PRACE POGL¥DOWE

Magdalena SZOPA
Ma³gorzata MALCZEWSKA-MALEC
Iwona WYBRAÑSKA
Beata KIEÆ-WILK

Warianty genu adiponektyny jako czynniki
ryzyka zespo³u metabolicznego
Variants of adiponectin gene as risk factors for
the metabolic syndrome

Zak³ad Biochemii Klinicznej
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloñski, Kraków
Kierownik:
Prof. dr hab. Aldona Dembiñska-Kieæ
Dodatkowe s³owa kluczowe:
adiponektyna
polimorfizm
zespó³ metaboliczny
Additional key words:
adiponectin
polymorphism
metabolic syndrome

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Aldona Dembiñska-Kieæ
Zak³ad Biochemii Klinicznej UJ CM
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15A
e-mail: mbkiec@cyf-kr.edu.pl

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

Adiponektyna jest bia³kiem wydzielanym przez tkankê t³uszczow¹, którego poziom we krwi jest obni¿ony u
osób oty³ych. Aktualnie uwa¿a siê j¹
za marker insulinowra¿liwoci i ochrony przed zwi¹zanymi z oty³oci¹ elementami zespo³u metabolicznego. Gen
adiponektyny charakteryzuje siê wysok¹ polimorficznoci¹. Wykazano zwi¹zek dla czêci z jego wariantów z poziomem adiponektyny we krwi, jej funkcj¹, a tak¿e z fenotypami zespo³u metabolicznego. Dotychczas uzyskane
wyniki badañ genetycznych rózni¹ siê
zale¿nie od grupy etnicznej. W niniejszej pracy omówiony zostanie zwi¹zek
pomiêdzy wariantami genu adiponektyny a oty³oci¹ i jej powik³aniami, w
tym cukrzycy typu 2 i choroby niedokrwiennej serca. Dane pochodz¹ce z
dotychczas opublikowanych badañ
wskazuj¹, ¿e okrelenie genetycznych
wariantów ryzyka umo¿liwi wyselekcjonowanie chorych bardziej nara¿onych na powik³ania oty³oci i wdro¿enie postêpowania prewencyjnego.

Adiponectin, a protein secreted by
adipose tissue but present at low levels in obesity, is now widely recognized
as a key determinant of insulin sensitivity and of protection against obesity-associated metabolic syndrome.
The adiponectin gene is very polymorphic and several of its variants contribute to adiponectin level, function
and are associated with metabolic syndrome phenotypes. The results differ
ethnically. The association of identified
variants with obesity and its consequences, type 2 diabetes and cardiovascular disease is reviewed. This data
may enable patients at greater risk of
the adverse effects of obesity to be
identified and, as such, benefit from
more targeted therapy and prevention.

Adiponektyna zosta³a odkryta przez trzy
niezale¿ne grupy badawcze ponad 10 lat
temu [59]. Jednak¿e, zanim nadano jej tê
nazwê, substancja ta otrzyma³a te¿ inne
nazwy. W 1995 roku Scherer opisa³ j¹ jako
ACRP30 (ang. adipocyte complement related protein of 30 kDa), czyli bia³ko o masie
30kDa o strukturalnym podobieñstwie do
sk³adnika komplementu C1q produkowanego przez adipocyty. Opisywana by³a równie¿
jako produkt dwóch niezale¿nie wyizolowanych cDNA: u gryzoni  adipoQ i z ludzkiej
tkanki t³uszczowej  APM1 (ang. Adipose
most abundant gene transcript), których produkt stwierdzony we krwi nazwano GBP28
(ang. gelatin binding protein 28) [20,37,45].
W 1999 roku bia³ko to uzyska³o nazwê
adiponektyna, w tym te¿ roku scharakteryzowano jej gen i opisano jego lokalizacjê [49,
57]. W 2004 roku gen adiponektyny uzyska³
formaln¹ nazwê ACDC (ang. Adipocyte C1q
and collage-domain-containing - OMIM
605441). Aktualnie obowi¹zuj¹c¹ nazw¹,
zgodnie z wytycznymi HUGO (ang. Human
Genome Organisation) jest ADIPOQ.
Adiponektyna uwalniana jest do krwi,
gdzie stanowi 0,01% ca³kowitego bia³ka osocza. Monomer adiponektyny sk³ada siê z
244 aminokwasów, które tworz¹ 4 domeny.

