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Podłoże genetyczne atopowego zapalenia skóry

G E N E T Y K A  –  N O W O Ś C I

The genetic background of atopic dermatitis

S U M M A R Y

Atopic dermatitis is a disease with complex genetic background and is
characterized by high degree of clinical heterogeneity. Numerous candidate
genes have been identified so far in genetic association studies and these
include genes mainly related to skin barrier function as well as innate and
adaptive immunity. However, due to high inconsistency between studies and
populations analyzed, it seems crucial to verify the role of particular genes
and their variants as predictors for atopic dermatitis and classification of
different clinical phenotypes..

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą o złożonym podłożu genetycznym
charakteryzującym się dużą różnorodnością fenotypów klinicznych. W
badaniach genetycznym zidentyfikowano szereg genów kandydujących,
głównie związanych z funkcją ochronną skóry oraz regulacją
mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej. Jednak z uwagi na duże
rozbieżności między wynikami badań oraz populacjami badanymi
istotna wydaje się weryfikacja udziału poszczególnych genów i ich
polimorfizmów jako markerów predykcyjnych dla atopowego zapalenia
skóry i klasyfikacji poszczególnych fenotypów klinicznych.
Szczepankiewicz A.: Podłoże genetyczne atopowego zapalenia skóry. Alergia, 2013, 2: 53-54

 

Spośród wielu przewlekłych chorób zapalnych atopowe zapalenie skóry (AZS) wyróżnia
się z uwagi na złożone podłoże genetyczne i patofizjologiczne, czego wyrazem jest
szerokie spektrum fenotypów klinicznych. Większość badań epidemiologicznych, w tym
badanie ISAAC [1] wykazały, że na AZS choruje 20% populacji ogólnej dzieci, a u 60%
tych dzieci choroba rozpoczyna się przed ukończeniem 2 roku życia tzw. atopowe
zapalenie skóry o wczesnym początku [2].

http://alergia.org.pl/lek/images/2013/pdf/2/Szczepankiewicz.pdf
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Analiza licznych badań prospektywnych i retrospektywnych wskazuje, że pacjenci z
wczesnym początkiem zachorowania na atopowe zapalenie skóry są podgrupą obciążoną
dużym ryzykiem późniejszego rozwoju chorób alergicznych dróg oddechowych takich jak
alergiczny nieżyt nosa i astma, będących składowymi tzw. marszu atopowego [3-5].

Badania sprzężeń
Badania w skali genomu przeprowadzone na panelu ponad 5 000 polimorfizmów
pojedynczego nukleotydu (SNP) w kilku populacjach pochodzenia europejskiego oraz
populacji japońskiej wykazały, w zależności od populacji badanej, istotny udział kilku
regionów chromosomowych, m.in. 3p24, 3p22-24, 3p24-26, a także 3q13-q21 oraz
18q11-q21 w patogenezie AZS [6, 7]. W późniejszym duńskim badaniu typu GWAS
potwierdzono udział locus 3q, zidentyfikowanym we wcześniejszych badaniach, oraz
dodatkowo określono loci 3p, 4q i 18q jako sprzężone z występowaniem AZS, przy czym
najsilniejsze sprzężenie obserwowano dla regionów 3p34, 3q21 i 4q22 [8]. Jednakże
sformułowanie jednoznacznych wniosków z wyników tych badań utrudnia fakt, że
sprzężenie dotyczy regionów zawierających liczne potencjalne geny kandydujące, które
wymagają dalszych analiz w celu identyfikacji konkretnych genów i ich wariantów.

Geny kandydujące
Atopowe zapalenie skóry, podobnie jak inne choroby alergiczne, charakteryzuje się
rodzinnym występowaniem, natomiast w przeciwieństwie do pozostałych chorób
atopowych, cechuje się znaczną „dziedzicznością” (iloraz szans, gdy oboje rodziców
choruje wynosi 3,4 dla AZS w porównaniu z astmą, dla której iloraz szans jest równy 1,5
oraz alergicznym nieżytem nosa z ilorazem szans wynoszącym 1,4) [9].

