1 1,000
Супутні АВ + БА

так
ні

25 22

* Рівень значущості, отриманий за точним тестом Фі-
шера (двосторонній критерій).

рівновагою Харді—Вайнберга. Виявлено також
збіг очікуваної гетерозиготності та гетерози
готності, яку спостерігали, що вказує на рів
новагу генетичної структури даної популяції
(табл. 2).

Для порівняння груп хворих на АД зі схиль
ністю до частих ГРВІ (27 пацієнтів) та хворих
на АД з нормальною резистентністю (23 па
цієнти) провели аналіз частот клінічних проя
вів захворювання, який виявив вірогідні відмін
ності (табл. 3). Так, достовірні відмінності між
групами встановлені за перебігом захворю
вання: легкий перебіг АД частіше був у хво
рих на АД з нормальною резистентністю орга
нізму (р =  0,0001), натомість у хворих на АД
зі схильністю до частих ГРВІ частіше зазна
чено перебіг середньої тяжкості (р =  0,0033).
Виявлено також статистично значущу відмін
ність між групами за частотою супутніх АР
та/або БА (р =  0,0355) та відмінність на рівні
статистичної тенденції за частотою супутнього
АР (р =  0,0673).

Враховуючи виявлену різницю між часто
тами генотипів поліморфізму 896А/О гена
ТГД4 на рівні статистичної тенденції між гру
пами контролю та обстежених дітей, хворих
на АД зі схильністю до частих ГРВІ, провели
аналіз клінічних особливостей та перебігу АД
в групі хворих на АД зі схильністю до частих
ГРВІ залежно від генотипу поліморфізму
896А/О гена ТЬИ4 (табл. 4). За результатами
аналізу встановлено статистично значущі від
мінності групи хворих на АД з мутантним
алелем 8960 гена ТБК4 порівняно з хворими
на АД із «диким» алелем: за частотою тяжкого
перебігу захворювання (р =  0,0485), за часто
тою супутніх АВ у поєднанні з АР та/або БА
(р — 0,0248), за частотою супутніх АВ у поєд
нанні з АР (р =  0,0053). За результатами нашо
го дослідження можна припустити, що наяв
ність поліморфних варіантів генів ТЬД у дітей,
хворих на АД, може визначати чутливість до
інфекцій та обтяжувати перебіг захворювання.
Отримані результати підтверджують дані деяких
досліджень [27], які виявляли порушення
вроджених імунних механізмів захисту проти
інфекцій у пацієнтів з АД, зокрема макрофагів,
у вигляді зниження експресії ТЬК2 і порушення
продукції прозапальних цитокінів у відповідь
на інфекційні стимули.
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17. № З

Активація молекулами бактерій та вірусів мо
же змінити фенотип Т-клітин на користь Тхі,
чим пригнічуватиме алергічну реакцію. Однак
припускають, що при алергії важливе не стіль
ки співвідношення Тх1/Тх2, скільки активація
відповідних Т-регуляторів імунної відповіді.
ТЬИ притаманна специфічність, яка може по
яснювати їхню взаємодію з деякими конкрет
ними індукторами, при стимуляції якими клі
тини виділяють цитокіни, що змінюють фено
тип на користь Тхі. Проте численні інфек
ційні і неінфекційні антигени-алергени при
зв’язуванні з ТЬК можуть стимулювати та інду
кувати продукцію цитокінів, розвиток запа
лення та алергію.

Участь вродженої системи імунітету і, зо
крема, ТЬИ вносить різноманіття в механізми
розвитку та клінічні прояви алергічних реак
цій, особливо в їх ^Е-незалеж ні варіанти
[28]. У випадку наявності поліморфізмів ТЬД
може спостерігатися порушення розпізнаван
ня інфекційних агентів і дисбаланс функціо
нування системи вродженого імунітету, що в
результаті призводить до підвищення чутли
вості до інфекцій та розвитку хронічних за
пальних захворювань.

Поліморфізм 896А/О гена ТЬИ4 може бути
тісно пов’язаний із обтяженням атопічних
захворювань [29]. Інтеркурентні ГРВІ у хво
рих з шкірними та респіраторними проявами
алергії супроводжуються загостренням цих
захворювань [ЗО], що може ускладнювати їх
ній перебіг.

Відомо, що алергічний фон у дітей спри
чиняє гіпертрофію аденоїдів. Розповсюдже-
ність цієї хвороби найбільша у дітей з АР
[31], а побутові та пилкові алергени є най
більш значущими в розвитку та перебігу аде
ноїдних вегетацій, обумовлених алергічним ста
ном [32].

