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w astmie i chorobach
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Recent findings on GWAS studies in asthma and allergic diseases
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S u m m ar y

The advanced technology that allows for simultaneous analysis of hundreds of thousands polymorphisms distributed
throughout the genome, called GWAS (Genome-Wide Association Studies), enabled to discover many new genetic
risk variants for asthma and allergic diseases. The identification of new genes grants a better understanding of the
pathophysiology of these heterogenous diseases and enables the search for new therapeutic strategies. This works
aims to review the most important discoveries obtained in recent years by using novel genetic approaches.

...............................

Nowoczesna technologia umożliwiająca równoczesną analizę setek tysięcy polimorfizmów genetycznych w całym
genomie, tzw. badania GWAS (ang. genome-wide association studies) pozwoliła na wykrycie wielu nowych wariantów
genetycznych ryzyka rozwoju astmy i chorób alergicznych. Identyfikacja nowych genów pozwala na lepsze zrozumienie patofizjologii tych heterogennych chorób oraz umożliwia poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych.
Niniejsza praca podsumowuje najważniejsze odkrycia uzyskane w ostatnich latach za pomocą najnowszych metod
stosowanych w badaniach genetycznych.
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stma i choroby alergiczne to heterogenne choroby o złożonym podłożu genetycznym. Klasyczne
metody badawcze takie jak analiza sprzężeń,
metoda genu kandydującego oraz klonowanie pozycyjne
pozwoliły na identyfikację kilkunastu genów ryzyka rozwoju
choroby, jednakże dopiero nowoczesna technologia badań
asocjacyjnych w skali całego genomu, tzw. GWAS (ang.
genome wide association studies) pozwoliła na odkrycie
wielu nowych loci ryzyka, przy jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowania etnicznego oraz fenotypów klinicznych.
Badania GWAS w alergii i astmie zostały opisane na łamach
Alergii 4/2012, jednakże od tamtego czasu ich liczba wzrosła
niemalże pięciokrotnie [1]. Niniejsza praca skupia się więc
na przeglądzie najważniejszych odkryć dotyczących badań
genetycznych astmy i chorób alergicznych metodą GWAS
opublikowanych w ostatnich latach.

Wpływ wielkości grupy badanej na wyniki

Badania GWAS powinny być przeprowadzone na dużej
grupie badanej celem wykrycia efektu pojedynczego genu,
gdyż poszczególne warianty genetyczne mają stosunkowo
niewielki wpływ na ryzyko astmy i chorób alergicznych [2].
Wielkość grupy jest również istotna ze względu na przeprowadzaną korektę wielokrotnego testowania, w rezultacie
której jedynie wyniki o wartości P < 5 × 10-8 uznawane są
za istotne warianty ryzyka rozwoju choroby. Badania GWAS
na grupie poniżej 5000 osób zazwyczaj ujawniają tylko

jedno lub dwa istotne loci, wykazując niewystarczającą moc
badania. Niestety, wraz ze wzrostem w badaniu liczby osób
zróżnicowanych etnicznie nasilają się też różnice kliniczne,
środowiskowe i genetyczne. Skutkuje to znacznie mniejszą
liczbą loci istotnych statystycznie niż w przypadku badań
na populacji europejskiej. Natomiast, badania wśród dobrze
zdefiniowanych podgrup fenotypowych wykazują więcej
istotnych loci niż badania nad astmą oskrzelową ogółem.
Na wpływ wyników ma również wielkość grupy kontrolnej,
dziedziczność i dokładność fenotypu.