Liczne badania genetyczne udokumentowały złożone podłoże genetyczne w
patogenezie AZS i do tej pory zidentyfikowano wiele genów kandydujących. Można
je podzielić na dwie główne rodziny genów: geny związane z funkcją bariery
naskórka oraz geny związane z regulacją wrodzonej i nabytej odpowiedzi
immunologicznej, obejmujące również regulację szlaku IgE.

W niniejszej pracy opisano geny, których udział w patogenezie AZS został potwierdzony
w wielu niezależnych badaniach i/lub z udziałem dużych badań populacyjnych [10].

Geny kandydujące związane z barierą naskórka

SPINK5/LEKTI

Wykazano, że warianty genetyczne SPINK5 są związane z atopowym zapaleniem skóry
zarówno w populacji europejskiej jak i azjatyckiej [11, 12]. Ponadto, na modelu mysim
AZS utworzonym przez zablokowanie ekspresji naskórkowego LEKTI wykazano, że brak
ekspresji tego genu aktywuje szlak prozapalny i alergiczny, jak również zwiększoną
produkcję limfopoetyny zrębu grasicy, TSLP (ang. Thymic Stromal Lymphopoietin),
niezależnie od wpływu środowiska i odporności nabytej [13].

W związku z tym sugeruje się, że SPINK5/LEKTI jest istotnym genem kandydującym
dla początkowych etapów zapalenia, zwłaszcza dla wyprysku niemowlęcego.

Filagryna (FLG)

Filagryna jest białkiem macierzy naskórka stymulującym spajanie włókien keratyny w
procesie dojrzewania keratynocytów. Od czasu pierwszej publikacji w 2006 roku opisano
szereg mutacji w genie filagryny (FLG) w populacjach europejskich i azjatyckich, które
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jednak różniły się profilem mutacji [14]. Mutacje w genie filagryny są związane z
wczesnym początkiem AZS i większym nasileniem objawów choroby [14] oraz
powikłaniami związanymi z zakażeniami wirusowymi takimi jak Eczema herpeticum [15].
Jednakże, w populacjach europejskich mutacje w genie filagryny odpowiadają jedynie za
30% przypadków AZS, w związku z tym sugerowany jest również udział innych genów
kandydujących związanych z barierą naskórka np. kompleks genów różnicujących
naskórek (EDC) na chromosomie 1, gen klaudyny 1 i inne [16-18].

Geny kandydujące związane z odpornością

Receptor Toll-podobny 2 (TLR2)

Receptor TLR2 jest związany z odpornością wrodzoną i wraz z receptorem TLR1 wiąże
białka bakteryjne Staphylococcus aureus.

TLR2 ulega ekspresji na powierzchni keratynocytów zarówno w skórze osób zdrowych jak
i chorych na AZS, natomiast jego ekspresję na naskórkowych komórkach dendrytycznych
obserwuje się jedynie u pacjentów z AZS posiadających podwyższone stężenie
całkowitych IgE.

Jeden z polimorfizmów genu TLR2 (R753Q) wykazał asocjację z ciężkim stopniem AZS
[19], jednakże tego związku nie potwierdzono w późniejszych badaniach [20, 21].
Wykazano natomiast związek innego polimorfizmu z regionu promotora genu TLR2
(-16934 A/T) z ciężką postacią AZS [22, 23].

Receptor Toll-podobny 9 (TLR9)

Receptor TLR9 ulega ekspresji głównie na plazmocytoidalnych komórkach
dendrytycznych oraz limfocytach B i rozpoznaje niemetylowane motywy CpG obecne w
DNA bakteryjnym i antygenach wirusowych. Polimorfizm w genie TLR9 może odpowiadać
za zmienioną podatność na zakażenia bakteryjne i wirusowe, które istotnie pogarszają
przebieg AZS. Na modelu mysim AZS zaobserwowano zmniejszoną ekspresję TLR9 po
stymulacji oligonukleotydami CpG (ligandy bakteryjne) oraz defekt aktywacji związanej z
TLR9 w makrofagach [24].

