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Резюме

Мета роботи. Вивчити та проаналізувати відмінності у поширенні поліморфних варіантів ApaI (А/С) і TaqI (Т/С) гена VDR у ді-
тей з псоріазом залежно від статі.

Матеріали та методи. Обстежено 56 дітей з псоріазом віком від 4 до 17 років. Діагноз «Псоріаз» встановлювали на підставі 
клінічних даних і загальноприйнятих діагностичних критеріїв. Матеріалом для генотипування слугував букальний епітелій. 
Визначення поліморфних варіантів ApaI і TaqI гена VDR проводили із застосуванням методу полімеразної ланцюгової реак-
ції (ПЛР) з наступним аналізом поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Обрахунок показників здійснювався 
за допомогою пакету STATISTICA.

Результати та обговорення. Під час дослідження поліморфних варіантів гена VDR виявили, що за алелями ApaI (А/С) і TaqI 
(Т/С) у групі дітей з псоріазом найчастіше зустрічались гетерозиготи АС (48,21%) і ТС (47,37%). У групі хлопців з псоріазом 
кількість гомозигот АА (8,70%) за ApaI була вірогідно меншою, ніж у групі здорових хлопців (58,33%), за поліморфним варіан-

том TaqI домінували гомозиготні варіанти ТТ (56,52%), а в групі здорових хлопців –  гетерозиготи TС (44,00%). За результа-
тами дослідження в групі дітей з псоріазом виявили підвищення частоти поширення алеля С (0,56) поліморфного варіанту ApaI 
та значне превалювання алеля T (0,68) поліморфного варіанту TaqІ у порівнянні з групою здорових хлопців. У дітей з псоріазом 
виявили 5 гаплотипів досліджуваних локусів, серед яких переважали гаплотипи TTСС (32,14%/) і TСAС (35,71%), найменше 
представлений гаплотип ССAA (8,93%).

Висновки. Встановлені статистично значущі відмінності частоти виявлення поліморфних варіантів ApaI (А/С) і TaqІ (Т/С) між 
групою дітей з псоріазом та групою здорових дітей. Розподіл частот гаплотипів за двома поліморфними варіантами гена VDR 
продемонстрував статистичну значиму відмінність між групою дітей з псоріазом і групою здорових дітей за рахунок статистично 
значущої різниці частот гаплотипів TTAA і TTСС. Встановили, що ризик розвитку псоріазу є найвищим у дітей з гаплотипом ТТСС.
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Вступ
На відміну від інших вітамінів, до активної форми ві-

таміну D [1,25 (OH) 2D, або кальцитріол] у клітинах 
різних органів і тканин виявлені специфічні рецептори 
(Vitamin D Receptors, або VDR), що дає змогу класифі-
кувати вітамін D як D-гормон. Функції D-гормону по-
лягають у здатності генерувати і моделювати біологічні 
реакції в тканинах-мішенях за рахунок регуляції транс-
крипції генів [16].

Прийнято  виділяти  «класичні»  ефекти  D-гормону, 
пов’язані з його впливом на кальцієво-фосфорний об-
мін і мінеральну щільність кісткової тканини, і «некла-
сичні»  біологічні  ефекти.  До  «некласичних»  ефектів 
D-гормону  відносять  гальмування  клітинної  пролі-
ферації та ангіогенезу, стимуляцію продукції інсуліну 
і  кателіцидинів  (протимікробних  пептидів),  інгібу-
вання  продукції  реніну,  протизапальний,  антибакте-
ріальний,  протираковий,  антигіпертензивний  і  інші 
ефекти [6, 14].

Дефіцит  вітаміну  D  призводить  до  зниження  ак-
тивності  VDR.  При  цьому  геномні  функції  вітаміну 
D здійснюються не повністю, що призводить до пору-
шення формування кісток, активності факторів росту, 
імунітету,  транспорту  глюкози,  синаптичної  передачі 

сигналу, процесів детоксикації, енергетичного метабо-
лізму в клітині, дії інсуліну [4].

Ген VDR знаходиться на короткому плечі хромосоми 
12 (12q13.1) і складається з 9 екзонів і 8 інтронів. Він 
має  високу  варіабельність  поліморфних  послідовно-
стей як кодувальних, так і некодувальних частин гена, 
це призводить до змін його функції за рахунок актива-
ції експресії гена, рідше – змін структури білка. З більш 
ніж 30 відомих однонуклеотидних поліморфізмів (sin-
gle nucleotide polymorphism, SNP) найбільш вивченими 
є ApaI (rs7975232), BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570), 
TaqI (rs731236) [3, 18].

У  багатьох  дослідженнях  був  встановлений  зв’язок 
гена VDR з такими захворюваннями, як цукровий діабет, 
остеопороз, уролітіаз, псоріаз, ниркова остеодистрофія, 
новоутворення, захворювання пародонту, а також з різ-
ними серцево-судинними хворобами [14, 18].

