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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Для досягнення поставленої мети проведено обстеження 175 ВІЛ-інфікованих осіб, які знаходяться 
під спостереженням у Полтавському обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі 
СНІДом та 175 практично здорових жителів Полтавської області. Результати проведених дослі-
джень показали, що у хворих на ВІЛ/ВГС-коінфекцію поліморфнозмінений генотип Asp299Gly гена 
TLR4 виявлявся у 19,3%, алель 299Gly - у 9,6%, тобто на рівні з ВІЛ-моноінфікованими (11,5% та 
5,7% відповідно), що в 5,6-5,8 та в 3,4-3,5 разу перевищує їх частоти в групі популяційного контро-
лю (3,3% і 1,7% відповідно, р <0,01). Ризик розвитку ВІЛ/ВГС-коінфекції при наявності в геномі полі-
морфізму Asp299Gly гена TLR4 підвищується у 6,9 (OR = 6,94, р =0,01), алелі 299Gly – у 6,3 (OR = 
6,31, р =0,01) разу. Поліморфнозмінені генотипи Gln11Leu і Leu11Leu гена TLR7 реєструвалися у 
ВІЛ/ВГС-коінфікованих на рівні ВІЛ-моноінфікованих пацієнтів (26,1 % - 27,6%) без статистичної рі-
зниці з популяційним контролем (25,9%, р>0,05).  
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Протягом останніх 30 років епідемія ВІЛ-
інфекції набула величезного значення для сві-
тової спільноти. Від початку епідемії до сьогодні 
близько 78 мільйонів осіб у світі інфікувались 
ВІЛ та понад 35 мільйонів померли від захворю-
вань, обумовлених СНІДом. Хвороба характери-
зується високою динамічністю з прогресуючим 
негативним соціально-економічним ефектом та 
високою резистентністю до заходів протидії [1,2].  

За даними досліджень останніх років, при-
наймні 14% ВІЛ-інфікованих осіб у всьому світі 
коінфіковані вірусом гепатиту С (ВГС) [3], а по-
ширеність ВІЛ/ВГС-коінфекції в країнах Східної 
Європи, де внутрішньовенне вживання наркоти-
ків (ВВН) залишається провідним шляхом пере-
дачі цих інфекцій, досягла показника 83-90% [4]. 
Коінфекція характеризується певними особли-
востями перебігу. У ВІЛ/ВГС-коінфікованих паці-
єнтів рідше спостерігається спонтанний кліренс 
ВГС та швидше прогресує хронічний гепатит С 
(ХГС) [5], а цироз печінки, асоційований з ВГС, 
стає однією з основних причин смерті ВІЛ-
інфікованих пацієнтів [6]. 

Відомо, що вроджена імунна система має ве-
лике значення в розвитку первинної імунної від-
повіді організму на патогени, ключова роль у ре-
алізації якої належить Toll-like рецепторам. TLRs 
(Toll-подібні рецептори) – структури, що опосе-
редковують розпізнавання мікроорганізмів, регу-
люють активацію вродженої імунної відповіді і 
впливають на формування адаптивного імуніте-
ту [7]. Численні дослідження довели, що наяв-
ність поліморфізму в генах, що кодують певні 
TLRs, пов'язана з розвитком інфекційних захво-
рювань та впливає на їхній перебіг і наслідки [8]. 

З точки зору вивчення ВІЛ-інфекції та ВГС 
особливий інтерес представляють гени TLR4 і 
TLR7, оскільки TLR4 розпізнає вірусні структурні 
білки, взаємодіючи з протеїновою оболонкою ві-
русів, а лігандом гена TLR7 є одноланцюгова 
РНК. У науковій літературі обговорюється роль 
поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu 

гена TLR7 в патогенезі ВІЛ-інфекції, розвитку 
опортуністичних захворювань [9,10], однак, від-
сутність даних щодо поширеності зазначених 
поліморфізмів при ВІЛ/ВГС-коінфекції обумов-
лює необхідність вивчення цього питання.  

Мета дослідження 
З'ясувати поширеність поліморфізму 

Asp299Gly гена TLR4 та Gln11Leu гена TLR7 се-
ред ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області. 

Матеріали і методи 
Для досягнення поставленої мети загалом 

обстежено 350 осіб - 175 ВІЛ-інфікованих та 175 
здорових. Комплексне клініко-лабораторне об-
стеження хворих проводилося на базі Полтавсь-
кого обласного центра профілактики ВІЛ-
інфекції та боротьби зі СНІДом.  

