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Резюме 
Целью работы было изучение возможных ассоциаций полиморф-

ных вариантов генов ADRB2 (A46G) (rs1042713), ADRB2 (C79G) (rs1042714), 
NR3C1 (C646G) (rs41423247), MDR1 (С3435Т) (rs1045642) с риском разви-
тия и тяжестью течения хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ) у пациентов с наличием и без наличия ожирения. 

Материал и методы. Было обследовано 100 пациентов с ХОЗЛ в 
возрасте от 40 до 87 лет, сопутствующее ожирение было выявлено у 48 
человек, 52 пациента ожирения не имели. Контрольная группа соста-
вила 40 человек. 

Результаты. Была выявлена ассоциация полиморфного вариан-
та GG гена ADRB2 (C79G) с риском развития ХОЗЛ [χ2=6,38; р= 0,012; 
OR=2,96 (95% CI:1,24–7,06)], полиморфного варианта СG гена ADRB2 
(C79G) с риском развития ожирения [χ2=7,97, р=0,0048, OR=3,44 
(95%CI:1,44–8,26)]. Увеличение индекса массы тела, процент содержа-
ния жира, уровень висцерального жира у больных ХОЗЛ с ожирением 
по сравнению с пациентами с ХОЗЛ без ожирения сопровождались 
одновременным ростом показателей мышечной массы только при 
наличии аллеля G гена ADRB2 (C79G) в гомо- или гетерозиготном состо-
янии. Улучшение функции внешнего дыхания, которое проявлялось 
увеличением показателей ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ и ОФВ1/ОФВ6, отмеча-
лось только при генотипе CG гена ADRB2 (C79G). У пациентов с ХОЗЛ 
без ожирения полиморфный вариант GG гена ADRB2 (C79G) был ассо-
циирован с негативной динамикой САТ [χ2=5,06; р=0,0245] и негатив-
ной и нулевой динамикой индекса BODE [χ2=15,57; р=0,0001]. 

Выводы. При исследовании частот полиморфных вариантов генов 
ADRB2 (A46G и C79G), NR3C1 (C646G), MDR1 (С3435Т) у пациентов с ХОЗЛ 
с ожирением и без ожирения достоверные ассоциации с развитием и 
течением заболевания были выявлены только для полиморфного 
варианта (C79G) гена ADRB2.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание лег-
ких, ожирение, полиморфные генетические маркеры, ADRB2 (A46G и 
C79G), NR3C1 (C646G), MDR1 (С3435Т).
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Abstract
The aim was to study the possible associations of polymorphic 

variants of genes ADRB2 (A46G) (rs1042713), ADRB2 (C79G) (rs1042714), 
NR3C1 (C646G) (rs41423247), MDR1 (C3435T) (rs1045642) with the risk of 
development and severity of chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in patients with or without the obesity.

Material and methods. 100 patients with COPD aged 40 to 87 years 
were enrolled. Concomitant obesity was detected in 48 patients, no 
obesity — in 52 patients. The control group consisted of 40 subjects.

Results. The association was revealed between polymorphic gene 
variant GG ADRB2 (C79G) and risk of COPD development [χ2=6,38, 
p=0,012; OR=2,96 (95%CI:1,24-7,06)], and between polymorphic variant 
gene CG ADRB2 (C79G) and risk for obesity [χ2=7,97, p=0,0048, OR=3,44 
(95%CI:1,44- 8,26)]. The increase in body mass index, body fat ratio, visceral 
fat level in obese patients with COPD compared to non-obese patients 
with COPD were accompanied by simultaneous increase of muscle 
performance only in the presence of G allele of the gene ADRB2 (C79G) in 
homo- or heterozygous state. Improvement of lung function (increase in 
FEV1, FEV1/FVC and FEV1/OFV6) was noted only in CG genotype gene 
ADRB2 (C79G) patients. In patients with COPD without obesity polymorphic 
variant gene GG ADRB2 (C79G) was associated with negative change in 
CAT score [χ2=5,06; p=0,0245] and negative or zero change in BODE index 
[χ2=15,57; p = 0,0001].

Conclusions. Evaluating the frequency of polymorphic variants of 
genes ADRB2 (A46G and C79G), NR3C1 (C646G), MDR1 (C3435T) in COPD 
obese/non-obese patients a significant association with the development 
and course of the disease was detected only for a polymorphic variant 
(C79G) of gene ADRB2.
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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 
— складний патологічний стан, для якого характерне 
зростання поширеності, значне погіршення якості життя, 
складність прогнозування перебігу захворювання, висо-
ка частота супутньої патології, в тому числі надмірної 
маси тіла та ожиріння. Ожиріння в ХХІ столітті набуло 
характер епідемії, негативні наслідки якої розглядають в 
контексті ризику розвитку патології серцево-судинної, 
ендокринної та інших систем, проте останнім часом роз-

глядається і «парадокс ожиріння». Зокрема, в метааналі-
зах було доведено вищий рівень виживаності пацієнтів з 
ХОЗЛ та надмірною масою тіла і ожирінням у порівнянні 
з пацієнтами з ХОЗЛ з нормальною і низькою масою тіла 
[1–3]. Одним із перспективних підходів до розшифровки 
механізмів різнонаправленого впливу надмірної маси 
тіла на стан пацієнтів є дослідження поліморфних гене-
тичних маркерів, асоційованих з ожирінням [3–6]. 
Дослідження поліморфних генетичних маркерів, асоці-
йованих з ризиком розвитку патологічних станів, є 
одним із перспективних підходів до створення системи 
індивідуального прогнозування перебігу захворювання, 