Na N-koñcu znajduje siê sekwencja sygnalna, nastêpnie region zmienny, dalej domena kolagenowa i na C-koñcu domena globularna. Miêdzycz¹steczkowe interakcje
domen globularnych powoduj¹ powstanie
homotrimerów, które mog¹ asocjowaæ poprzez domeny kolagenowe i tworz¹ 180kDa
heksametry LMW (ang. Low Molecular Weight) oraz formy o wiêkszej polimerycznoci:
MMW (ang. Middle Molecular Weight) i HMW
(ang. Low Molecular Weight) (rycina 1).
Adiponektyna nale¿y do adipokin (np.
leptyna, wisfatyna, resystyna), czyli substancji uwalnianych przez tkankê t³uszczow¹ i
pe³ni¹cych istotn¹ rolê w insulinowra¿liwoci. Co istotne, i co odró¿nia adiponektynê
np. od leptyny, jej poziom spada wraz z postêpem oty³oci [1,68,79]. Jak udowodniono hipoadiponektynemia jest obecna u osób
z rozpoznanym zespo³em metabolicznym:
wspó³wystêpuje z oty³oci¹, nadcinieniem
têtniczym, cukrzyc¹ typu 2 oraz stanami
zwi¹zanymi z insulinoopornoci¹ [68,79].
W przeprowadzonych w 2000 roku
dwóch niezale¿nych badaniach wykazano
sprzê¿enie (ang. linkage) pomiêdzy locus
adiponektyny 3q27 i cukrzyc¹ typu 2 [76]
oraz innymi sk³adowymi zespo³u metabolicznego, takimi jak: BMI, obwód pasa, insuli257

nemia [29]. To odkrycie zapocz¹tkowa³o intensywne badania nad okreleniem funkcji
adiponektyny [10,26,82]. Pocz¹tkowo by³y
to badania na zwierzêcych modelach oty³oci, insulinoopornoci i cukrzycy typu 2.
Wykazano w nich, ¿e adiponektyna zwiêksza insulinowra¿liwoæ poprzez swoje dzia³anie w miêniach i w w¹trobie [10,26,82].
Nastêpnie w badaniach genetycznych wykazano, ¿e zró¿nicowanie genu adiponektyny nie tylko wykazuje zwi¹zek z poziomem adiponektyny, ale tak¿e insulinoopornoci¹ i innymi sk³adowymi zespo³u metabolicznego. Badania zarówno z genetyki jak
i fizjologii gryzoni oraz genomiki (w tym
g³ównie badania nad myszami z nadekspresj¹ lub brakiem genu adiponektyny) dostarczy³y dowodów na poparcie tezy, ¿e adiponektyna jest nie tylko markerem, ale te¿
wa¿nym molekularnym determinantem insulinowra¿liwoci [74].
Charakterystyka genu adiponektyny
Gen adiponektyny zlokalizowany jest na
d³ugim ramieniu chromosomu 3, w obrêbie
pr¹¿ka 3q27. Gen ten sk³ada siê z 3 egzonów, obejmuj¹cych 17 kilopar zasad (kb)
[65]. Egzon 1 i 2 stanowi odpowiednio 76 i
222 bp. Egzony te rozdziela du¿y intron 1 o
wielkoci 10,3 kb. Egzon 3 to prawie 4,28
kb. Translacja rozpoczyna siê w egzonie 2
i koñczy w egzonie 3 [65]. Schemat struktury genu adiponektyny przedstawiono na
rycinie 2.
W regionie promotorowym genu znaleziono sekwencje, tzw. elementy odpowiedzi (ang. response elements), rozpoznawane przez receptory j¹drowe/czynniki transkrypcyjne: receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów PPAR (ang. Peroxisome Proliferators Activated Receptor),
bia³ko wi¹¿¹ce element reguluj¹cy sterole
SREBP (ang. Sterol Regulatory Element
Binding Protein) i receptor glukokortykosteroidów - GR [61,65]. Dziêki tym sekwencjom
ekspresja genu mo¿e zmieniaæ siê odpowiednio do stanu energetycznego organizmu i zasobów lipidowych tkanki t³uszczowej. W regionie promotorowym nie ma typowego TATA box, jest natomiast CCAAT
box i kilka prawdopodobnych innych miejsc
wi¹zania czynników transkrypcyjnych w obrêbie 2kb egzonu 1 [24,64].
Opisano kilka polimorfizmów, dla których równie¿ w kombinacji haplotypowej wykazano, ¿e maj¹ zwi¹zek z poziomem adiponektyny, oty³oci¹, cechami insulinoopornoci cukrzycy typu drugiego wród osób
rasy kaukaskiej jak i wród Japoñczyków.
Najczêciej badane by³y polimorfizmy w promotorze genu: -11391G>A i -11377C>G
oraz +276G>T (2 intron) i +45T>G (2 egzon). W badaniach tych czêsto uzyskiwano przeciwstawne wyniki zarówno jeli chodzi o zró¿nicowanie w locus, jak i jego wp³yw
na fenotypy metaboliczne oraz dobór polimorfizmu odpowiedzialnego za poszczególne efekty metaboliczne. Wyt³umaczeniem
tych rozbie¿noci wyników w du¿ym stopniu s¹ ró¿nice w sposobie zaprojektowania
badañ, w tym zw³aszcza liczebnoci grup
badanych: czêæ z nich wykonana by³a na
ma³ej grupie. Istotny jest równie¿ wp³yw
czynników rodowiskowych na badane populacje o zró¿nicowanym pod³o¿u genetycz258

