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Pastaruoju metu visame pasaulyje sparčiai daugėja sergančiųjų plaučių ligomis. Daugumoje plaučių ligas lemia įvairūs aplinkos veiksniai, tačiau 

tam įtakos gali turėti ir genetiniai veiksniai. Navikų nekrozės faktorius alfa (TNF-α, angl. Tumor necrosis factor alpha) yra citokinas dalyvaujantis 

formuojantis imuninės sistemos atsakams ir kvėpavimo takų uždegiminiams procesams, kurie yra siejami su plaučių ligomis. Tyrimo tikslas - nustatyti 

Kauno regiono moterų genetinę įvairovę pagal TNF-α polimorfizmą, įvertinti šių genotipų polimorfizmą sveikų ir plaučių ligomis sirgusių moterų 

grupėse, bei įvertinti vieno nukleotido polimorfizmo (VNP) sąsajas su plaučių ligomis, siekiant nustatyti padidinto jautrumo asmenis.  Kaune 2007- 2009 

metais buvo atliekamas Europos Sąjungos 6-sios Bendrosios Programos projektas HiWATE (Health impacts of long-term exposure to disinfection by-

products in drinking water in Europe). Tyrime dalyvavo 151 moteris. Atvejų grupei buvo priskirtos moterys (n=92) anketoje pažymėjusios sirgusios 

plaučių ligomis. Tyrime buvo apskaičiuoti ir palyginti TNF-α alelių, genotipų dažnių pasiskirtymą sirgusių plaučių ligomis ir sveikų moterų grupėse. 

Įvertinus genotipų ir alelių dažnius sergančių plaučių ligomis ir sveikų moterų grupėse, nustatyta, kad jų pasiskirstymas atitinka Hardy-Weinberg‘o dėsnį. 

Palyginus A alelį turinčio AG genotipo pasiskirstymą tarp sirgusių plaučių ligomis ir sveikų moterų grupių, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo 

tarp šio genotipo dažnių skirtingose grupėse nėra (p>0,05). 

Navikų nekrozės faktorius, TNF-α, polimorfizmąs, plaučių ligos 

 
Įvadas 

 

Plaučių ligos tampa vis aktualesnės ne tik Lietuvoje, 

bet ir visame pasaulyje. Paprastai plaučių ligos siejamos su 

pramonės veikla ir didėjančiu oro užterštumu, tačiau 

pastarąjį dešimtmetį atlikti genetiniai tyrimai parodė, kad 

ligos atsiradimą ir progresą gali nulemti ir genetiniai 

faktoriai, tarp jų ir TNF-α geno polimorfizmas. Kalbant 

apie plaučių ligas, TNF-α siejamas su astma, lėtinu 

bronchitu, lėtine obstrukcine plaučių liga, ūminiu plaučių 

pažeidimu (Witte, 2002). Patofiziologinėmis sąlygomis, 

TNF-α išskyrimas dideliais kiekiais veda prie uždegiminio 

atsako vystymosi, kuris yra daugelio ligų požymis.  

Navikų nekrozės faktorius (angl. Tumor necrosis 

factor, TNF) alfa citokinas veikia imuninį atsaką ir 

kvėpavimo takų uždegimą. TNF-α geno -308 G/A 

polimorfizmas, kai G nukleotidą pakeičia A nukelotidas, 

siejamas su padidėjusia TNF-α citokino gamyba ir 

uždegiminio atsako sukėlimu. Preliminarūs tyrimai, su 

nedideliu pacientų skaičiumi, parodė pagerėjusias plaučių 

kėpavimo takų funkcijas, geresnę astma sergančių pacientų 

gyvenimo kokybę, vykdant anti-TNF-α terapiją (Berry, 

2007). Toks TNF-α poveikis kvėpavimo sistemai ir 

padidėjusi astmos rizika slypi jo genetikoje, ypatingai A 

nukleotidui pakeičiant G (įvyksta nukleotidų tranzicija iš G 

į A) -308 pozicijoje (Berry, 2007). Eksperimentai tyrimai 

In vitro parodo, kad A alelio buvimas keičia branduolio 

komponentų surišimą su -308 regionu ir taip ši mutacija 

gali didinti transkripcinį aktyvumą, lyginant su G aleliu 

(Kroeger, 1997). A alelinis variantas taip pat buvo siejamas 

su padidėjusia TNF-α gamyba lipopolisacharidu (LPS) 

stimuliuotose kraujo ląstelėse (Louis, 1998). 