Діагноз ВІЛ-інфекція встановлювався згідно 
Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегля-
ду (МКХ-10) та верифікувався виявленням від-
повідних серологічних та молекулярно-
біологічних маркерів ВІЛ. Антитіла до ВІЛ вияв-
ляли в крові методом ІФА (тест-системи 
Labsistem, Нідерланди). Діагноз ХГС встановлю-
вали згідно міжнародної класифікації хвороб 10 
перегляду і міжнародної класифікації хвороб пе-
чінки (Лос-Анджелес, 1994) з обов’язковим ви-
явленням РНК ВГС у сироватці крові методом 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі 
реального часу.  

Поліморфну ділянку гена TLR-4 Asp299Gly 
генотипували методом ПЛР з використанням 
олігонуклеотидних праймерів. Ампліфікація про-
ведена на ампліфікаторі «Терцик» («ДНК-
Технологія», Росія). поліморфну ділянку 
Gln11Leu гена TLR7 - методом ПЛР в режимі ре-
ального часу з використанням специфічних олі-
гонуклеотидних праймерів, ампліфікатор «ДТ 
Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология», Росія).  

Для аналізу поширеності поліморфізмів 
Asp299Gly гена TLR4 та Gln11Leu гена TLR7 об-
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стежені були розподілені на 4 групи: 
І -  ВІЛ/ВГС –коінфіковані (n=88): чоловіків-66 

(75,0%), жінок-22 (25,0%) віком від 21 до 51 (се-
редній -34,3±6,5) ; 

ІІ – ВІЛ-моноінфіковані (n=87): чоловіків-57 
(65,5%), жінок-30 (34,5%) віком від 21 до 55 (се-
редній - 34,9±7,7); 

ІІІ - популяційний контроль (здорові) для ви-
вчення поширеності поліморфізму Asp299Gly 
гена TLR4 (n=90): жінок - 40 (44,4%), чоловіків - 
50 (55,6%) віком від 23 до 62 років (середній - 
41,5±9,9); 

ІV - популяційний контроль (здорові) для ви-
вчення поширеності поліморфізму для Gln11Leu 
гена TLR7 (n=85): жінок - 38 (44 , 7%), чоловіків - 
47 (55,3%) віком від 20 до 61 (середній 33,2±7,9). 

Розподіл частот алелей і генотипів досліджу-
ваних генів оцінювали на предмет відповідності 
рівноваги Харді-Вайнберга (HWE) з використан-
ням критерію ч2, розрахунок проводили на он-
лайн-калькуляторах, доступних за посиланнями 
http://gen-exp.ru/calculator_or.php, 
http://www.oege.org/software/hwe -mr-calc.shtml, 
при p> 0,05 рівновага вважалась статистично 
достовірною. 

Статистична обробка результатів досліджен-
ня проведена за допомогою програми «SPSS 
23.0» методами варіаційної статистики, прийня-
тими в медицині. Порівняння частот генотипів і 

алелей проводили за допомогою точного тесту 
Фішера (F). Ризик розвитку захворювання розра-
ховували як відношення шансів (OR) із зазна-
ченням 95% довірчого інтервалу [95% СІ], OR> 1 
– розглядали як позитивну (підвищений ризик 
розвитку патології), OR <1 - як негативну (низь-
кий ризик розвитку патології) асоціацію алеля 
або генотипу із захворюванням. Нульовими гіпо-
тезами були відповідність HWE і відсутність 
асоціацій (OR = 1). Для всіх видів аналізу стати-
стично значущими вважали відмінності при p 
<0,05, при р в інтервалі від 0,05 до ≤0,1 відзна-
чали тенденцію до достовірності.  

Результати досліджень та їх обговорення 
В результаті молекулярно-генетичного об-

стеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів і здорових 
були виявлені як «дикі» - Asp299Asp, Gln11Gln, 
так і мутантні Asp299Gly, Gln11Leu і Leu11Leu 
генотипи досліджуваних генів. Гомозиготний ге-
нотип Gly299Gly гена TLR4 не визначався, що 
відповідає даним наукової літератури про його 
низьку частоту в популяції. Розподіл генотипів 
досліджуваних поліморфізмів відповідав рівно-
вазі Харді-Вайнберга як серед хворих, так і се-
ред здорових, що свідчить про репрезентатив-
ність вибірки та коректність визначення варіант-
них маркерів (таблиця 1).  