Поліморфний  варіант  гена  VDR ApaI  знаходиться 
в 3’-регуляторній ділянці, у 8-му інтроні. У нього від-
сутня функціональна відповідь, хоча, за даними деяких 
досліджень, він може впливати на стабільність матрич-
ної  РНК  (мРНК).  Варіант  BsmI  також  розташований 
в 3’-регуляторній ділянці і асоційований з ризиком роз-
витку остеопорозу в жінок у постменопаузі і відповіддю 
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на антирезорбтивну терапію [8]. Поліморфний варіант 
гена  VDR TаqI  знаходиться  на  9-му  екзоні,  він  впли-
ває  на  стабільність  мРНК  і  біологічні  функції  віта-
міну  D.  FokI  розташовується  в  2-му  екзоні  гена  VDR, 
впливає на транскрипційні процеси [13, 15]. За резуль-
татами  метааналізу,  поліморфний  варіант  FokI  асоці-
юється з підвищеним ризиком розвитку постменопау-
зального остеопорозу в азіатській популяції [8]. Частота 
FF-генотипу  FokI  була  значно  вищою  в  100  пацієн-
тів-європеоїдів з Франції, які страждають на ревмато-
їдний артрит (РА), у порівнянні з групою контролю [9]. 
Bb-генотип BsmI пов’язаний з більш сприятливим пе-
ребігом РА [17].

За даними метааналізу [10] асоціації BsmI, TaqI, FokI 
and ApaI гена VDR у пацієнтів з РА і системним чер-
воним вовчаком (СЧВ) були виявлені наступні зако-
номірності:

1)  FF-генотип  FokI  значно  частіше  виявлявся  в  єв-
ропеоїдів,  які  страждають  на  РА  (відношення  шансів 
(OR) = 1,502 (95% ДI = 1,158–1,949, р = 0,002);

2)  поширеність  BB  +  Bb-генотипу  BsmI  була  вище 
при  СЧВ,  особливо  в  поєднанні  з  ураженням  ни-
рок, серед азіатів (OR = 3,584 (95% ДI = 1,407–9,130; 
р = 0,007 і OR = 3,652 (95% ДI = 1,347–9,902; р = 0,011).

Результати  дослідження  105  пацієнтів  з  хворобою 
Шегрена в Угорщині не показали відмінностей з гру-
пою контролю в частотах поліморфних варіантів TaqI, 
BsmI, ApaI і FokI за геном VDR [18].

Kamal  і  співавт.  [7]  вивчали  поліморфні  варіанти 
ApaI, TaqI гена VDR при хворобі Бехчета і склеродермії 
в жителів Єгипту і виявили високу частоту Aa-генотипу 
ApaI у пацієнтів з хворобою Бехчета і низьку пошире-
ність tt-генотипу TaqI. Носії aT-гаплотипу VDR мали 
вищий ризик розвитку хвороби Бехчета в порівнянні 
з групою контролю. Не виявлено впливу цих двох SNP 
на ризик розвитку склеродермії, хоча AA-генотип ApaI 
частіше зустрічався при дифузній формі захворювання.

При дослідженні Федоти А. М. зі співавт. поліморф-
них варіантів гена VDR при псоріазі не встановлена до-
стовірна різниця частоти алелей ApaI між групою па-
цієнтів  з  псоріазом  і  здоровими  особами.  Воодночас 
у Кореї частота алелей А та а в пацієнтів з псоріазом 
і контрольній групі статистично значуще відрізнялась 
у бік збільшення частоти алелей А як предиктора роз-
витку псоріазу. Аналіз рядків розподілу генотипів полі-
морфного варіанту TaqI у здорового населення та хво-
рих з псоріазом показав статистично значиму різницю 
між ними [1].

Проведений  аналіз  продемонстрував  різноспрямо-
ваний характер і суперечливі результати оцінки взає-
мозв’язку поліморфних варіантів гена VDR і різної ор-
ганної  патології,  що  може  бути  пояснено  генетичною 
різнорідністю  вибірок,  а  також  іншими  параметрами 
порівняння.  Однак  дослідження  провідних  світових 
вчених  підтверджують  значимість  визначення  полі-
морфних варіантів гена VDR для прогнозування як со-
матичної, так і інфекційної патології. Вивчення впливу 
молекулярно-генетичних  факторів  на  патологічний 
стан людини є основою сучасної персоніфікованої ме-
дицини, оскільки дає можливість прогнозувати розви-
ток низки захворювань, характер їх перебігу та ризик 
можливих ускладнень. Наступні дослідження з цього 
напряму, в тому числі в дітей, слід вважати надзвичайно 
перспективними [2].

Мета дослідження: вивчити та проаналізувати від-
мінності  у  поширенні  поліморфних  варіантів  ApaI 
(А/С)  і  TaqI  (Т/С)  гена  VDR  у  дітей  з  псоріазом  за-
лежно від статі.

Матеріали та методи дослідження
Було  обстежено  56  дітей  з  псоріазом  віком  від 

4  до  17  років,  які  знаходилися  на  стаціонарному  лі-
куванні.  Середній  вік  дітей  –  12,57±0,44  року.  Діти 
були розподілені на групи в залежності від статі: група 
хлопців  з  псоріазом  –   23  (41,07%)  дитини,  група  ді-
вчат  з  псоріазом  –   33  (58,93%)  дитини.  Середній  вік 
у групі хлопців з псоріазом – 13,17±0,73 року, у групі 
дівчат –  11,76±0,58 року, групи порівнянні між собою. 
Діагноз «Псоріаз» встановлювали на підставі клінічних 
даних і загальноприйнятих діагностичних критеріїв.

Матеріалом для генотипування слугував букальний 
епітелій дітей, зібраний стерильними щіточками та упа-
кований в стерильні пробірки типу Еппендорф. Матеріал 
зберігали за температури +4 °C. Транспортування зраз-
ків у лабораторію здійснювалось з дотриманням «холо-
дового ланцюга».