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, tai progresuojanti 

kvėpavimo takų liga, sutrikdanti pralaidumą ir dujų 

apykaitą plaučiuose bei audiniuose. Japonijoje atliktas 

TNF-α polimorfizmo tyrimas (Sakao, 2001), parodė, kad A 

alelis tiek homozigotinėje AA, tiek heterozigotinėje AG 

formoje yra statuistiškai reikšmingai susijęs su padidėjusia 

lėtinės obstrukcinės plaučių ligos rizika, lyginant su GG 

homozigotiniais individais. Ryšys tarp -308 AA genotipo ir 

lėtinės plaučių obstrukcinės ligos nustatytas ir taivaniečių 

(Huang, 1997) bei airių (Sandford, 2001) populiacijose. 

Tačiau kaukaziečių populiacijoje ryšys nebuvo nustatytas 

(Keatings, 2000). Witte ir kolegų (2002) tyrimas parodė, 

kad yra ryšys tarp  TNF-α –308A  ir astmos.  Vienos ar 

dviejų šio alelio kopijų turėjimas padidina astmos riziką.    

Jimenez-Moralez su kolegomis (2009), TNF-α -

308G/A ir 238G/A genų  polimorfizmą tarp sveikų ir 

sergančius astma vaikų. Tyrimas parodė, kad yra 

statistiškai reikšmingas ryšys tarp astmos ir  TNF-α -308A 

alelio.  

 

Tyrimų metodika  

 

Genetinei analizei mes naudojome atvejis-kontrolė 

metodą, kad nustatyti Kauno regiono moterų genetinę 

įvairovę pagal TNF-α geno 308 G/A polimorfizmą, įvertinti 

šių jo polimorfizmą sveikų ir plaučių ligomis sirgusių 

moterų grupėse, bei įvertinti vieno nukleotido 

polimorfizmo (VNP) sąsajas su plaučių ligomis, siekiant 

nustatyti padidinto jautrumo asmenis. Kaune 2007- 2009 

metais buvo atliekamas Europos Sąjungos 6-sios 

Bendrosios Programos projektas HiWATE (Health impacts 

of long-term exposure to disinfection by-products in 

drinking water in Europe). Pasinaudojus šio tyrimo 

duomenų baze, tyrimui atrinktos 151 nėščios moterys. 

Atvejų grupei buvo priskirtos moterys (n=92) anketoje 

pažymėjusios sirgusios plaučių ligomis.  

Genetiniams tyrimams buvo naudojamas kraujas 

paimtas iš venos. DNR skyrimui buvo naudojome 

genominės DNR valymo rinkinį (SORPOclean Genomic 

DNA Extraction Module). TNF-α geno -308 G/A 

polimorfizmui nustatyti buvo baudojami pradmenys: 5‘-

GGG ACA CAC AAG CAT CAA GG-3‘ ir 5‘- AAT AGG 

TTT TGA GGG CCA TG-3‘ (Fargion, 2001). DNR buvo 

amplifikuojama naudojant poligrandininę reakciją (PGR). 
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PGR buvo atliekama 25 µl tūryje. Poligrandininės 

reakcijos sąlygos: pradinė denatūracija – 5 min. 94ºC, 

toliau 35 ciklų su tokiais žingsniais: 1 min. 94°C, 1 min 

56,4ºC, 1 min. 72ºC. Paskutinis žingsnis 5 min. 72ºC. 

Siekiant nustatyti TNF-α geno 308 G/A polimorfizmą po  

PGR amplifikuoti DNR fragmentai buvo karpomi NcoI 

restriktaze (UAB „Fermentas“, Lietuva). Po karpymo PGR 

produktai buvo elektroforetiškai frakcionuojami 3 % 

agarozės gelyje. Gelis analizuojamas ir fotografuojamas 

ultravioletinėje šviesoje (UV Transilluminator, Herolab, 

Vokietija). 