Astma oskrzelowa

Jedno z najnowszych badań GWAS w astmie (64 538
osób badanych i 329 321 kontroli) z wykorzystaniem danych
z bazy danych UK Biobank pozwoliło na identyfikację 32 813
polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrębie
145 loci, w tym 41 nie powiązanych do tej pory z astmą ani
z fenotypem alergicznym [3]. Badacze wykonali ponadto meta-analizę swoich wyników oraz wyników będących
w posiadaniu konsorcjum TAGC (Trans-National Asthma
Genetic Consortium), w rezultacie której zidentyfikowali
w sumie 66 nowych loci, stanowiących 1.5% odziedziczalności dla astmy. Dodatkowe analizy wykazały silny związek 4
SNP w lokalizacji 1p34.3, 2q37.3, 5q22.1 oraz 6p25.3 z płcią
męską. Ponadto, pacjenci ze wszystkimi wykrytymi wariantami genetycznymi mieli pięciokrotnie wyższe ryzyko rozwoju
astmy w porównaniu do osób z najmniejszą liczbą warian-
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tów. Co ciekawe, porównania uwzględniające inne choroby
alergiczne lub bardziej restrykcyjne fenotypy astmy wykazały jedynie związek większości z 66 loci z ogólną diagnozą
astmy, nawet po wykluczeniu ludności o innym pochodzeniu
niż europejskie. Warianty genetyczne w obrębie 24 loci wykazały asocjację z parametrami badań czynnościowych układu
oddechowego. Analiza bioinformatyczna funkcji biologicznej
zidentyfikowanych loci ujawniła ponad 3-krotnie częstsze
występowanie wariantów ryzyka rozwoju astmy w miejscach
nadwrażliwych na działanie DNazy I w nabłonku, płucach
i grasicy, a także w komórkach krwi. Szlaki sygnałowe powiązane z tymi wariantami to m.in. aktywacja, różnicowanie
i proliferacja leukocytów, produkcja cytokin, rozwój narządów limfatycznych.
Autorzy badania zweryfikowali funkcjonalnie jeden
z genów – glikoproteinę błonową CD52 i wykazali, że
stosowanie przeciwciała αCD52 w modelu zwierzęcym
astmy powoduje zmniejszenie grubości nabłonka dróg
oddechowych oraz nadreaktywności dróg oddechowych na alergen. Jest to o tyle istotne, że alemtuzumab, przeciwciało monoklonalne przeciwko CD52, jest
dopuszczone do leczenia jednej z postaci stwardnienia
rozsianego, a w przyszłości mogłyby być potencjalnie
stosowane w terapii astmy.
Meta-analiza Olafsdottir i wsp. na 68 189 pacjentach
i 702 199 kontrolach wykazała 88 wariantów ryzyka rozwoju astmy w obrębie 56 loci, w tym 19 wykrytych w astmie
po raz pierwszy [4]. Polimorfizmy znajdują się m.in. w genach
COL16A1, IL4Rα , SHARPIN, NSMCE1, SYMPK, SIX5, IL21R,
BHMG1, NPNT, TNFAIP8, FADS1, GNA15, i IL6. Interesujące
wydają się w szczególności te dwa pierwsze – COL16A1
koduje białko związane z produkcją kolagenu, którego lokalna ekspresja u chorych na astmę jest zwiększona, natomiast
celowana terapia biologiczna na IL4Rα wykazuje potencjalną skuteczność w leczeniu astmy ciężkiej. Autorzy wykonali
również analizę funkcjonalną rzadszych wariantów w genach
TNFRSF8 i TGFBR1, wykazując asocjację ze zmniejszonym
ryzykiem rozwoju astmy. Ponadto, analiza bioinformatyczne
wykazała szlaki sygnałowe związane z regulacją funkcjonowania limfocytów CD4+ T.

Stopień ciężkości astmy

Pozostaje zagadką dlaczego niektórzy z pacjentów mają
ciężką postać choroby i nie odpowiadają na standardowe
leczenie. Shrine i wsp. uwzględnili więc w swoich badaniach
stopień ciężkości astmy [5]. Autorzy zidentyfikowali 25 wariantów genetycznych w genach związanych głównie z odpowiedzią immunologiczną, zarówno nabytą jak i wrodzoną.
Wśród nich znalazły się trzy dotąd nie powiązane z astmą
geny: GATA3 (czynnik transkrypcyjny związany z odpowiedzią
limfocytów T w astmie i eozynofilii), MUC5A (odpowiedzialny
za produkcję mucyny) i KIAA1109 (locus powiązane z uczuleniem alergicznym); gen MUC5A był istotnie powiązany
z ryzykiem choroby jedynie po wykluczeniu grupy pacjentów
z łagodna astmą. Polimorfizm w genie MUC5AC może niekorzystnie zmieniać stosunek ekspresji tego genu w stosunku
do MUC5B, zwiększając jego właściwości patogenne i nasilając reakcję nadreaktywności dróg oddechowych i produkcję
śluzu podczas zaostrzenia choroby.
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Niewielka ilość różnych wariantów genetycznych
sugeruje, iż astma umiarkowana i ciężka mają podobną
architekturę genetyczną do astmy łagodnej.

Wiek początku astmy

Dwa badania porównywały pacjentów z różnych grup
wiekowych: Pividori i wsp. analizowali dzieci o początku
choroby do 12 roku życia i dorosłych o początku choroby
między 26 a 65 rokiem życia, natomiast Ferreira i wsp. badali
pacjentów zdiagnozowanych przed 19 rokiem życia i pacjentów w przedziale wieku 20-60 lat [6, 7]. Pierwsza grupa
badawcza zidentyfikowała 61 loci (28 nowych) związanych
z astmą, 56 związanych z astmą o wczesnym początku i 19
z astmą dorosłych, natomiast druga odkryła 142 loci związanych z astmą ogólnie, 123 z astmą wieku dziecięcego oraz
56 z astmą dorosłych. Większa liczba loci u Ferreira i wsp.
jest zapewne wynikiem szerszej definicji astmy dziecięcej
(pacjenci do lat 18).
Najbardziej istotne genetyczne czynniki ryzyka rozwoju astmy dziecięcej to wg. Pivodori i wsp. polimorfizmy w genie filagryny, białka warunkującego prawidłową barierową funkcję naskórka.
Ponadto, analizy bioinformatyczne wykazały, iż
geny zwiększające ryzyko astmy dziecięcej ulegały największej ekspresji w naskórku, krwi oraz jelicie cienkim,
natomiast ekspresja genów związanych z astmą dorosłych była najwyższa w płucach i śledzionie, a w mniejszym stopniu także w krwi, jelicie cienkim.
Sugeruje to, iż astma dorosłych dotyczy głównie płuc
i jest modulowana przez układ immunologiczny, podczas
gdy przyczyną astmy dziecięcej jest głównie nieprawidłowa
funkcja bariery naskórkowej nasilającą nieprawidłowe działanie układu immunologicznego.