Виділення  ДНК  з  букального  епітелію  проводили 
за  допомогою  комерційного  набору  Quick-DNAтм 
Miniprep  Plus  Kit  (Zymo  Research,  США)  з  викорис-
танням протоколу Buccal Cells and Swabs.

Для визначення поліморфних варіантів ApaI  і TaqI 
гена  VDR  використовували  модифіковані  протоколи 
з  олігонуклеотидними  праймерами  із  застосуванням 
методу  полімеразної  ланцюгової  реакції  (ПЛР)  і  на-
ступним  аналізом  поліморфізму  довжин  рестрикцій-
них фрагментів (ПДРФ). Досліджувану ділянку гена 
ампліфікували  за  допомогою  специфічних  праймерів 
(Metabion, Німеччина), вказаних у таблиці 1.

Реакцію ампліфікації проводили із застосуванням ко-
мерційного набору DreamTaq Green PCR Master Mix 
(2Х) (Thermo Scientific, США). Для забезпечення відпо-
відного температурного режиму ПЛР використовували 
ампліфікатор FlexCycler (Analytik Jena, Німеччина).

Продукти  ампліфікації  ДНК  (амплікони)  гідролі-
тично розщеплювались за допомогою ендонуклеаз ре-
стрикції ApaI (10 Од./мкл) і TaqI (10 Од./мкл) (Thermo 
Scientific,  США).  Постановку  реакції  рестрикції  про-
водили згідно з рекомендаціями виробника у твердо-
тільному  мікротермостаті  за  температури  37  °C  для 
поліморфного  варіанту  VDR ApaI  і  за  температури 
65 °C для поліморфного варіанту VDR TaqI упродовж 
16  год.  Реакцію  зупиняли,  підвищуючи  температуру 
до  65  °C  впродовж  20  хв  для  поліморфного  варіанту 
VDR ApaI. Фермент TaqI (поліморфний варіант VDR 
TaqI) термоінактивації не потребував відповідно до ін-
струкції виробника. 

Стан  рестрикційних  фрагментів  гена  VDR (ApaI 
та  TaqI)  аналізували  в  2%  агарозному  гелі  (агароза 
CSL-AG500,  Cleaver  Scientific  Ltd,  Велика  Британія) 

Таблиця 1. Олігонуклеотидні праймери

Ген (полі-
морфний 
варіант)

Послідовність праймерів (5׳3 –׳)
Розмір амп-
ліфікованої 

ділянки ДНК

VDR (ApaI, 
rs7975232)

CAGAGCATGGACAGGGAGCAA
CACTTCGAGCACAAGGGGCGTTAGC

501 п.н.

VDR (TaqI, 
rs731236)

CAGAGCATGGACAGGGAGCAA
GCAACTCCTCATGGCTGAGGTCTC

745 п.н.
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з  додаванням  барвника  бромистого  етидію.  Для 
оцінки  розміру  фрагментів  вносили  маркер  молеку-
лярної  ваги  GeneRuler  100  bp  DNA  Ladder  (Thermo 
Scientific,  США).  Візуалізацію  проводили  за  допомо-
гою системи гель-документації Micro DOC System with 
UV Transilluminator Clear View (Cleaver Scientific Ltd, 
Велика  Британія).  Внаслідок  гідролітичного  розще-
плення  ампліконів  утворювались  фрагменти  з  такою 
молекулярною вагою (табл. 2).

На  рисунках  1  та  2  відображені  електрофореграми 
розподілу рестрикційних фрагментів поліморфних ва-
ріантів ApaI та TaqI гена VDR в агарозному гелі.

Для порівняння використовували результати оцінки 
поліморфних  варіантів  гена  VDR  здорових  дітей,  які 
були  отримані  при  дослідженні  поліморфних  варіан-
тів гена VDR  і його зв’язку з показниками метаболіч-
ного статусу в дітей з ожирінням в УЗ «Друга міська 
дитяча клінічна лікарня», Інституті генетики і цитології 
НАН Білорусі, Мінськ, та УЗ «Десята міська клінічна 
лікарня»,  Мінськ,  Республіка  Білорусь.  Дослідження 
гаплотипів проведено у 83 дітей, оцінку поліморфних 
варіантів ApaI – у 55 дітей, TaqI –  у 56 дітей [5].

Обрахунок  показників  здійснювали  за  допомогою 
пакету  STATISTICA.  За  рівень  статистичної  значи-
мості брали вірогідність р = 0,05 (95% рівень довіри). 
Перевірку статистичних гіпотез про асоціацію виявле-
них алелів і генотипів з патологією та оцінку рядків роз-
поділу проводили за допомогою критерію χ2 з рівнем 
значущості не більше 0,05, з інтерпретацією отриманих 
даних статистичних критеріїв згідно з рекомендаціями 
Rea & Parker, та кутового перетворення Фішера.