Таблиця 1.  
Розподіл генотипів і алелей генів TLR4 і TLR7 у ВІЛ-інфікованих і здорових осіб 

 Вибірка Генотип N.О N.Е 
НWE, 

ч2 

d. f.=1 
Частота алелі Нobs, Нexs 

TLR4 (Asp299Gly) 

І група, n=88 
Asp/Asp (АА) 71 71,82 

1,01 
(р=0,32) 

А=0,903 
G=0,097 

0,193 
0,175 Asp/Gly (АG) 17 15,36 

Gly/Gly (GG) 0 0,82 

ІІ група, n= 87 
Asp/Asp (АА) 77 77,29 

0,32 
(р=0,57) 

А=0,983 
G=0,017 

0,115 
0,108 Asp/Gly (АG) 10 9,43 

Gly/Gly (GG) 0 0,29 

ІІІ група, n=90 
Asp/Asp (АА) 87 87,03 

0,03 (n=0,87) А=0,980 G=0,017 0,033 0,033 Asp/Gly (АG) 3 2,95 
Gly/Gly (GG) 0 0,03 

TLR7 (Gln11Leu) 

І група, n=88 
Gln/Gln (АА) 65 66,5 

1,99 
(р=0,16) 

А=0,869 
Т=0,131 

0,261 
0,227 Gln/Leu (АТ) 23 19,99 

Leu/Leu (ТТ) 0 1,5 

ІІ група, n=87 
Gln/Gln (АА) 63 61,84 

3,98 
(р=0,05) 

А=0,833 
Т=0,167 

0,218 
0,278 Gln/Leu (АТ) 19 21,32 

Leu/Leu (ТТ) 5  

ІV група n=85 
Gln/Gln (АА) 63 61,84 

1,01 
(р=0,32) 

А=0,853 
Т=0,147 

0,224 
0,251 Gln/Leu (АТ) 19 21,32 

Leu/Leu (ТТ) 3 1,84 

Примітка. N.O. і N.E. - спостережувана і очікувана чисельність генотипів; критерій ч2 використаний для оцінки відповіднос-
ті спостережуваного розподілу генотипів очікуваному при НWE;  
d. f. - кількість ступенів свободи; Нobs і Нexp - спостережувана і очікувана гетерозиготність, відповідно.  

Порівняльний аналіз генотипів і алелей полі-
морфного локусу Asp299Gly серед ВІЛ/ВГС-
коінфікованих та ВІЛ-моноінфікованих пацієнтів і 
здорових осіб дозволив встановити статистично 
значимі відмінності (табл.2). Так, серед пацієнтів 
І групи «дикий» генотип гена TLR4 мав місце у 
80,7%, «мутантний» - у 19,3%, що в 5,8 разу пе-
ревищувало дані популяційного контролю 
(p=0,00). Аналогічною була частота виявлення 

поліморфізму гена TLR4 у групі ВІЛ-
моноінфікованих: «дикий» генотип гена TLR4 ви-
значався у 88,5%, а гетерозиготний Asp299Gly - 
у 11,5%, що виявилося у 3,5 рази частіше порів-
няно з ІІІ групою - 96,7% і 3,3% відповідно 
(p<0,05). Результати порівняльного аналізу час-
тот алелей у ВІЛ/ВГС–коінфікованих узгоджува-
лися з даними вивчення частот генотипів: полі-
морфнозмінена алель 299Gly у даної категорії 
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пацієнтів визначалася в 5,6 разу частіше, ніж у 
здорових (9,6%, проти 1, 7 %, р < 0,001), а за 
даними розрахунку показника OR наявність але-
лі 299Gly гена TLR4 в 6,3 рази підвищує ризик 
розвитку ВІЛ/ВГС-коінфекції, OR = 6,31 [95% CI 
1,81-21,93]. Аналіз частот алелей у групі ВІЛ-
моноінфікованих встановив, що поліморфнозмі-
нена алель у цій групі зустрічалась у 3,4 разу 
частіше, але без статистично значущих відмін-
ностей між хворими і здоровими. 

Однак, за даними розрахунку показника від-
ношення шансів (OR) встановлено, що за умови 
інфікування ВІЛ і ВГС у людей з генотипом 
Asp299Gly гена TLR4 ризик розвитку ВІЛ/ВГС-
коінфекції зростає в 6,9 (p<0,05), а ВІЛ-
моноінфекції – в 3,8 разу (p<0,05). 