nym. Niezwykle pomocn¹ w interpretacji dotychczasowych badañ jest przeprowadzona w 2007 roku metaanaliza badañ nad polimorfizmami adiponektyny i ich wp³ywie na
wyznaczniki zespo³u metabolicznego [42].
Warianty genu ADIPOQ a poziom
adiponektyny
Szacuje siê, ¿e 30-70% zmiennoci poziomu adiponektyny we krwi jest uwarunkowana genetycznie [4,5,15,35,41,51,72,77].
W badaniu przeprowadzonym wród 1700
osób rasy kaukaskiej wykazano, ¿e polimorfizmy genu adiponektyny determinowa³y
poziom adiponektyny we krwi [17].
W przeprowadzonej metaanalizie obejmuj¹cej 2000 osób dla ka¿dego z wariantów polimorfizmów -11391G>A, +276G>T i
+45T>G wykonano analizê wieloczynnikow¹ z uwzglêdnieniem stê¿enia adiponektyny [42]. Istotny statystycznie zwi¹zek stwierdzono dla polimorfizmów -11391G>A i
+276G>T. Wykazano, ¿e polimorfizmy te nie
s¹ w nierównowadze sprzê¿eñ (wg twórców
metaanalizy w nierównowadze sprzê¿eñ s¹
polimorfizmy +276G>T i +45T>G). Polimorfizm -11391G>A by³ zwi¹zany z poziomem
adiponektyny w modelu dominuj¹cym: nosiciele allelu A (GA+AA) charakteryzowali
siê wy¿szym poziomem adiponektyny w
porównaniu z homozygotami GG [42].
Autorzy metaanalizy podkrelaj¹ koniecznoæ interpretacji tych wyników z pewn¹ rezerw¹, ze wzglêdu na obecny tzw. publication bias, czyli preferencyjne niepublikowanie badañ, które nie wykaza³y spodziewanych efektów. Nale¿y jednak podkreliæ
zgodnoæ tych wyników z opublikowanymi
niedawno badaniami in vitro, w których wykazano, ¿e allel A zwiêksza aktywnoæ promotora najprawdopodobniej poprzez przemieszczenie niezidentyfikowanego jeszcze
czynnika transkrypcyjnego o w³aciwociach
hamuj¹cych ekspresjê genu [3].
W cytowanej metaanalizie nie stwierdzono tak jednoznacznego obrazu zale¿noci
pomiêdzy poziomem adiponektyny a zmiennoci¹ alleliczn¹ dla polimorfizmu
+276G>T[42]. Wykazano jedynie, ¿e poziom
adiponektyny progresywnie wzrasta od homozygot GG poprzez hetero do homozygot
TT, ale nie osi¹gniêto wartoci statystycznie istotnych. Autorzy metaanalizy podkrelaj¹ du¿e rozbie¿noci w badaniach porównuj¹cych homozygoty TT z GG polimorfizmu
+276G>T. Ich przyczyn (obserwowane równie¿ dla polimorfizmu +45T>G) upatruje siê
w du¿ej zmiennoci poziomu adiponektyny
pomiêdzy badaniami, która wynikaæ mo¿e
z kryteriów kwalifikacji jak i u¿yciu ró¿nych
zestawów odczynników do oznaczania adiponektyny. W oparciu o dowiadczenia in
vitro nad polimorfizmem +276G>T, [3] sugeruje siê, ¿e polimorfizm ten nie jest odpowiedzialny per se za wp³yw na ekspresjê
adiponektyny. Polimorfizm ten mo¿e byæ
mianowicie markerem, pozostaj¹cym w nierównowadze sprzê¿eñ z innym, nieopisanym jeszcze funkcjonalnym wariantem.
Wykazano, ¿e polimorfizm +276G>T pozostaje w nierównowadze sprzê¿eñ (r2> 0,5)
z polimorfizmami zlokalizowanymi w regionie 3'UTR genu adiponektyny. Jest to rejon
pe³ni¹cy istotn¹ rolê w kontroli ekspresji
genów poprzez wi¹zanie bia³ek, które reguPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