Результати та їх обговорення
У результаті дослідження частоти алелів ApaI (А/С) 

поліморфних варіантів гена VDR виявили, що в групі ді-
тей з псоріазом і в групі здорових дітей найчастіше зу-
стрічались гетерозиготи АС 48,21% і 54,55% відповідно. 
Під час дослідження поліморфного варіанту TaqI відмі-
чалась значна різниця кількості гомозигот СС між гру-
пою здорових дітей (26,79%)  і  групою дітей з псоріа-
зом (8,55%). При порівнянні частоти алелів ApaI (А/С) 

Таблиця 2. Фрагменти поліморфних варіантів VDR

Ген
Поліморфний 

варіант
Ендонуклеаза 

рестрикції
Розмір рестрикційних 

фрагментів

VDR ApaI, rs7975232
ApaI  
(10 Од./мкл)

Генотип AA: 501 п.н.
Генотип AC: 501, 
288 та 213 п.н.
Генотип CC: 
288 та 213 п.н.

VDR TaqI, rs731236
TaqI  
(10 Од./мкл)

Генотип TT: 
496 та 249 п.н.
Генотип TC: 496, 295, 
249 та 201 п.н.
Генотип CC: 295, 
249 та 201 п.н.

Таблиця 3. Порівняння розподілу частоти генотипів поліморфних варіантів ApaI 
і TaqI гена VDR у групі дітей з псоріазом і групі контролю

ApaI TaqI

АА
абс. /%

АС
абс. /%

СС
абс. /%

TT
абс. /%

TС
абс. /%

СС
абс. /%

Діти з псоріазом 
(n=56)

11 / 19,64 27 / 48,21 18 / 32,14
Діти 
з псоріазом 
(n=56)

25 / 43,86 26 / 47,37 5 / 8,77

Здорові діти
(n=55)

17 / 30,91 30 / 54,55 8 / 14,55
Здорові діти
(n=56)

20 / 35,71 21 / 37,50 15 / 26,79

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 5,281; p = 0,072 χ2 = 6,087; p = 0,048

Хлопці 
з псоріазом (n=23)

2 / 8,70 10 / 43,42 11 / 47,83
Хлопці 
з псоріазом 
(n=23)

13 / 56,52 10 / 43,48 0

Здорові хлопці 
(n=24)

14 / 58,33 9 / 37,50 1 / 4,17
Здорові хлопці 
(n=25)

5 / 20,00 11 / 44,00 9 / 36,00

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 17,373; p < 0,001 χ2 = 12,542; p = 0,002

Дівчата 
з псоріазом (n=33)

9 / 27,27 17 / 51,52 7 / 21,21 Дівчата з псоріазом (n=33) 12 / 36,36 16 / 48,48 5 / 15,15

Здорові дівчата 
(n=31)

16 / 51,61 8 / 25,81 7 / 22,58 Здорові дівчата (n=31) 15 / 48,39 10 / 32,26 6 / 19,35

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 5,142; p = 0,077 χ2 = 1,748; p = 0,418

Рис. 1. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів 
поліморфного варіанту ApaI за геном VDR, де зразки 4, 8, 9, 11, 13, 

15 – генотип CC, зразки 1, 3, 6, 7, 10, 12, 16, 18 – генотип AС, зразки 
2, 5, 14, 17 – генотип AA, М – маркер молекулярної ваги, 100 п.н.

Рис. 2. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів 
поліморфного варіанту за TaqI гена VDR, де зразки 5, 6, 15 – генотип 

CC, зразки 1, 2, 7, 8, 11, 17, 18 – генотип TС, зразки 3, 4, 9, 10, 12-14, 
16 – генотип TT, М – маркер молекулярної ваги, 100 п.н.
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і TaqI (T/С) поліморфних варіантів гена VDR у дітей 
з псоріазом і групою контролю були встановлені статис-
тично значимі відмінності частоти поліморф ного варі-
анту TaqI, але за частотою поліморфного варіанту ApaI 
групи були порівнянними (табл. 3). 

Слід відмітити, що отриманий нами розподіл за ге-
нотипами  відповідає  даним  досліджень  в  індійській 
популяції,  коли  гомозиготний  генотип  TT  виявляли 
в 49%, гетерозиготний ТС – в 43% і гомозиготний СС – 
у 8% [11]. Також турецькі вчені встановили, що гено-
тип TT частіше зустрічався в пацієнтів з псоріазом, ніж 
у контролі (51 проти 35%: р ≤ 0,05) [12].

Жодного  посилання  на  дослідження  поліморфних 
варіантів  гена  VDR  у  дітей  з  псоріазом  у  літературі 
ми не знайшли, тому це видалось нам цікавим. При по-
ділі дітей на групи за статтю за поліморфним варіан-
том ApaI в групі хлопців з псоріазом виявили найменшу 
кількість гомозигот АА (8,70%) і значну кількість гомо-
зигот СС (47,83%), а в групі здорових хлопців встанов-
лено превалювання генотипу гомозигот АА (58,33%), 
і тільки один хлопець мав генотип СС (4,17%). За по-
ліморфним  варіантом  TaqI  у  хлопців  з  псоріазом  до-
мінували гомозиготи ТТ (56,52%), а в групі здорових 
хлопців –  гетерозиготи TС (44,00%), що й обумовило 
статистично  значимі  відмінності  між  групою  хлопців 
з псоріазом і групою здорових хлопців за частотою гено-
типів поліморфних варіантів ApaI (А/С) і TaqI (T/С). 
При порівнянні груп дівчат з псоріазом відмінностей 
не встановлено за жодним генотипом.

Для оцінки значимості частоти генотипів алелів за-
лежно від статі ми провели зіставлення генотипів по-
ліморфних варіантів ApaI (А/С) і TaqI (T/С) між гру-
пою дівчаток  і хлопців як з псоріазом, так  і здорових 
дітей. Статистично значимі відмінності частоти гено-
типів гена VDR не встановлені (табл. 4).