 

 
 
Pav.1. TNF-α geno sukarpyto PGR produkto elektroforezės rezultatai: M- 

molekulinis žymuo (50 bp); 1 takelis- nesukarpytas fragmentas, AA 

genotipas; 2,4 takeliai- AG genotipas; 3,5,6 takeliai- GG genotipas; 

kairėje pusėje- fragmentų dydis (bp). 
Fig. 1.  PCR analysis of the TNF-α gene after restriction with NcoI : M - 

DNA size marker, Sample 1– AA genotype, 2,4 – AG genotype, 3,5,6 - GG 

genotype 

Rezultatai 

 

Siekiant nustatyti TNF-α geno polimorfizmą, buvo 

ištirta 151 moteris, kurioms buvo nustatyti genotipų ir 

alelių dažniai. Buvo vertinamas genotipų bei alelių dažnių 

pasiskirstymas tarp dviejų moterų grupių: sirgusių plaučių 

ligomis ir nesirgusių (sveikų). Tyrime dalyvavo 16 - 44 

metų amžiaus moterys, vidutinis jų amžius buvo 27,25 

metai (SD=4,923). Tarp tirtų moterų 14,6 % rūkė. Sirgusių 

plaučių ligomis moterų grupėje rūkė 59,1 %, sveikų 

moterų grupėje rūkė 40,9 %. Rūkančios ir nerūkančios 

moterys abiejose grupėse pasiskirstė labai panašiai: sveikų 

moterų grupėje rūkančios moterys sudarė 15,3 %, 

nerūkančios- 84,7 %, plaučių ligomis sirgusių moterų 

grupėje rūkančios moterys sudarė 14,1 %, nerūkančios- 

85,9 % , p=0,849.  

Apskaičiuotos genotipų dažnių reikšmės yra panašios į 

teorines genotipų dažnių reikšmes ir jų pasiskirstymas 

atitinka Hardy- Weinberg’o pusiausvyrą (1 lentelė). 

Nustatytas A alelio dažnis yra 0,119, G alelio dažnis 0,881. 

Tirtoje Kauno moterų populiacijoje dominuoja GG 

genotipas (76,2%), kurio dažnis yra 0,762. Populiacijoje 

kiek daugiau nei penktadalis (23,8 %) tirtų moterų turi AG 

genotipą, kurio dažnis 0,238 (1 lentelė). AA genotipas 

tirtoje nebuvo aptiktas. 

Buvo nustatytas TNF-α alelių ir genotipų 

pasiskirstymas tarp sveikų ir plaučių ligomis sirgusių 

moterų (2 lentelė). Abiejose tyriamųjų grupėse

 

1 lentelė. Tirtų moterų TNF-α alelių ir genotipų dažniai Kauno moterų populiacijoje 

Table 1. TNF-α genotype and allele frequencies in Kaunas women population  
 

TNF 

Genotipų dažnis 

Genotype frequency 

Alelių dažnis 

Allele frequency 

AA AG GG A G 

Teoriškai 

tikėtinas 

Expected 

Ištirtas 

 

Obtained 

Teoriškai 

tikėtinas 

Expected 

Ištirtas 

 

Obtained 

Teoriškai 

tikėtinas 

Expected 

Ištirtas 

 

Obtained 

0,014 0,000 0,210 0,238 0,776 0,762 0,119 0,881 

 
2 lentelė. TNF-α genotipų ir alelių pasiskirstymas tarp sveikų ir plaučių ligomis sergančių individų 

Table 2. TNF-α genotype and allele frequencies between cases and control 

 

Tiriamų- 

jų grupė 

 
Subject 

Genotipų dažniai 
Genotype frequency 

Alelių dažniai, P 
Allele frequency 

AA AG GG 

A G 
Teoriškai 

tikėtinas, p 
Expected 

Iširtas, p (n) 

Obtained 

Teoriškai 

tikėtinas, p 
Expected 

Ištirtas, p (n) 

Obtained 

Teoriškai 

tikėtinas, p 
Expected 

Ištirtas, p (n) 

Obtained 

Sirgusios 

plaučių 
ligomis  

Cases 

(n=92) 

0,016 0,000 (0) 0,222 0,228 (21) 0,762 0,772 (71) 0,114 0,886 

Sveikos 

Control 
(n=59) 

0,013 0,000 (0) 0,202 0,254 (15) 0,785 0,746 (44) 0,127 0,873 

 

AA genotipas nebuvo aptiktas. AG genotipas sveikų 

moterų grupėje genotipo dažnis buvo 0,254, GG genotipo 

dažnis 0,746. Plaučų ligomis sirgusių individų grupėje AG 

genotipo dažnis 0,228,ir GG genotipo dažnis 0,772. 