luj¹ obróbkê, translacjê i degradacjê mRNA
[6]. W tym rejonie, w pozycji -2019 genu
adiponektyny, zlokalizowano polimorfizmy
typu delecja/insercja, które wydaj¹ siê odgrywaæ rolê funkcjonaln¹. Wiêkszoæ sprzê¿eñ (ang. linkage)  wykazywanych w genetycznych badaniach rodzin, w których
analizowano zwi¹zek pomiêdzy genem adiponektyny a poziomem adiponektyny we
krwi  wi¹zana jest z tym wariantem [51].
Sugeruje siê koniecznoæ wykonania badañ
z wykorzystaniem komórek transfekowanych, analizuj¹cych ró¿nice alleliczne w stabilnoci mRNA, by w ten sposób okreliæ
rolê polimorfizmów w 3'UTR w modulacji
poziomu adiponektyny.
Oprócz czêsto wystêpuj¹cych polimorfizmów wykazano równie¿ zwi¹zek z poziomem adiponektyny dla kilku rzadko wystêpuj¹cych mutacji, w tym G84R, G90S, I164T
i R112C [48,72]. Substytucje R112C i I164T
wydaj¹ siê zaburzaæ powstawanie trimerów
adiponektyny, które mog¹ z kolei zaburzaæ
uwalnianie adiponektyny z adipocytów [78].
W badaniach nad mutacj¹ Y111H przeprowadzonych wród 187 osób w populacji polskiej wykazano zwi¹zek z poziomem adiponektyny, bez zwi¹zku z cukrzyc¹ typu 2 [31].
Mutacje G84R i G90S zaburzaj¹ tworzenie
HMW, co wydaje siê byæ kluczowe dla dzia³ania adiponektyny. Wyniki te wymagaj¹ jednak przeprowadzenia badañ funkcjonalnych w transfekowanych komórkach (w tym
adipocytach) [78].
Pomimo, ¿e wyniki wielu pojedynczych
badañ  jak i metaanaliza  wskazuj¹ na
rolê zmiennoci allelicznej genu adiponektyny w sekrecji tego bia³ka, nale¿y podkreliæ, ¿e locus 3q27 wyjania tylko niewielki
procent (2-8%) zró¿nicowania poziomu adiponektyny we krwi [15,17,41,51,72,77].
Ze wzglêdu na to, ¿e 30-70% zmiennoci poziomu adiponektyny we krwi przypisuje siê t³u genetycznemu postawiono hipotezê, ¿e inne loci odgrywaj¹ wa¿niejsz¹ rolê
[15]. Obecnoæ dodatkowych modulatorów
genetycznych popiera wykazanie sprzê¿enia (ang. linkage) z poziomem adiponektyny w lokalizacji innej ni¿ 3q27 [4,9,17,36,41].
Przyk³adowo dla regionu 14q13 wykryto
sprzê¿enie w dwóch niezale¿nych badaniach [5,41]. Co wa¿ne, stwierdzono, i¿
sprzê¿enie w tej lokalizacji nie jest zwi¹zane z wartoci¹ BMI [15,36,41]. Jak wskazuj¹ bowiem badania przeprowadzone wród
Chiñczyków sprzê¿enie w chromosomie 15
obni¿a siê znacz¹co po uwzglêdnieniu BMI,
co implikuje stwierdzenie, i¿ gen w tym locus mo¿e wp³ywaæ na poziom adiponektyny porednio poprzez wp³yw na masê cia³a
(tkankê t³uszczow¹) [4].
Uwa¿a siê, ¿e do genów wywieraj¹cych
wp³yw na poziom adiponektyny zaliczyæ nale¿y analizowane w wielu pracach modulatory insulinowra¿liwoci, takie jak m.in.
PPAR gamma, TNFalfa. Wyniki badañ przeprowadzonych dotychczas w ró¿nych populacjach charakteryzuje jednak du¿a rozbie¿noæ
odnonie czynników regulacyjnych poziomu
adiponektyny we krwi [13,40,44, 67].
Warianty genu ADIPOQ a BMI,
insulinoopornoæ i cukrzyca typu 2
Obni¿enie poziomu adiponektyny zwi¹zane jest ze wzrostem masy cia³a, insuliM. Szopa i wsp.

insulinowra¿liwoci¹ [42]. W metaanalizie
nie stwierdzono jednak ¿adnego wp³ywu
polimorfizmów genu adiponektyny na ryzyko cukrzycy typu 2, jak i wartoci BMI. Dane
te nale¿y rozpatrywaæ z ostro¿noci¹ ze
wzglêdu na wspomniane ju¿ zró¿nicowanie
w projektowaniu badañ. Przyk³adowo, w niedawno opublikowanych wynikach badañ
prospektywnych przedstawiono zwi¹zek
polimorfizmu +45T>G z przyrostem masy
cia³a, a polimorfizmów -11391G>A i 11377C>G i +45T>G z rozwojem cukrzycy
typu 2 [60,84]. Przyczyn ró¿nic w wynikach
nale¿y upatrywaæ w ró¿nej ekspozycji badanych populacji na czynniki rodowiskowe, co mo¿e byæ krytyczne dla ujawnienia
siê uwarunkowañ genetycznych, jak i oddzia³ywaniom gen-gen ró¿nych w ró¿nych
populacjach.
Rycina 1
Budowa i domeny adiponektyny. Zmodyfikowane na podstawie [27].
Structure and domains of adiponectin Modified according to [27].