Ці результати дали нам можливість розрахувати час-
тоту  алелей  А  та  С  за  поліморфним  варіантом  ApaI; 
Т і С – за поліморфним варіантом TaqI (табл. 5)

Результати типування генів показують статистично 
значимі відмінності частоти алелів поліморфних варіан-
тів ApaI та TaqІ між групою дітей з псоріазом і групою 
здорових дітей. У групі дітей з псоріазом виявили під-
вищену частоту алеля С (0,56) поліморфного варіанту 
ApaI та значне превалювання алеля T (0,68) полімор-
фного варіанту TaqІ на відміну від дітей контрольної 
групи,  де  частота  алеля  А  (0,58)  поліморфного  варі-
анту ApaI і алеля Т (0,54) поліморфного варіанту TaqІ 
була незначно вищою, ніж алеля С, як для поліморф-
ного варіанту ApaI (0,42), так і для поліморфного варі-
анту TaqІ (0,46).

Глибший аналіз виявив статистичні розбіжності час-
тоти алелів між групою хлопців з псоріазом і групою 
здорових хлопців як за рахунок поліморфних варіан-
тів  ApaI,  так  і  TaqІ.  Причому  в  хлопців  з  псоріазом 
за  поліморфним  варіантом  ApaI  переважала  час-
тота алеля С (qa = 0,70), а у здорових хлопців –  алеля 
А (РA = 0,77) проти С (QС = 0,23), а за поліморфним ва-
ріантом TaqI у хлопців з псоріазом превалював алель 
Т (РT = 0,78), у здорових хлопців –  алель С (QС = 0,58). 
Статистична різниця між алелями А і С поліморфного 
варіанту ApaI, Т і С поліморфного варіанту TaqI між 
групою хлопців з псоріазом і групою здорових хлоп-
ців відповідає максимальному рівню статистичної зна-
чимості.

Також  виявлена  статистично  значуща  різниця  між 
частотою алелів А і С поліморфного варіанту ApaI в за-
лежності від статі між групою хлопців з псоріазом (РA = 
0,30; QС = 0,70) та групою дівчат з псоріазом (РА = 0,53; 
QС = 0,47), чого не спостерігали в групі здорових дітей. 
Що стосується алелів Т і С поліморфного варіанту TaqI, 

Таблиця 4. Порівняння розподілу частоти генотипів поліморфних варіантів ApaI і TaqI 
гена VDR у групі дітей з псоріазом та групі контролю залежно від статі

Apa I TaqI

АА
абс. /%

АС
абс. /%

СС
абс. /%

TT
абс. /%

TС
абс. /%

СС
абс. /%

Діти 
з псоріазом 
(n=56)

11 / 19,64 27 / 48,21 18 / 32,14
Діти 
з псоріазом 
(n=56)

25 / 43,86 26 / 47,37 5 / 8,77

Здорові діти
(n=55)

17 / 30,91 30 / 54,55 8 / 14,55
Здорові діти
(n=56)

20 / 35,71 21 / 37,50 15 / 26,79

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 5,281; p = 0,072 χ2 = 6,087; p = 0,048

Хлопці 
з псоріазом 
(n=23)

2 / 8,70 10 / 43,42 11 / 47,83
Хлопці 
з псоріазом 
(n=23)

13 / 56,52 10 / 43,48 0

Дівчата 
з псоріазом 
(n=33)

9 / 27,27 17 / 51,52 7 / 21,21
Дівчата 
з псоріазом 
(n=33)

12 / 36,36 16 / 48,48 5 / 15,15

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 5,549; p = 0,063 χ2 = 4,792; p = 0,092

Здорові хлопці 
(n=24)

14 / 58,33 9 / 37,50 1 / 4,17
Здорові хлопці 
(n=25)

5 / 20,00 11 / 44,00 9 / 36,00

Здорові дівчата 
(n=31)

16 / 51,61 8 / 25,81 7 / 22,58
Здорові дівчата 
(n=31)

15 / 48,39 10 / 32,26 6 / 19,35

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 3,864; p = 0,145 χ2 = 5,063; p = 0,080
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то статистично значуща різниця в залежності від статі 
виявилася як між групою хлопців з псоріазом (РT = 0,78; 
QС = 0,22) та групою дівчат з псоріазом (РТ = 0,61; QС = 
0,39),  так  і  між  групами  здорових  хлопців  (РТ =  0,42; 
QС = 0,58) і здорових дівчат (РТ = 0,65; QС = 0,35).

Ми  порівняли  частоту  поєднання  генотипів  дослі-
джуваних  локусів.  У  контрольній  вибірці  виявлено 
7  гаплотипів  з  9  можливих,  а  в  дітей  з  псоріазом  –  
5  гаплотипів.  У  нашому  дослідженні  в  дітей  з  псорі-
азом з майже рівною частотою переважали гаплотипи 
TTСС (32,14%/) і TСAС (35,71%), у найменшій кілько-
сті був представлений гаплотип ССAA (8,93%). У кон-
трольній вибірці превалював гаплотип TСAС (31,33%), 
а  з  найменшою  частотою  виявлявся  гаплотип  ССAС 
(3,32%), який у дітей з псоріазом взагалі не зустрічався 
(табл. 6).