Stebėtas genotipų pasiskirstymas grupėse buvo panašus į 

tikėtiną (GG genotipas dominuoja, AG genotipas sudaro 

kiek daugiau nei penktadalį) ir atitiko Hardy-Weinberg‘o 

pusiausvyrą. 
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3 lentelė. Genotipų dažnių palyginimas tarp sveikų ir plaučių ligomis sirgusių moterų 

Table 3. TNF-α genotype prevalence between cases and control 

 

Genotipas 

Genotype 

Sveikos 

Control 

Sirgusios plaučių ligomis 

Cases 

Viso 

Total 

p 

AG 15 (41,7 %) 21 (58,3%) 36 (100%) >0,05 

GG 44 (38,3 %) 71 (61,7%) 115 (100%) 

 

Lyginant genotipų pasiskirstymą tarp sveikų ir plaučių 

ligomis sirgusių moterų grupių, nustatyta statistiškai 

nereikšmingi (p=0,715) skirtumai, AG genotipo 

pasiskirtymas tarp sveikų moterų buvo 41,7 %, moterų 

sirgusių plaučių ligomis – 58,3 %. GG genotipo 

pasiskirstymas - 38,3 % ir 61,7 %, atitinkamai (3 lentelė).  

 

Rezultatų aptarimas 

 

Lyginant TNF-α polimorfizmo tyrimus Lietuvoje, su 

atliktais tyrimais kitose šalyse, buvo gauti panašūs 

rezultatai. Tyrimai parodė, kad ir kitose šalyse AA genotipo 

paplitimas mažas, lyginant su AG ir GG genotipais, 

vyraujantis buvo GG genotipas. Brazilijoje – AA - 0 %, AG 

- 26,2 %, GG - 73,8 %;  Meksikoje – AA - 0,34 %, AG - 

8,53 %,  GG - 91,13 % (Visentainer, 2008). Turkijoje AA 

genotipas sudarė 1,36 %, AG - 20,9 %, GG - 77,73 % 

(Akkiz, 2009). Kinijoje - AA - 1,69 %, AG - 16,27 %, GG - 

82,03 % (Qu, 2006). Kaukaze (tirti asmenys kurių 

protėviai kaukaziečiai) – AA - 5,7 %, AG - 30,8 %, GG - 

63,5 %, Pietų Kroatijoje – AA - 4,5 %, AG - 30,77 %, GG - 

64,46 % (Boraska, 2008). Italijoje – AA - 1,43 %, AG - 

14,29 %, GG - 84,28 % (Uboldi de Capei, 2003). Afrikoje 

– AA - 7 %, AG - 30,2 %, GG - 62,8 % (Meenagh, 2002). 

Amerikoje (tirti baltieji amerikiečiai) – AA - 2 %, AG - 

25,5 %, GG  - 72,5 % (Cox, 2001). Vokietijoje – AA - 2,34 

%, AG - 32 %, GG - 65,63 % (Stannula, 2001). 

Rūkymas yra vienas iš pagrindinių daugelio plaučių 

ligų, taip pat ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, 

bronchinės astmos ir plaučių vėžio rizikos veiksnių. 

Tabako dūmuose esančios medžiagos keičia kvėpavimo 

takų epitelį, dėl ko greičiau vystosi kvėpavimo takų 

uždegimas. Rūkantys žmonės lėtiniu bronchitu serga 5,5 

karto, o plaučių vėžiu- 10 kartų dažniau negu niekada 

nerūkiusieji.Todėl yra svarbu įvertinti rūkymo, kaip 

plaučių ligų rizikos veiksnio, įtaką sergamumui plaučių 

ligomis tirtoje Kauno moterų populiacijoje. Įvertinus 

rūkymą tarp sveikų moterų ir sirgusių plaučių ligomis, 

pasiskirtymas statistiškai reikšmingai nesiskyrė(p=0,849). 

Todėl galima teigti, kad rūkymas, tiriant TNF-α geno-308 

G/A polimorfizmą sveikų ir plaučių ligomis sirgusių 

moterų grupėse, žymios įtakos tyrimų rezulatamas 

neturėjo.  