Rycina 2
Struktura ludzkiego genu adiponektyny i dystrybucja czêstych polimorfizmów oraz rzadkich mutacji opisana
w badaniach typu association. Zmodyfikowane wg [75].
Structure of humanadiponectin gene and the distribution of frequent polymorphisms and rare mutations . Modified
according to [75].

noopornoci¹ i zwiêkszonym ryzykiem cukrzycy typu 2, co wykazano w badaniach
przekrojowych, jak i prospektywnych [19,35,
62,79]. W badaniach na modelach zwierzêcych wykazano ponadto, ¿e podanie adiponektyny niezale¿nie zwiêksza insulinowra¿liwoæ [38]. Zasugerowano zatem, ¿e
polimorfizmy zwi¹zane z poziomem adiponektyny wykazuj¹ równie¿ zwi¹zek z wyrównaniem metabolicznym. Weryfikacja tej hipotezy w przeprowadzonych badaniach nie
da³a jednoznacznych dowodów.
W badaniu obejmuj¹cym ponad 2000
osób wykazano zwi¹zek pomiêdzy haplotypem GG utworzonym przez polimorfizmy
-11391G>A i -11377C>G i wystêpowaniem
cukrzycy typu drugiego [72, 73]. W odniesieniu do polimorfizmu 11377C>G uzyskano podobny wynik w badaniu przeprowadzonym w Japonii i Szwecji [14,52], nie potwierdzono go jednak w innych badaniach
[Gibson 2004, Vozarova de Courten]. Zwi¹zek z poziomem adiponektyny opisano tak-
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¿e dla polimorfizmów +276, +45, +712,
+3639, +4545 , które by³y w silnej nierównowadze sprzê¿eñ - LD, jak równie¿ dla
rzadszych wariantów; G84R, G90S, I164T i
R112C. W badaniach przekrojowych, w populacjach o ró¿nym pochodzeniu wykazano
zwi¹zek dla wymienionych polimorfizmów z
BMI, insulinoopornoci¹ oraz ryzykiem cukrzycy typu 2 [8,13,16,21,25,34,46, 63,71].
Ponadto, dla niektórych wariantów, w badaniach prospektywnych udowodniono, ¿e
wp³ywaj¹ na przybór masy cia³a, ryzyko
cukrzycy typu 2 [11,60,69,84]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wyniki tych badañ by³y
bardzo niejednorodne, czêsto sprzeczne.
Przyk³adowe dane zebrano w tabeli I i tabeli II.
W przeprowadzonej metaanalizie wykazano, ¿e jedynie polimorfizm 276G>T wykazuje zwi¹zek z insulinoopornoci¹ okrelan¹ za pomoc¹ HOMA-IR. Nosiciele genotypu GG w porównaniu do TG i TT tego
polimorfizmu charakteryzowali siê wy¿sz¹