Odpowiedź na leczenie

Około 35-40% pacjentów po 8-12 tygodniach leczenia
glikokortykosteroidami wziewnymi nie uzyskuje poprawy
w parametrach czynnościowych układu oddechowego,
a 10% pacjentów w trakcie terapii posiada wysokie ryzyko
wystąpienia ataku astmy [8]. W badaniach GWAS Wanga
i wsp. 120 dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną astmą
otrzymywało różne dawki glikokortykosteroidów (125, 250,
500, 1000 mcg), zwiększane cotygodniowo [9]. Pozwoliło to
na wykrycie asocjacji pomiędzy zależną od dawki poprawą
czynnościową układu oddechowego i pięcioma loci na chromosomach 6, 8, 11 i 15, związanych z funkcjami życiowymi
komórki. Dwa inne badania dotyczące leczenia astmy glikokortykosteroidami w populacji pediatrycznej nie wykazały
istotnych statystycznie wariantów genetycznych po korekcie
wielokrotnego testowania.

Astma i inne choroby alergiczne

Badanie Zhu i wsp. wykazało silną korelację genetyczną między astmą i chorobami alergicznymi (rg = 0.75, P =
6.84×10-62) oraz brak związku z innymi chorobami układu
immunologicznego (m.in. reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą Leśniowskiego-Crohna) [10]. Zidentyfikowano
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32 istotnych statystycznie dla astmy loci (IL1R1, IL1RL1,
IL18R1, IL13, SLC25A46, regiony HLA, SMAD3, GSDMB
i inne), w tym 6 nowych. Odkryto również 33 loci związanych
z chorobami alergicznymi, m. in.: HLA-DQB, C11orf30, FLG,
SLC25A46, TMEM232, CAMK4, TSLP, WDR36, CLEC16
i DEX. Sześć polimorfizmów i 22 loci wykazało asocjację z ryzykiem rozwoju astmy i chorób alergicznych (geny
D2HGDH, GAL3ST2, SLC25A46, TMEM232, HV745896,
C11orf30, SMAD3, SLC7A10).
Analizy bioinformatyczne wykazały, iż zidentyfikowane geny wchodzą w skład szlaków sygnałowych
dotyczących układu immunologicznego oraz nabłonka
dróg oddechowych.

Atopowe zapalenie skóry

Meta-analiza 26 badań GWAS objęła w sumie 21 399
pacjentów i 95 464 kontroli, co pozwoliło na wykrycie 10
nowych loci związanych z ryzykiem zachorowania [11].
Warianty genetyczne obejmują m.in. geny MRPS21,
ZBTB10, IL2RA, IL7R, PUS10, STAT3, SFMBT1 i VAX2,
które kodują białka modyfikujące transkrypcję i odpowiedź immunologiczną.

Alergiczny nieżyt nosa

Największe badanie GWAS objęło 59 762 pacjentów oraz 152 358 kontrole, co pozwoliło na identyfi-

n o w o ś c i

kację 41 loci ryzyka zachorowania, w tym 20 nowych,
dotychczas nie powiązanych z chorobą, dodatkowo
potwierdzonych w grupie 60 720 chorych i 618 527
osób zdrowych [12].
Warianty genetyczne dotyczą genów odpowiedzialnych głównie za odpowiedź immunologiczną: IL7R,
SH2B3, CEBPA/CEBPG, CXCR5, FCER1G, NFKB1,
BACH2, TYRO3, LTK, VPRBP, SPPL3, OASL, RORA
i TNFSF1.

Podsumowanie

Wyżej opisane wyniki badań GWAS wyraźnie podkreślają różnorodność genetyczną w uwarunkowaniu chorób alergicznych. Większość przedstawionych badań
wykorzystuje zbiory pochodzące z genetycznych baz
danych, zbieranych systematycznie przez wiele lat, co
umożliwia zwiększenie grupy badanej, polepszenie mocy
badania i w rezultacie wykrycie nowych loci związanych
z chorobą. Istotny wpływ na wyniki ma także prawidłowy
podział pacjentów na podgrupy w zależności od fenotypu klinicznego. Kolejnym etapem badań GWAS jest
analiza funkcjonalna, która wyjaśni wpływ danego polimorfizmu na ryzyko zachorowania i przebieg choroby,
a w rezultacie umożliwi powstanie nowych strategii terapeutycznych.
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