При  порівнянні  розподілу  частот  гаплотипів 
поліморф них варіантів ApaI  і TaqІ гена VDR між гру-
пою дітей з псоріазом і групою здорових дітей виявлено 
статистичну значущу відмінність за рахунок значущої 
різниці гаплотипів TTAA (φ*емп = 2,764) і TTСС (φ*емп = 
2,648) між групами. Статистично значущої різниці час-
тоти гаплотипів у залежності від статі дітей з псоріазом 
не виявлено (χ2 = 5,773; p = 0,217).

Для прогнозування ймовірності розвитку псоріазу для 
кожного генотипу поліморфних варіантів ApaI та TaqІ 
провели обчислення відношення шансів (OR) з 95% до-
вірчим інтервалом (ДI). Для гомозигот АА (OR = 0,546; 
95% ДI = 0,228–1,308)  і  гетерозигот АС (OR = 0,776; 
95% ДI = 0,368–1,636) вірогідність захворіти на псоріаз 
статистично не відрізнялась від середньопопуляційної. 
Хоча в дослідженні Park et al. співвідношення шансів 
для псоріазу генотипів AA и Aa становило 5,0 (1,3–19,1) 
і 2,4 (1,3–4,3), а співвідношення шансів для раннього 
початку  псоріазу  генотипів  AA  и  Aa  –   6,4  (1,6–25,0) 
и 3,1 (1,7–5,9) відповідно [35].

Що  стосується  гомозигот  СС  за  поліморфним  ва-
ріантом  ApaI  (OR  =  2,783;  95%  ДI  =  1,071–7,095), 
то вони мають шанс захворіти на псоріаз за наявно-
сті такого поєднання, особливо це стосується хлопців, 
у яких шанс захворіти на псоріаз за наявності гено-
типу СС (ApaI) збільшується в середньому до 10 разів 
(OR = 21,083; 95% ДI = 2,424–183,341). Для полімор-
фного варіанту TaqІ обчислення відношення шансів 
показало наявність можливості захворіти на псоріаз 
для хлопчиків з гомозиготним носійством ТТ (OR = 
5,200;  95%  ДI  =  1,445–10,715).  Хоча  в  дослідженні 
по Харківській області для гомозигот ТТ і гетерозигот 
ТС захворюваність на псоріаз не відрізнялась від се-
редньопопуляційної. А результати метааналізу пока-
зали зв’язок між псоріазом і генотипом TaqI TT VDR 
наявний у кавказького (OR = 1,29, 95% ДI = 1,00–1,66, 

Таблиця 5. Частоти алелів поліморфних варіантів ApaI та TaqI гена VDR у дітей з псоріазом і дітей групи контролю

Групи
Статистична

значимість відмінностей
Діти з псоріазом (n=56) Контрольна група (n=55)

Усього
РA = 0,44
QС= 0,56

Усього
РA = 0,58
QС = 0,42

χ2 = 3,922
p = 0,048
φ*емп. = 1,980

Діти з псоріазом (n=56) Контрольна група (n=56)

Усього
РT = 0,68
QС = 0,32

Усього
РT = 0,54
QС= 0,46

χ2 = 4,119
p = 0,043
φ*емп. = 2,036

Хлопці з псоріазом (n=23)
РA = 0,30
QС = 0,70

Здорові хлопці (n=24)
РA = 0,77
QС = 0,23

χ2 = 44,398
p < 0,001
φ*емп. = 6,944

Дівчата з псоріазом (n=33)
РА = 0,53
QС = 0,47

Здорові дівчата (n=31)
РА = 0,65
QС = 0,35

χ2 = 2,976
p = 0,085
φ*емп. = 1,725

χ2 = 10,895
p < 0,001
φ*емп. = 3,338

χ2 = 3,497
p = 0,062
φ*емп. = 1,881

Статистична
значимість відмінностей

Хлопці з псоріазом (n=23)
РT = 0,78
QС = 0,22

Здорові хлопці (n=25)
РТ = 0,42
QС = 0,58

χ2 = 27,000
p < 0,001
φ*емп. = 5,339

Дівчата з псоріазом (n=33)
РТ = 0,61
qt = 0,39

Здорові дівчата (n=31)
РТ = 0,65
QС = 0,35

χ2 = 0,343
p = 0,558
φ*емп. = 0,580

χ2 = 6,817
p = 0,010
φ*емп. = 2,630

χ2 = 10,632
p = 0,002
φ*емп. = 3,288

Статистична
значимість відмінностей

Таблиця 6. Гаплотипи поліморфних варіантів ApaI і TaqІ 
гена VDR у дітей з псоріазом і дітей групи контролю

№ Гаплотип

Діти з псоріазом 
(n=56)

Контрольна 
група (n=83)

абс. % абс. %

1 TTAA 0 0 10 12,05

2 TTAС 7 12,50 7 8,43

3 TTСС 18 32,14 11 12,36

4 TСAA 6 10,71 12 14,45

5 TСAС 20 35,71 26 31,33

6 ССAA 5 8,93 13 15,66

7 ССAС 0 0 4 3,32

Статистична
значимість 
відмінностей

χ2 = 17,441; p < 0,01
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р  <0,05),  але  не  в  азіатського  (OR  =  1,32,  95%  ДI  = 
0,89–1,96, р = 0,16) населення [1].

