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Badania GWAS – nowa strategia badań genetycznych
w alergii i astmie

G E N E T Y K A  –  N O W O Ś C I

Genome-wide association studies – novel approach in allergy
and asthma genetics
S U M M A R Y

Familial segregation of allergic diseases and asthma indicate strong genetic
contribution that can be modified by environmental exposures. Last decade
brought the development of genetic analyses using advanced technologies
that enabled simultaneous analysis of hundreds of thousands polymorphisms
distributed throughout the genome so called GWAS studies (genome-wide
association studies). So far, over 20 such studies have been conducted in
allergic diseases and asthma. The current paper was aimed to review the
recent discoveries obtained by using novel genetic approaches which have
provided valuable insights into the pathophysiology of allergy and asthma.

Rodzinne występowanie chorób alergicznych i astmy wskazuje na silny
udział czynnika genetycznego, natomiast ekspresja objawów klinicznych
może być modyfikowana przez ekspozycję na środowiskowe czynniki
ryzyka. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło rozwój metod genetycznych
wykorzystujących nowoczesne technologie umożliwiające równoczesną
analizę setek tysięcy polimorfizmów genetycznych rozmieszczonych w
całym genomie tzw. badania GWAS (ang. genome-wide association
studies). Do tej pory opublikowano ponad 20 badań tego typu w
chorobach alergicznych i astmie. Niniejsza praca stanowi przegląd
odkryć uzyskanych za pomocą najnowszych metod stosowanych w
badaniach genetycznych, które dostarczyły cennych spostrzeżeń
dotyczących patofizjologii chorób alergicznych i astmy.
Szczepankiewicz A.: Badania GWAS – nowa strategia badań genetycznych w alergii i astmie. Alergia, 2012, 4: 14-16

 

Choroby alergiczne i astma należą do chorób złożonych często występujących w
populacji zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Rodzinne występowanie tych chorób
wskazuje na silny udział czynnika genetycznego, natomiast ekspresja objawów
klinicznych może być modyfikowana przez ekspozycję na środowiskowe czynniki ryzyka.
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Do tej pory dzięki badaniom genetycznym z użyciem klasycznych metod badawczych (tj.
analiza sprzężeń, metoda genu kandydującego oraz klonowanie pozycyjne)
zidentyfikowano wiele potencjalnych genów ryzyka (1). Natomiast ostatnie dziesięciolecie
przyniosło rozwój metod genetycznych wykorzystujących nowoczesne technologie
umożliwiające równoczesną analizę setek tysięcy polimorfizmów genetycznych
rozmieszczonych w całym genomie. Do tej pory opublikowano ponad 20 badań
asocjacyjnych w skali całego genomu tzw. badania GWAS (ang genome-wide association
studies) dotyczących fenotypu alergicznego oraz astmy (2). Niniejsza praca stanowi
przegląd odkryć uzyskanych za pomocą najnowszych metod stosowane w badaniach
genetycznych alergii i astmy z wydzielaniem poszczególnych fenotypów chorobowych.

Genetyczna epidemiologia astmy i alergii
Z uwagi na dużą heterogenność astmy i chorób alergicznych istotne jest wydzielenie
podgrup pacjentów o podobnym fenotypie chorobowym w celu dopasowania najbardziej
optymalnej terapii. Pacjentów o podobnym fenotypie wyodrębnia się z użyciem kryteriów
opisowych takich jak: wiek, początek choroby, czynniki wywołujące, częstość i przebieg
zaostrzeń oraz odpowiedź na leki. Jednakże tak wyodrębnione fenotypy nie
odzwierciedlają precyzyjnie patomechanizmu choroby dla danego zespołu kryteriów
klinicznych. Stąd potrzeba identyfikacji specyficznych markerów genetycznych
pozwalających na rozróżnienie poszczególnych fenotypów, co usprawni zapobieganie i
ułatwi leczenie poszczególnych pacjentów. W tym celu prowadzi się badania GWAS dla
różnych fenotypów chorobowych w astmie i alergii (3).