Warianty w genie ADIPOQ a choroba
niedokrwienna serca
Adiponektyna, obok dzia³ania insulinouwra¿liwiaj¹cego, ma udowodnione dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe m.in. poprzez zahamowanie adhezji monocytów do endotelium oraz zahamowanie proliferacji miêniówki g³adkiej i tworzenia komórek piankowatych [26,32,39]. Jak wykazano w badaniach na mysim modelu mia¿d¿ycy, adiponektyna jest odpowiedzialna za 30%
zmniejszenie formowania blaszek mia¿d¿ycowych [50,81]. W zgodnoci z wynikami
przeprowadzonymi na modelach komórkowych i zwierzêcych w badaniach wród ludzi wykazano, ¿e niezale¿nie od innych
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego,
czy stanu zapalnego, w grupie mê¿czyzn u
których poziom adiponektyny we krwi mieci³ siê w najwy¿szym kwartylu znacznie rzadziej wystêpowa³y incydenty sercowo-naczyniowe w porównaniu z mê¿czyznami z
poziomem adiponektyny w najni¿szym
kwartylu [23,58].
Badañ nad zwi¹zkiem pomiêdzy polimorfizmami adiponektyny a ryzykiem sercowo-naczyniowym nie ma tak wiele jak nad
zaburzeniami metabolicznymi. Wiêkszoæ z
nich wykonano wród chorych z cukrzyc¹
typu 2. Jedna z badanych populacji pochodzi³a ze Szwajcarii i Francji i sk³ada³a siê ze
162 chorych z ChNS i 315 osób stanowi¹cych kontrolê [33]. Wykazano, ¿e allel G
polimorfizmu +45T>G wystêpowa³ czêciej
wród grupy chorych na ChNS. Kolejne badanie przeprowadzono na po³udniu W³och
wród 142 osób z ChNS i 134-osobowej
grupie kontrolnej [2]. Dwa pozosta³e badania opiera³y siê na genetycznej bazie danych w ramach programu Nurses Health
Study (989 kobiet) i Health Professional
Follow-up Study (879 mê¿czyzn) przeprowadzonych w USA [55,56].
W populacji francusko-szwajcarskiej
polimorfizm +45T>G okaza³ siê byæ znacz¹cym predykatorem ChNS (OR=1,9 i 95% Cl
1.2-2.9) [33]. Ten efekt nie zosta³ potwierdzony w innych populacjach, w których wykazano natomiast znacz¹cy zwi¹zek dla
polimorfizmu +276G>T [2,55,56]. Po
uwzglêdnieniu tych czterech badañ w metaanalizie (827 chorych z ChNS i 1887 osób
grupy kontrolnej) wykazano, ¿e homozygoty TT polimorfizmu +276G>T mia³y o po³owê mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe w
259

Tabela I
Zwi¹zek (ang. association) pomiêdzy genetycznymi wariantami w AdipoQ a poziomem adiponektyny, insulinowra¿liwoci¹, cukrzyc¹ typu 2 w wybranych populacjach.
Zmodyfikowane wg [137].
Association between AdipoQ gene variants and adiponectin level. Insulin sensitivity, type 2 diabetes mellitus in selected populations. Modified according to [137].
fenoty p

Sekw encja 5'

Egzon2-intron-2

Egzon 3

Poziom
adiponekty ny

-Francuzi (rasa kaukaska) [72,74];
-Niem cy (rasa kaukaska) [17];
-Duñczy cy (rasa kaukaska) [66];
-Indianie Pim a [77 ];
-Biali Am ery kanie [80];
-Am ery kanie poch. afry kañskiego [80]

-Biali Am ery kanie [80];
-Am ery kanie poch. afry kañskiego [80];
-Niem cy (rasa kaukaska) [17];
-Japoñczy cy [16]

-Francuzi (rasa kaukaska) [72,73];
-Niem cy (rasa kaukaska) [17];
-Japoñczy cy [30]

Insulinow ra¿liw oæ
i cechy zespo³u
m etabolicznego

-Francuzi (rasa kaukaska) [72,73];
-Niem cy (rasa kaukaska) [17];
-W³osi (rasa kaukaska) [130]

-Japoñczy cy [16];
-W³osi (rasa kaukaska) [130];
-Niem cy (rasa kaukaska) [17]

-Niem cy (rasa kaukaska) [17];
-Francuzi (rasa kaukaska) [73];
-Japoñczy cy [74]

Cukrzy ca ty pu 2

-Francuzi (rasa kaukaska) [72,73];
-Japoñczy cy [Populaire]

-Japoñczy cy [16];
-Finow ie (rasa kaukaska) [84]

-Japoñczy cy [30];
-Francuzi (rasa kaukaska) [72,73]

Tabela II
Zwi¹zek (ang. association) pomiêdzy genetycznymi
wariantami w AdipoQ a, mas¹ t³uszczow¹, nadwag¹
i oty³oci¹ w wybranych populacjach. Zmodyfikowane wg [75].
Association between AdipoQ gene variants and
adiponectin adipose tissue mass, overweight and obesity
in selected populations. Modified according to [75].