Висновки. У групі дітей, хворих на АД зі
схильністю до частих ГРВІ, достовірно частіше
виявляється мутантний алель 8960 гена ТЕИ4
(9,3 %) у порівнянні з групою контролю
(X2 =  4,33; р =  0,038). Аналіз асоціацій клініч
них проявів захворювання серед хворих на
.АД залежно від резистентності організму по
казав більшу частоту легкого перебігу АД (р =
= 0,0001) у дітей, хворих на АД з нормальною
резистентністю організму (23 пацієнти), більшу
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Т абли ця 4
Порівняння серед групи хворих на АД зі схильністю
до частих ГРВІ (п = 27)

Наявність
ознаки

Хворі на АД

Р*

зі схильніс
тю до час
тих ГРВІ з
мутантним

алелем
896С гена

ТЬИ4
(/7 =  4)

зі схильніс
тю до час
тих ГРВІ
з «диким»

алелем
896С гена

ТЕК4
(л =  23)

Перебіг АД серед
ньої тяжкості

так 2 20 0,1444
ні 2 3

Тяжкий перебіг АД
так 2 1 0,0485
ні 2 22

Супутні АВ
так 3 7 0,1282
ні 1 16

Супутні АВ + АР
та/або БА

так 3 3 0,0248
ні 1 20

Супутні АВ + АР
так 3 1 0,0053
ні 1 22

* Рівень значущості, отриманий за точним тестом
Фішера (двосторонній критерій).

частоту перебігу захворювання середньої тяж
кості (р =  0,0033), супутніх АР та/або БА
(р =  0,0355), супутнього АР (р — 0,0673) у
хворих на АД зі схильністю до частих ГРВІ (27
пацієнтів).

У результаті порівняння серед групи хворих
на АД зі схильністю до частих ГРВІ залежно
від генотипу поліморфізму 896А/О гена
ТЬД4 встановлено, що у хворих з мутантним
алелем 8960 гена ТЬИ4 (4 пацієнти) частіше
виявлялись тяжкий перебіг захворюван
ня (р =  0,0485), супутні аденоїдні вегетації у
поєднанні з АР та/або БА (р =  0,0248) і супутні
аденоїдні вегетації у поєднанні з АР (р =
= 0,0053) порівняно із хворими з «диким» алелем
(23 пацієнти). Отже, поліморфізм 896А/О гена
ТЕК4 має важливе значення в патогенезі АД та
визначенні перебігу захворювання.
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POLYMORPHISM 896A/G OF TLR4 GENE
RATHER THAN 1196C/T AND 2258G/A
OF TLR2 GENE DETERMINES SEVERE
AND COMPLICATED COURSE
OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

The prevalence of TLR2 gene polymorphisms 2258G/A,
896A/G and 1196C/T of TLR4 gene in children with
atopic dermatitis (AD) as compared to the control group
has been examined. Results of the distribution analy
sis of genotypes and alleles of TLR2 and TLR4 genes
explicitly show that TLR4 gene mutant allele 896G is
detected more frequently in children with AD with in
creased susceptibility to acute viral respiratory infections
(9,3 %) as compared to the control group (%2 = 4,33;
p = 0,038). Analysis of association of clinical manifesta
tions of the disease showed a greater frequency of a light
flow of blood pressure (p = 0,0001) — the children of
AD patients with normal resistance of the organism; a
greater frequency of the disease an average severity (p =
= 0,0033), concomitant allergic rhinitis (AR) and/or
bronchial asthma (BA) (p = 0,0355), concomitant AR
(p = 0,0673) — in patients with AD with increased sus
ceptibility to acute viral respiratory infections. In AD
patients with a mutant allele of the gene TLR4 896G fre
quently identified: a severe course of disease (p = 0,0485)
associated adenoid vegetation in conjunction with AR
and/or BA (p = 0,0248), concomitant adenoid vegeta
tion in conjunction with the AR (p = 0,0053) compared
with patients with «wild» allele.

Л.Ю. Левченко, О.В. Измайлова,
О.А. Шлыкова, И.П. Кайдашев

ПОЛИМОРФИЗМ 896A/G ГЕНА TLR4,
НО НЕ 1196С/Т ГЕНА TLR4 И 2258G/A
ГЕНА TLR2 ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЯЖЕЛОЕ
И ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Изучена распространенность полиморфизмов
2258G/A гена TLR2, 896A/G и 1196С/Т гена TLR4
среди детей, больных атопическим дерматитом
(АД), по сравнению с группой контроля. В резуль
тате анализа распределения генотипов и аллелей
генов TLR2 и TLR4 установлено, что мутантный
аллель 896G гена TLR4 достоверно чаще выявляли
у детей, больных АД со склонностью к частым ост
рым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ)

(9,3 %), по сравнению с группой контроля (%2 =
=4,33, р = 0,038). Анализ ассоциаций клинических
проявлений заболевания выявил большую частоту
легкого течения (р = 0,0001) у детей, больных АД
с нормальной резистентностью организма, большую
частоту течения заболевания средней тяжести (р =
= 0,0033), сопутствующего аллергического ринита
и/или бронхиальной астмы (р = 0,0355), сопут
ствующего аллергического ринита (р = 0,0673) у
больных АД со склонностью к частым ОРВИ. У
больных АД с мутантным аллелем 896G гена TLR4
чаще выявлялись тяжелое течение заболевания (р =
= 0,0485), сопутствующие аденоидные вегетации в
сочетании с аллергическим ринитом и/или брон
хиальной астмой (р = 0,0248), сопутствующие аде
ноидные вегетации в сочетании с аллергическим
ринитом (р = 0,0053) по сравнению с больными,
имеющими «дикий» аллель.
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