Daugelyje pasaulyje atliktų tyrimų yra nustatytas TNF-

α -308A alelio ryšys su plaučių ligomis (Huang, 1997; 

Keatings, 2000; Sandford, 2001; White, 2002; Jimenez-

Moralez, 2009), mūsu tyrimo rezultatai neparodo 

statistiškai reikšmingo ryšio tarp TNF-α -308A alelio ir 

moterų sirgusių plaučių ligomis. Tokie rezultatai galėjo 

būti gauti dėl sąlyginai mažo tirtų individų skaičiaus. Dėl 

tos pačios priežasties tirtoje populiacijoje galėjo būti 

neaptiktas ir AA genotipas. Taip pat, svarbu įvertinti tai, 

kad šiame tyrime dalyvavusios moterys tiksliai neįvardino 

plaučių ligos, kuria sirgo. Todėl plaučių ligos nebuvo 

išskirtos, dėl ko ir galėjo būti nenustatytas TNF-α geno -

308A/G  polimorfizmo sąsajos su plaučių ligomis. 

 

Išvados 

 

Lyginant A alelį turinčio AG genotipo pasiskirstymą 

tarp sergančių plaučių ligomis ir sveikų moterų grupių, 

nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šio 

genotipo dažnių skirtingose grupėse nėra (p>0,05). Todėl 

negalima teigti, kad TNF-α -308A alelis (AG genotipo) yra 

susijęs su padidėjusiu sergamumu plaučių ligomis. Tokie 

rezultatai galėjo būti gauti dėl to, kad nebuvo žinoma 

kokiomis ligomis konkrečiai sirgo tiriamosios (ligos 

nebuvo išskirtos), dėl nedidelio tiriamųjų skaičius. 

Atliekant tolimesnius tyrimus reikėtų pakartoti tyrimą 

didesnėje tiriamųjų populiacijoje, bei atvejams priskirti 

dalyvius turinčius diagnozuotą kvėpavimo takų ligą. 
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Human TNF-α -308 G/A polymorphism in Kaunas woman population and TNF-α gene association to pulmonary diseases. 
 

Summary 

 
Most lung diseases are determined by various environmental factors, but it can be influenced and by genetic factors. Tumour necrosis factor alpha 

(TNF-α) is a cytokine which affects immune response and airway inflammation, which are characteristics of various pulmonary diseases. The aim of this 

study is to ascertain TNF-α polymorphisms in Kaunas region woman and to evaluate the relation between single nucleotide polymorphism (SNP) in the 
TNF gene cluster and pulmonary diseases risk. In this study were participated 151 women; among them 92 were women with a history of lung disease 

(case) and 59 healthy women (control). DNA was extracted from whole blood and TNF-α -308 G/A polymorphisms was determined by PCR-RFLP 

method. Hardy-Weinberg equilibrium was explored using a chi-square test. The results showed that genotypes distribution was in Hardy-Weinberg 
equilibrium. GG genotype was dominant 0.762, frequency of AG genotype – 0.238. The findings suggest that there is no association between TNF-α -

308 G/A gene polymorphism and healthy women and woman with a history of pulmonary diseases. Such results could be obtained due to the fact that it 

was not known woman’s specific pulmonary diseases. Our results are preliminary and need to be confirmed in a larger sample with specific pulmonary 
diseases. Most lung diseases are determined by various environmental factors, but it can be influenced and by genetic factors. Tumour necrosis factor 

alpha (TNF-α) is a cytokine which affects immune response and airway inflammation, which are characteristics of various pulmonary diseases. The aim 

of this study is to ascertain TNF-α polymorphisms in Kaunas region woman and to evaluate the relation between single nucleotide polymorphism (SNP) 
in the TNF gene cluster and pulmonary diseases risk. In this study were participated 151 women; among them 92 were women with a history of lung 

disease (case) and 59 healthy women (control). DNA was extracted from whole blood and TNF-α -308 G/A polymorphisms was determined by PCR-

RFLP method. Hardy-Weinberg equilibrium was explored using a chi-square test. The results showed that genotypes distribution was in Hardy-Weinberg 
equilibrium. GG genotype was dominant 0.762, frequency of AG genotype – 0.238. The findings suggest that there is no association between TNF-α -

308 G/A gene polymorphism and healthy women and woman with a history of pulmonary diseases. Such results could be obtained due to the fact that it 

was not known woman’s specific pulmonary diseases. Our results are preliminary and need to be confirmed in a larger sample with specific pulmonary 
diseases. 
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