Поширеність генотипів і алелей поліморфно-

го локусу Gln11Leu гена TLR7 серед хворих як з 
ВІЛ/ВГС-коінфекцією, так і ВІЛ-моноінфікованих 
практично не відрізнялись від здорових. Як вид-
но з табл. 3, за даними розрахунку точного тесту 
Фішера і ОR не виявлено статистично значимої 
різниці між наявністю «дикого» і «мутантних» ге-
нотипів і алелей 11Leu гена TLR7 у осіб І, ІІ і IV 
груп. В цілому поліморфнозмінені генотипи 
Gln11Leu + Leu11Leu гена TLR7 реєструвалися у 
25,8% ВІЛ/ВГС-коінфікованих, 27,5% ВІЛ-
моноінфікованих та 25,9% здорових, а полімор-
фнозмінена алель 11Leu –у 13,1%, 16,7% та 
14,7% відповідно. 

Порівняльний аналіз поширеності поліморфі-
змів генів TLR4 та TLR7 у групах ВІЛ/ВГС-
коінфікованих і ВІЛ-моноінфікованих не виявив 
достовірно значимої різниці між ними. 

Таблиця 2.  
Частота поліморфних генотипу Asp299Gly та алелі 299Gly TLR4 у ВІЛ/ВГС-коінфікованих пацієнтів 

Генотипи та алелі 
І група 

n=88 абс 
(%) 

ІІ група 
n=87  

абс (%) 

ІІІ група, 
n=90 абс 

(%) 

p (F) 
I-ІІІ 

p (F) 
II-III 

p (F) 
I-II 

OR [95% CI] 
I-III 

OR [95% CI] 
II-III OR [95% CI] I-II 

Asp299Asp 71 (80,7) 77 
(88,5) 87 (96,7) 

0,001 0,0456 0,209 

0,14 [0,04-
0,51] 0,27[0,07-1] 0,54[0,23-1,26] 

Asp299Gly 17 (19,3) 10 
(11,5) 3 (3,3) 6,94 [1,96-

24,65] 3,77[1-14,19] 1,84[0,79-4,29] 

299Asp 159 (90,4) 164 
(94,3) 

177 
(98,3) 

0,001 0,496 0,229 

0,16 [0,05-
0,55] 

0,28[0,08-
1,03] 0,57[0,25-1,28] 

299Gly 17 (9,6) 10 (5,7) 3 (1,7) 6,31 [1,81-
21,93] 3,6 [0,97-13,3] 1,75[0,78-3,95] 

Примітка: p (F) - точний тест Фішера 
 

Таблиця 3.  
Частота поліморфних генотипів Gln11Leu, Leu11Leu та алелі 11Leu TLR7 у ВІЛ/ВГС коінфікованих пацієнтів 

Генотипи 
та алелі 

І група 
n=88  абс 

(%) 

ІІ група 
n=87  абс 

(%) 

ІV група, 
n=90 абс 

(%) 

p (F) 
I-IV 

p (F) 
II-IV 

p (F) 
I-II 

OR [95% 
CI] I-IV 

OR [95% 
CI] II-IV 

OR [95% 
CI] I-II 

Gln11Gln 65 (73,9) 63 (72,4) 63 (74,1) 
1,000 0,864 0,866 

0,99 [0,5-
1,95] 

0,92[0,47-
1,8] 

0,93[0,48-
1,81] 

Gln11Leu+ 
Leu11Leu 23 (26,1) 24 (27,6) 22 (25,9) 1,01[0,51-

2,0] 
1,09[0,56-

2,14] 
1,08[0,55-

2,1] 

Gln11Leu 23 (26,1) 19 (21,8) 19 (22,4) 0,723 0,721 0,723 0,85[0,42-
1,72] 

1,16[0,57-
2,35] 

0,85[0,42-
1,72] 

Leu11Leu 0 (0) 5 (5,7) 3 (3,5) 0 0,718 0,058 0[0] 0,6[0,14-
2,62] 0 [0] 

11Gln 153 (86,9) 145 (83,3) 145 (85,3) 
0,756 0,658 0,369 

0,87[0,47-
1,6] 

0,86[0,48-
1,54] 

0,75[0,42-
1,36] 

11Leu 23 (13,1) 29 (16,7) 25 (14,7) 1,15[0,65-
2,11] 

1,16[0,65-
2,08] 

1,33[0,74-
2,41] 

Примітка: p (F) - точний тест Фішера 

Висновки 
1. У хворих на ВІЛ/ВГС-коінфекцію поліморф-

нозмінений генотип Asp299Gly гена TLR4 вияв-
лявся у 19,3%, алель 299Gly - у 9,6%, тобто на 
рівні з ВІЛ-моноінфікованими (11,5% та 5,7% ві-
дповідно), що в 5,6-5,8 та в 3,4-3,5 разу переви-
щує їх частоти в групі популяційного контролю 
(3,3% і 1,7% відповідно, р <0,01). 