fenoty p

BM I, m asa t³uszczow a

Nadw aga, oty ³oæ

porównaniu do nosicieli allelu G (OR=0,55,
95%Cl 0,4-0,8) [42]. Autorzy metaanalizy
wskazuj¹ na koniecznoæ potwierdzenia
tych spostrze¿eñ w innych populacjach.
W nieuwzglêdnionym w metaanalizie
badaniu, przeprowadzonym równie¿ w populacji w³oskiej, w której jedynie 20% osób
chorowa³o na cukrzycê typu 2  wykazano
znamienny wzrost ryzyka zachorowania na
ChNS dla nosicieli allelu T polimorfizmu
+276G>T [7]. W badaniu przeprowadzonym
w Austrii wród 402 mê¿czyzn, którym wykonano angiografiê wykazano, ¿e polimorfizm -11377C>G ma wartoæ predykcyjn¹
w incydentach sercowo-naczyniowych
(zwi¹zany jest te¿ z poziomem adiponektyny i zaawansowaniem mia¿d¿ycy) [18]. W
cytowanej metaanalizie  nie uda³o siê autorom okreliæ haplotypu ryzyka ChNS [42],
co mo¿e implikowaæ stwierdzenie, ¿e adiponektyna nie jest g³ównym predykatorem
CHNS.
Warianty w genie ADIPOQ a czynniki
rodowiskowe (dieta, wysi³ek
fizyczny)
Jak powszechnie wiadomo, znamienny
wp³yw na rozwój cech zespo³u metabolicznego ma wp³yw czynników rodowiskowych,
w tym rodzaj stosowanej diety i aktywnoæ
fizyczna. Coraz czêciej w badaniach genetycznych przeprowadza siê próby interwencyjne, które maj¹ na celu okreliæ warianty genów odpowiedzialnych za rozwój
oty³oci, mia¿d¿ycy, czy cukrzycy typu 2.
Do tej pory opublikowano cztery prace
z zakresu nutrigenomiki, w których wziêto
pod uwagê polimorfizmy adiponektyny. W
jednej z nich uwzglêdniono polimorfizmy
+276G>T i +45T>G. Badanie przeprowadzono wród 57 zdrowych osób z nadwag¹.
Po interwencji dietetycznej, która trwa³a
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Sekw encja 5'

Egzon2-intron-2

-Hiszpanie [64]
-W³osi (rasa kaukaska) [40]
-Francuzi (rasa kaukaska) [11]
-Szw edzi (rasa kaukaska) [74]
-Japoñczy cy [46]
-Niem cy (rasa kaukaska) [63]
-Kanady jczy cy pochodzenia afry kañskiego [71]
-Szw edzi (rasa kaukaska) [70]
-Francuzi (rasa kaukaska) [12]

8 tygodni, wykazano spadek poziomu adiponektyny, w grupie osób z suplementowanym kwasem alfa-linolenowym. Najwiêkszy
spadek obserwowano wród nosicieli alellu
T polimorfizmu +276G>T  nie osi¹gniêto
jednak istotnoci statystycznej. Nie zaobserwowano równie¿ ¿adnych istotnych zmian
w poziomie na czczo insuliny, glukozy i
wskanika HOMA-IR [47].
W du¿ym epidemiologicznym badaniu
przeprowadzonym w Indiach wykazano, ¿e
polimorfizm -10211T>G w genie adiponektyny ma zwi¹zek z insulinoopornoci¹ i cukrzyc¹, szczególnie wród osób spo¿ywaj¹cych dietê o wy¿szym indeksie glikemicznym. Osoby te charakteryzowa³y siê te¿ ni¿szym poziomem adiponektyny [43]. W badaniu, w ramach konsorcjum NUGENOB 
analizuj¹cym epidemiologicznie interakcje
pomiêdzy genomem a sk³adnikami diety
przebadano 42 polimorfizmy 26 genów kandydatów oty³oci  u 549 oty³ych kobiet. Wykazano m.in., ¿e polimorfizm -11377C>G
w genie adiponektyny determinuje procent
energii uzyskiwanej ze sk³adnika t³uszczowego w diecie [43].
Ciekawym badaniem, przeprowadzonym u 110 mê¿czyzn niechoruj¹cych na
cukrzycê, by³a ocena zwi¹zku pomiêdzy
poziomem adiponektyny i wybranymi wyznacznikami zespo³u metabolicznego po
doustnym tecie obci¹¿enia glukoz¹ i po
doustnym tecie tolerancji lipidów. W badaniu tym wykazano spadek poziomu adiponektyny w obu testach, jak równie¿ lepsz¹
korelacjê pomiêdzy wyznacznikami zespo³u metabolicznego (w tym szczególnie z
poziomem triglicerydów) i poziomem adiponektyny mierzonym w trakcie testu tolerancji lipidów w porównaniu z wartoci¹ na
czczo. W badaniu tym jedynym badanym
polimorfizmem adiponektyny by³ 
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-Tajw añczy cy [83]
-Francuzi (rasa kaukaska) [3]