Astma dziecięca
Pierwszym badaniem typu GWAS opublikowanym w 2007 roku dla astmy dziecięcej było
badanie GABRIEL (4), w którym zidentyfikowano nowy locus związany z ryzykiem
rozwoju astmy wczesnodziecięcej na chromosomie 17q21 m.in. warianty genetyczne w
genie ORMDL3, co potwierdzono pozytywną asocjacją tego locus z astmą w
niezależnych badaniach (5-7). W drugim etapie badania GABRIEL przeprowadzonym na
grupie 8730 pacjentów (w tym 6783 z astmą dziecięcą) oraz 11389 osób z grupy
kontrolnej potwierdzono związek locus 17q21 z astmą dziecięcą oraz zaobserwowano
związek kilku innych genów z tym fenotypem (m.in. HLA-DQA1, HLA-DQB1, IL33,
IL1RL1/IL18R1, SMAD3, IL2RB, IL13) (8). W innym badaniu GWAS wskazano na rolę
genu DENND1B, ulegającego ekspresji w komórkach dendrytycznych i prawdopodobnie
oddziałującego z czynnikiem TNFα (9). W badaniu GWAS przeprowadzonym w populacji
USA (badanie CAMP) zaobserwowano związek astmy dziecięcej z regionem
chromosomu 5q12 (10).

Astma wieku dorosłego
Jedynym locus zidentyfikowanym dla astmy wieku dorosłego w badaniu konsorcjum
GABRIEL na grupie 1947 osób był gen HLA-DQ (8). Największe badanie typu GWAS w
populacji azjatyckiej zidentyfikowało najistotniejsze asocjacje z astmą w regionie MHC
(11).

Atopia i astma
Jednym z wykładników atopii jest podwyższone stężenie całkowitego IgE w surowicy krwi.
W pierwszym badaniem GWAS przeprowadzonym dla fenotypu podwyższonego stężenia
IgE zidentyfikowano region 1q23, w którym zlokalizowany jest gen FCER1A oraz warianty
genetyczne z locus 5q31 oraz regionu 12q13 kodującego czynnik transkrypcyjny STAT6
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(12). Oba geny, FCER1A i STAT6, są zaangażowane w regulację produkcji IgE i były
przedmiotem badań genetycznych w astmie i atopii (13, 14). W badaniu GABRIEL
jedynym locus związanym ze stężeniem IgE był gen HLA-DRB1 (8).

Analiza fenotypów pośrednio związanych z astmą i chorobami alergicznymi umożliwia
wykrycie genów warunkujących występowanie poszczególnych fenotypów klinicznych
niezależnie od choroby.

Eozynofilia
Eozynofile są komórkami odpowiedzialnymi za odpowiedź zapalną w astmie, a
zwiększona liczba ezoynofilów charakteryzuje fenotyp astmy ciężkiej (15). W badaniu
GWAS populacji islandzkiej wskazano na asocjację wariantów genu IL1RL1 ze
zwiększoną liczbą eozynofilów i podatnością na astmę atopową (16). Ten sam gen został
również zidentyfikowany w badaniu GABRIEL dla fenotypu astmy dziecięcej (8), co
sugeruje jego udział w procesach zapalnych. W tym samym badaniu GWAS
zaobserwowano związek 3 innych genów z eozynofilią (GATA2, IL5 i SH2B3).

Chitynazy
Stężenie YKL-40 w surowicy krwi może być biomarkerem ciężkości astmy (17). W
badaniu GWAS przeprowadzonym przez Ober i wsp. (18) wykazano asocjację między
wariantem promotora genu chitynazy (CHI3L1) a stężeniem YKL-40. Warianty tego genu
wykazały również asocjację z nadreaktywnością oskrzeli oraz czynnością płuc.

Czynność płuc
Czynność płuc jest cechą dziedziczną i może służyć jako mierzalny fenotyp związany z
astmą (19). W celu określenia genów wpływających na czynność płuc, u zdrowych osób
przeprowadzono kilka badań typu GWAS analizujących związek z wynikami spirometrii.
Istotne asocjacje zaobserwowano między wariantami genów GSTO2 (S-transferaza
glutationu omega 2) na chromosomie 10 oraz IL6R (receptor interleukiny 6) na
chromosomie 1 a wartością FEV1, FVC i FEF25-75 (20). Te wyniki potwierdzają związek
polimorfizmów genu IL6R z astmą oraz czynnością płuc (20, 21). W kilku innych
badaniach wskazano na asocjację genu HHIP, zaangażowanego w rozwój embrionalny
płuc, z czynnością układu oddechowego, niezależnie od fenotypu astmy (22-24).