2. Ризик розвитку ВІЛ/ВГС-коінфекції при на-
явності в геномі поліморфізму Asp299Gly гена 
TLR4 підвищується у 6,9 (OR = 6,94, р =0,01), 
алелі 299Gly – у 6,3 (OR = 6,31, р =0,01) разу. 

3. Поліморфнозмінені генотипи Gln11Leu і 
Leu11Leu гена TLR7 реєструвалися у ВІЛ/ВГС-
коінфікованих на рівні ВІЛ-моноінфікованих  па-
цієнтів (26,1 % - 27,6%) без статистичної різниці 
з популяційним контролем (25,9%, р> 0,05). 
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Реферат 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ASP299GLY ГЕНА TLR4 И GLN11LEU ГЕНА TLR7 СРЕДИ ВИЧ/ВГС-
КОИНФИЦИРОВАННЫХ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Марченко Е.Г., Коваль Т.И. 
Ключевые слова: ВИЧ / ВГС-коинфекция, полиморфизм, ген, генотип, аллель. 

Целью исследования было выяснение распространенности полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 и 
Gln11Leu гена TLR7 среди ВИЧ/ВГС-коинфицированных Полтавской области. 

Для достижения поставленной цели проведено обследование 175 ВИЧ-инфицированных, находя-
щихся под наблюдением в Полтавском областном центре профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со 
СПИДом и 175 практически здоровых жителей Полтавской области. Результаты проведенных иссле-
дований показали, что у больных с ВИЧ/ВГС-коинфекцией полиморфноизмененный генотип 
Asp299Gly гена TLR4 определялся в 19,3%, аллель 299Gly - в 9,6%, то есть на уровне с ВИЧ-
моноинфицированными (11,5% и 5,7% соответственно), что в 5,6-5,8 и 3,4-3,5 раза превышает их час-
тоты в группе популяционного контроля (3,3% и 1,7% соответственно, р <0,01). Риск развития 
ВИЧ/ВГС-коинфекции при наличии в геноме полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 повышается в 6,9 
(OR = 6,94, р = 0,01), аллели 299Gly - в 6,3 (OR = 6,31, р = 0,01) раза. Полиморфноизмененные гено-
типы Gln11Leu и Leu11Leu гена TLR7 регистрировались у ВИЧ/ВГС-коинфицированных на уровне 
ВИЧ-моноинфицированных пациентов (26,1% - 27,6%) без статистической разницы с популяционным 
контролем (25,9%, р> 0,05). 

Summary 
PREVALENCE OF TLR4 Asp299Gly GENE AND TLR7 GLN11LEU GENE POLYMORPHISMS AMONG PATIENTS WITH HIV/HCV –
CO-INFECTION IN POLTAVA REGION 
Marchenko O.G., Koval T.I. 
Key words: HIV/HCV-coinfection, polymorphism, gene, genotype, allele. 

The aim of the study was to determine the prevalence of Asp299Gly polymorphism of the TLR4 gene and 
Gln11Leu polymorphism of TLR7 gene among HIV/HCV-coinfected persons in Poltava region. To achieve 
this goal, a survey of 175 HIV-infected people supervised in the Poltava HIV Prevention and Control Centre 
and 175 healthy residents of the Poltava Region was conducted. The results of the research showed that po-
lymorphic genotype Asp299Gly of the TLR4 gene was detected in 19.3% of the patients with HIV/HCV-
coinfection, the allele 299Gly was detected in 9.6% of the patients with HIV/HCV-coinfection that corre-
sponds to the level detected in HIV-monoinfected persons (11, 5% and 5, 7%, respectively). This is 5.6-5.8 
and 3.4-3.5 times higher than their frequencies in the control group (3.3% and 1.7%, respectively, p <0.01). 
The risk of HIV/HCV-coinfection development in the case of present Asp299Gly polymorphism of the TLR4 
gene in the genome increases in 6.9 times (OR = 6.94, p = 0.01), of the allele 299Gly in 6.3 (OR = 6.31, p = 
0.01) times. Polymorphic genotypes Gln11Leu and Leu11Leu of TLR7 gene were registered in HIV/HCV-
coinfected patients at the same level as among HIV-monoinfected patients (26.1% -27.6%) without any sta-
tistical difference compared the control (25.9%, p> 0.05). 