Також розрахунок відношення шансів показав мож-
ливість  захворіти  на  псоріаз  при  гаплотипах  ТТАС, 
ТСАС,  а  найбільшу  вірогідність  захворіти  на  псо-
ріаз мають діти з гаплотипом ТТСС (OR = 3,100; 95% 
CI =1,329–7,231).

Порівнюючи  результати  нашого  дослідження  з  ре-
зультатами  інших  досліджень,  хочеться  відмітити, 
що значення поліморфізму гена VDR залишається су-
перечливим, варіабельним залежно від статі, віку, ет-
нічної  групи.  У  дослідженні  А. М. Федоти  зі  співавт. 
у Харківській області частота алелів А і С при псорі-
азі становила відповідно 0,58 і 0,42 поліморфного варі-
анту ApaI і статистично не відрізнялась від показників 
контрольної групи – 0,62  і 0,39 відповідно. А частота 
алелів T і С за поліморфним варіантом TaqI у пацієн-
тів з псоріазом дорівнювала частоті алелів у здорових – 
0,69 і 0,31 відповідно. 

Результати метааналізу Li et al. не виявили ні ста-
тистично значимої різниці в шансах розвитку псорі-
азу між «випадок–контроль» у рамках генетичних мо-
делей: алель C проти A поліморфного варіанту ApaI; 
ні різниці між частотами алелей Т/С поліморфного 
варіанту TaqІ, в результаті чого був зроблений висно-
вок, що поліморфізм VDR rs731236 не пов’язаний з ві-
рогідністю захворіти на псоріаз [19]. Але власні дослі-
дження Dayangac-Erden зі співавт. довели, що частота 
алеля  Т  у  пацієнтів  з  псоріазом  була  значно  ви-
щою,  ніж  у  контролі  (73,5  проти  59,5%:  р  ≤0,025) 
[12],  що  також  доведено  дослідженнями  Park  et  al., 
де в пацієнтів з псоріазом у порівнянні з контроль-
ною групою частота алеля А поліморфного варіанту 
ApaI значно вища, і ця тенденція була більше вира-
жена при ранньому початку псоріазу. Водночас Park 
Byung-Soon et al. не виявили розбіжностей між гено-
типами VDR у пацієнтів з псоріазом чоловічої та жі-
ночої статі [22]. 

Richetta et al. [24] показали, що серед поширених по-
ліморфізмів  VDR  (A-1012G,  FokI,  BsmI,  ApaI  і  TaqI) 
поліморфізм A-1021G пов’язаний з ризиком розвитку 
псоріазу в італійській популяції. В іншому дослідженні 
ApaI і специфічний гаплотип поліморфізму 5 VDR були 

пов’язані з ризиком розвитку псоріазу в китайців [26]. 
Навпаки, дослідження в Хорватії та Єгипті не виявило 
ніякої ролі поліморфізму гена VDR при псоріазі [23, 25, 
27].  Метааналіз,  що  досліджував  роль  поліморфізму 
гена VDR при псоріазі, також виявив етнічний специ-
фічний зв’язок [20, 21].

Висновки
Результати  молекулярно-генетичного  дослідження 

поліморфних  варіантів  гена  VDR  показали,  що  існує 
різниця  частоти  алелів  та  генотипів  VDR  між  дітьми 
з псоріазом  і контролем. Це підтверджує, що алельна 
дисперсія за  геном VDR може бути фактором ризику 
розвитку псоріазу.

Виявлені  статистично  значущі  відмінності  частоти 
розподілу генотипів (ТТ/ТС/СС) за поліморфним варі-
антом TaqI (ТТ-43,86%, ТС-47,37%, СС-8,77%) у порів-
нянні з групою здорових дітей (ТТ-35,71%, ТС-37,50%, 
СС-26,79%), а у хлопців з псоріазом – і за поліморфним 
варіантом TaqI (ТТ-56,52%, ТС-43,48%, СС-0), і за по-
ліморфним  варіантом  ApaI (АА-8,70%,  АС-43,42%, 
СС-47,83%) у  порівнянні  з  групою  здорових  хлоп-
ців  (відповідно,  ТТ-20,00%,  ТС-44,00%,  СС-36,00% 
та АА-58,33%, АС-37,50%, СС-4,17%).

Встановлені  статистично  значущі  відмінності  час-
тоти алелів поліморфних варіантів ApaI і TaqІ між гру-
пою дітей з псоріазом (РA = 0,44 QС= 0,56; РT = 0,68 QС = 
0,32, p=0,048) і групою здорових дітей (РA = 0,58 QС = 
0,42; РT = 0,54 QС= 0,46, p=0,043) за рахунок статистично 
значущих відмінностей між групою хлопців з псоріазом 
(РA = 0,30 QС = 0,70; РT = 0,78 QС = 0,22, p<0,001) і гру-
пою здорових хлопців (РA = 0,77 QС = 0,23; РТ = 0,42 QС = 
0,58, p < 0,001).