11388G>A, dla którego nie wykazano ¿adnych znamiennych ró¿nic[54].
W kilku pracach okrelano zwi¹zek pomiêdzy poziomem adiponektyny i wysi³kiem
fizycznym i równie¿ dla tych badañ nie ma
jednoznacznych wyników [53]. W badaniu
wród 36 osób czêciowo spe³niaj¹cych kryteria zespo³u metabolicznego, którzy poddani byli programowi z wysi³kiem fizycznym
przez 24 miesi¹ce, wykazano poprawê ogólnej sprawnoci, której towarzyszy³ wzrost
poziomu adiponektyny [53]. W badaniu przeprowadzonym wród 30 zdrowych Japoñczyków stosuj¹cych wysi³ek fizyczny przez
6 miesiêcy 5 razy w tygodniu u nosicieli allelu T polimorfizmu +276G>T stwierdzono
wy¿szy poziom adiponektyny, a ni¿szy
HOMA-IR [22].
Uwagi koñcowe
Pomimo intensywnoci badañ nad polimorfizmami adiponektyny w coraz wiêkszej
liczbie osób z ró¿nych grup etnicznych nadal trudno jest postawiæ jednoznaczne wnioski dotycz¹ce ich roli w etiologii zespo³u
metabolicznego. Nale¿y podkreliæ du¿e
rozbie¿noci (ang. heterogeneity) w wynikach, na które zwracaj¹ równie¿ uwagê autorzy metaanalizy [42].
Wskazuje siê, i¿ wystêpuj¹ce w wynikach ró¿nice odzwierciedlaj¹ po czêci odmienne uwarunkowania rodowiskowe badanych populacji. Wymieniane s¹ ró¿nice
w trybie ¿ycia, w tym szczególnie w rodzaju
stosowanej diety, nie tylko jej kalorycznoci, ale i sk³adników. Podkrela siê tak¿e
ró¿nice w doborze kryteriów w przeprowadzanych badaniach, w tym m.in. ró¿ny wiek
badanych, proporcje p³ci, stan zdrowotny
(obecnoæ oty³oci, cukrzycy) i farmakoterapiê. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿
dobór metod statystycznych, w tym zasto-
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sowanie bardzo odmiennych modeli. Idealnym rozwi¹zaniem by³oby, zgodnie z sugesti¹ autorów metaanalizy, przeprowadzenie
wieloorodkowych badañ w populacji zró¿nicowanej etnicznie z zastosowaniem wystandaryzowanych protoko³ów i analiz¹ tego
samego zestawu polimorfizmów [42].
Dalszych badañ wymaga analiza genetycznego uwarunkowania poziomu adiponektyny i jego zwi¹zku z zaburzeniami metabolicznymi. Dla przyk³adu w metaanalizie
wykazano, ¿e polimorfizm -11391G>A wykazuje najsilniejszy zwi¹zek z poziomem
adiponektyny, bez powi¹zañ z ryzykiem cukrzycy typu 2 i ChNS. Polimorfizm +276G>T
przy istotnym wp³ywie na ryzyko insulinoopornoci i ChNS charakteryzowa³ s³aby
zwi¹zek z poziomem adiponektyny. W niepublikowanym jeszcze badaniu przeprowadzonym w grupie licz¹cej ponad 1000 osób
z Polski Po³udniowej autorzy niniejszej pracy wykazali, ¿e przy braku zwi¹zku pomiêdzy 3 wybranymi polimorfizmami genu adiponektyny (-11391G>A, +276G>T i
+45T>G) i jej poziomem we krwi oraz wskanikami oty³oci (BMI, WHR) dla ka¿dego z
polimorfizmów, istnieje znamienny zwi¹zek
z wybranymi sk³adowymi zespo³u metabolicznego, w tym z poziomem insuliny na
czczo, HOMA-IR, obecnoci¹ nadcinienia
têtniczego i ryzyka cukrzycy typu 2. Stwierdzono, ¿e allel G polimorfizmu +276G>T,
allel A polimorfizmu -11391G>A oraz allel T
polimorfizmu +45G>T wydaj¹ siê byæ - w
znacznym uproszczeniu  markerami ryzyka zespo³u metabolicznego w grupie osób
z polski Po³udniowej (Szopa M., Malczewska-Malec M., Dembiñska-Kieæ A. w przygotowaniu).
Autorzy prac nad polimorfizmami adiponektyny wskazuj¹ równie¿ na koniecznoæ
dalszego poszukiwania funkcjonalnych wariantów genetycznych, które odpowiedzialne s¹ za zwi¹zek z poziomem adiponektyny czy fenotypami metabolicznymi. Nale¿y
podkreliæ, ¿e zaledwie niewielka czêæ
wariantów genu adiponektyny by³a jak dotychczas przebadana. Nieunikniona jest
równie¿ dok³adna charakterystyka wszystkich polimorfizmów z wykonaniem badañ in
vitro i okreleniem funkcji biologicznej ka¿dego z wariantów.
Kolejnym, ciekawym obszarem badañ
pozostaje ocena roli poszczególnych wariantów w genie adiponektyny, jej receptorów w tworzeniu indywidualnej odpowiedzi
na elementy diety i leki [28].
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