W badaniach asocjacyjnych wykazano, że polimorfizmy genu TLR9 są związane z
postacią AZS niezależną od IgE [25].

Geny związane z limfocytami Th2
Wykazano również istotny udział cytokin produkowanych przez limfocyty Th2 wskutek
aktywacji alergicznego szlaku zapalnego (głównie interleukiny 4 i 13) oraz związanych z
ich działaniem receptorów (receptor IL4RA) i czynników transkrypcyjnych takich jak
STAT6, które mogą istotnie wpływać na regulację reakcji zapalnej w rozwoju AZS.

W badaniach wykazano istotny związek między polimorfizmami genów IL-4 [26], IL-13
[27, 28], IL4RA [29, 30] oraz STAT6 [31, 32] a predyspozycją do zachorowania na
atopowe zapalenie skóry.

Interleukina 31

Ta cytokina produkowana przez limfocyty T jest kluczową w powstawaniu świądu w
przebiegu AZS [33], działając nie tylko na neurony, ale również na keratynocyty i
monocyty [34, 35]. Wykazano, że stężenie IL-31 w surowicy koreluje zarówno ze
stopniem ciężkości atopowego zapalenia skóry jak i ze zmniejszonym stężeniem peptydu
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przeciwbakteryjnego LL-37 oraz witaminy D3, regulującej produkcję LL-37 w
keratynocytach, u chorych na AZS [36]. Wykazano również, że IL-31 wpływa na regulację
różnicowania keratynocytów i ekspresję filagryny w hodowlach ludzkich keratynocytów
[37].

W badaniach asocjacyjnych wykazano związek częstego haplotypu genu IL-31 z postacią
AZS niezależną od IgE [38], co potwierdziły wyniki badania Hong i wsp. [39], w którym nie
zaobserwowano związku polimorfizmów tego genu z AZS zależnym od IgE.

Receptor o wysokim powinowactwie do IgE (FCER1)

W badaniach asocjacyjnych wykazano związek genów kodujących łańcuchy α i γ
receptora z występowaniem atopowego zapalenia skóry.

Łańcuch α (FCER1A)

Wykazano, że polimorfizmy w obrębie promotora genu kodującego łańcuch α wiążący IgE
(-344 C/T i -95 C/T) są związane z AZS oraz podwyższonym stężeniem IgE [40-42].

Istotny udział polimorfizmów genu FCER1A w odpowiedzi IgE-zależnej i regulacji
zapalenia alergicznego został potwierdzony w badaniach asocjacyjnych w skali całego
genomu (GWAS) [43, 44].

Łańcuch γ (FCER1G)

Ekspresja podjednostki γ receptora dla IgE jest kluczowa dla właściwej regulacji
kompleksu receptora w monocytach i komórkach dendrytycznych, odgrywających istotną
rolę w alergizacji i rozwoju AZS [45]. W badaniach asocjacyjnych polimorfizmów genu
FCER1G nie wykazano istotnego związku z AZS ani stężeniem IgE [44], jednakże w
ostatnim badaniu epigenetycznym [46] zaobserwowano zmniejszoną metylację w obrębie
promotora tego genu, co prowadzi do nadmiernej ekspresji receptora FcεRI w
monocytach, obserwowanej u chorych na AZS.

Perspektywy
W ostatnich latach liczne badania pomogły w zrozumieniu uwarunkowań genetycznych i
patofizjologicznych atopowego zapalenia skóry. Zidentyfikowano szereg czynników
molekularnych, które w przyszłości pozwolą na rozróżnienie podgrup pacjentów o różnym
fenotypie klinicznym w oparciu o markery genetyczne. Jednakże opracowanie
docelowego algorytmu postępowania i leczenia AZS wymaga weryfikacji
dotychczasowych wyników badań genetycznych i zastosowania nowoczesnych narzędzi
biologii systemowej do klasyfikacji wartości poszczególnych endofenotypów w predykcji i
leczeniu atopowego zapalenia skóry.
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