При розподілі частот гаплотипів за двома поліморф-
ними варіантами гена VDR виявили статистичну зна-
чущу відмінність між групою дітей з псоріазом і групою 
здорових дітей за рахунок різниці частоти гаплотипів 
TTAA і TTСС між групами: у групі дітей з псоріазом га-
плотип TTAA взагалі не зустрічався, а гаплотип TTСС 
виявлявся  в  32,14%,  а  в  групі  здорових  дітей  –  лише 
в  12,36%.  Встановлено,  що  ризик  розвитку  псоріазу 
є найвищим у дітей з гаплотипом ТТСС (OR = 3,100; 
95% CI =1,329–7,231).
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ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА VDR У ДЕТЕЙ С ПСОРИАЗОМ

Э. А. Мурзина1, З. И. Россоха2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика 
2 ГП «Референс-центр молекулярной диагностики МЗ Украины»

Резюме

Цель работы. Изучить и проанализировать различия в распространенности полиморфных вариантов ApaI (А/С) и TaqI (Т/С) 
гена VDR у детей с псориазом в зависимости от пола.

Материалы и методы. Обследовано 56 детей с псориазом в возрасте от 4 до 17 лет. Диагноз «Псориаз» устанавливали на ос-
новании клинических данных и общепринятых диагностических критериев. Материалом для генотипирования служил буккаль-
ный эпителий детей. Определение полиморфных вариантов ApaI и TaqI гена VDR проводили с применением метода полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Расчет 
показателей осуществлялся с помощью пакета STATISTICA.

Результаты и обсуждение. При исследовании полиморфных вариантов гена VDR обнаружили, что по частоте аллелей ApaI 
(А/С) и TaqI (Т/С) в группе детей с псориазом превалируют гетерозиготы АС (48,21%) и ТС (47,37%). В группе мальчиков с псо-
риазом количество гомозигот АА (8,70%) по ApaI достоверно меньше, чем в группе здоровых детей (58,33%), по полиморф-
ному варианту TaqI в группе мальчиков с псориазом доминировали гомозиготные варианты ТТ (56,52%), а в группе здоровых 
мальчиков –  гетерозиготные TС (44,00%). В результате исследования выявили в группе детей с псориазом повышение ча-
стоты распространения аллели С (0,56) полиморфного варианта ApaI и значительное превалирование аллели T (0,68) поли-
морфного варианта TaqI, которое формируется за счет достоверно значимых различий между группой мальчиков с псориа-
зом и группой здоровых мальчиков. У детей с псориазом обнаружили 5 сочетаний гаплотипов по изученным локусам, среди 
которых преобладают гаплотипы TTСС (32,14%) и TСAС (35,71%), в малом количестве представлен гаплотип ССAA (8,93%).

Выводы. Установлены статистически значимые различия по частоте выявления полиморфных вариантов ApaI (А/С) и TaqI 
(Т/С) между группой детей с псориазом и группой здоровых детей. При распределении частот гаплотипов по двум поли-
морфным вариантам гена VDR обнаружили статистическую значимую разницу между группой детей с псориазом и груп-
пой здоровых детей, которая формируется за счет статистически значимой разницы частот гаплотипов TTAA и TTСС 
между группами. Установили, что риск развития псориаза является самым высоким для детей с гаплотипом ТТСС. 
Ключевые слова: псориаз, дети с псориазом, ген VDR, полиморфные варианты ApaI и TaqI гена VDR, гаплотипы по гену VDR.
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POLYMORPHIC VARIANTS OF THE VDR GENE IN CHILDREN WITH PSORIASIS
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Abstract

The objective. To study and analyze the differences in prevalence of ApaI (A/C) and TaqI (T/C) polymorphic variants of the VDR gene 
in children with psoriasis depending on gender.

Materials and methods. We examined 56 children with psoriasis aged 4–17. Psoriasis was determined based on clinical findings and 
generally accepted diagnostic criteria. The buccal epithelium, taken from children, served as the material for genotyping. ApaI and TaqI 
polymorphisms of the VDR gene were detected using the polymerase chain reaction (PCR) technique and the following restriction frag-
ment length polymorphism (RFLP) analysis. The values were calculated using the STATISTICA software package.

Results and discussion. When studying polymorphic variants of the VDR gene, AC (48.21%) and TC (47.37%) heterozygotes were 
identified to prevail by ApaI (A/C) and TaqI (T/C) allele frequency in the group of children with psoriasis. In the group of boys with pso-
riasis the number of AA homozygotes (8.70%) by ApaI was apparently less than in the group of healthy ones (58.33%), TT homozy-
gous variants (56.52%) prevailed by TaqI polymorphic variant, while in the group of healthy boys –  TC heterozygotes (44.00%). Based 
on the research results the increasing frequency of the ApaI C allele (0.56) and significant frequency of the TaqI T allele (0.68), which 
prevails due to the distinctions between groups of boys with psoriasis and healthy ones, were registered in the group of children with 
psoriasis. Five haplotype combinations, in the loci studied, were detected in children, and TTCC haplotype (32.14%) as well as TCAC 
(35.71%) prevailed, while CCAA haplotype (8.93%) was least in number.

Conclusion. Statistically significant differences by the frequency of ApaI (A/C) and TaqI (T/C) polymorphic variants were detected be-
tween groups of children with psoriasis and healthy children. While grouping haplotype frequencies by two polymorphic variants of the 
VDR gene, a statistically significant difference was detected between groups of children with psoriasis and healthy ones, which takes 
place due to a statistically significant difference in the frequencies of TTAA and TTCC haplotypes between groups. The risk of psoria-
sis was reported to be the highest in children with TTCC haplotype.

Key words: psoriasis, children with psoriasis, VDR gene, ApaI and TaqI polymorphic variants of the VDR gene, haplotypes of the VDR 
gene.
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