Podatność na AZS i ANN
Astma, atopowe zapalenie skóry (AZS) oraz alergiczny nieżyt nosa (ANN) należą do
grupy chorób atopowych (25, 26) i występują rodzinnie, co wskazuje na ich silne podłoże
genetyczne. Atopowe zapalenie skóry często poprzedza wystąpienie objawów astmy. W
rozwoju tej choroby głównym genem kandydującym zidentyfikowanym jeszcze przed erą
badań GWAS jest gen filagryny (FLG) zlokalizowany na chromosomie 1q21 (27). W
badaniu GWAS wykazano istotną asocjację z locus 11q35.5, regionem kodującym m.in.
gen C11orf30, związany z naprawą nici DNA, oraz gen FLG. Udział tego ostatniego został
potwierdzony w badaniu GWAS przeprowadzonym w populacji chińskiej, które również
opisało 2 dodatkowe loci związane z AZS (28) (tabela 1).

TABELA 1Wyniki badań GWAS w fenotypach związanych z astmą i alergią (według (32)
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Fenotyp Gen Chromosom Populacja

Stężenie YKL-40 CHI3L1 1q32 europejska
(18)

Nadreaktywność dróg oddechowych

Liczba eozynofilów we krwi SH2B3 12q24 europejska
(16)

GATA2 3q21

IL1RL1 2q12

IL5 5q31

IKZF2 2q34

WDR36 5q22

MHC 6p21

IL33 9p24

MYB 6p22

Stężenie całkowitych IgE FCER1A 1q23 europejska
(12)

RAD50 5q31

STAT6 12q13

Stężenie alergenowo-swoistch IgE
(alergeny roztoczy kurzu domowego,
kota, pyłków traw)

C11orf30/LRRC32 11q13 europejska
(30)

FNDC3A 13q14 europejska
(33)

Czynność płuc (FEV1, FVC) GSTO2 10q25 europejska
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(20)

Czynność płuc (FEF25-75) IL6R 1q21

Czynność płuc (FEV1 i FEV1/FVC) HHIP 4q31 europejska
(23)

GSTCD 4q24

AGER 6p21

THSD4 15q23

TNS1 2q35

HTR4 5q32

DAAM2 6q21

HHIP 4q31 europejska
(24)

AGER/PPT2 6p21

HTR4 5q32

ADAM19 5q33

GPR126 6q24

FAM13A 4q22

PTCH1 9q22

Atopowe zapalenie skóry C11orf30 11q13 europejska
(31)

FLG 1q21 europejska
(31),
azjatycka
(28)
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TMEM232/SLC25A46 5q22 azjatycka
(29)

TNFRSF6B/ZGPAT 20q13

Alergiczny nieżyt nosa MRPL4 19p13 azjatycka
(29)

BCAP 10q24

HLA-DQB1/HLA-
DRB1

6p21

TMEM232/SLC25A46 5q22 europejska
(30)

TSLP 13q31

C11orf30/LRRC32 11q13

W alergicznym nieżycie nosa badanie GWAS przeprowadzone w populacji chińskiej
wskazało na asocjację z genem MRPL4 (mitochondrialne rybosomalne białko L4) na
chromosomie 19p13.2 oraz genem BCAP (adaptor limfocytów B dla kinazy
fosfatydyloinozytolu) na chromosomie 10q24.1, co zostało potwierdzone w badaniu
replikacyjnym (29). W metaanalizie obejmującej 4 populacje europejskie wykazano
asocjację locus 11q13 z alergicznym nieżytem nosa oraz uczuleniem na pyłki traw (30), a
warianty z tego regionu były związane również z atopowym zapaleniem skóry (31) oraz
astmą (21). Ponadto, locus TMEM232/SLC25A46, związane z atopowym zapaleniem
skóry (28) wykazało również asocjację z alergicznym nieżytem nosa (30).

Podsumowanie
Wyniki badań GWAS opisane powyżej odzwierciedlają różnorodność genetyczną w
uwarunkowaniu chorób alergicznych oraz poszczególnych fenotypów klinicznych. Mimo
istnienia kilku loci wspólnych dla fenotypów alergii i astmy, oczywistym jest, że każdy z
analizowanych fenotypów ma odmienne determinanty genetyczne. Wyniki badań GWAS
dostarczyły cennych spostrzeżeń dotyczących patofizjologii chorób alergicznych i astmy.
Kolejnym etapem będzie analiza funkcjonalnych powiązań między zidentyfikowanymi
polimorfizmami a ich wpływem na fenotyp, by lepiej zrozumieć i leczyć alergie i astmę. 
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