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συνεργάτες και φίλοι. Αισθάνοµαι λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσω  θερµά όλους 
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πολύτιµες συµβουλές του, για την επιστηµονική καθοδήγηση που µου παρείχε, την 

αστείρευτη έµπνευση του, την επιµονή του για το τέλειο αποτέλεσµα καθώς και για το 
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 

1991:  Αποφοίτηση  από το 50  Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο) µε  γενικό 

βαθµό 18.6 (Άριστα). 

1992: Εισαγωγή στο Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, µετά από 

συµµετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επιτυχής φοίτηση των τριών πρώτων εξαµήνων 

στο αντίστοιχο Τµήµα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µετά από µετεγγραφή. 

1994: Εισαγωγή στο Τµήµα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά από συµµετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

1999:  Αποφοίτηση από το Τµήµα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

1999-2001: Εκπόνηση διατριβής Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Master of  Science, 

M.Sc.) στο εργαστήριο Βιοχηµείας και Φυσιολογίας Φυτών του Τµήµατος Βιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Καλλιόπης Ρουµπελάκη-

Αγγελάκη. Το θέµα της διατριβής µου ήταν: «Γενετική ταυτοποίηση 46 κλώνων  Vitis 

vinifera και 60 υβριδίων Vitis που χρησιµοποιούνται ως υποκείµενα για την καλλιέργεια 

Vitis vinifera µε τη χρήση µικροδορυφορικών σηµαντών». Ολοκλήρωσα τις σπουδές µου 

στα πλαίσια του παραπάνω Μεταπτυχιακού Προγράµµατος και απέκτησα το 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε., M.Sc.) µε  γενικό βαθµό Άριστα (8,52), 

στις 6 ∆εκεµβρίου 2001. 



 11

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

1/7/98-31/12/98: Εργάστηκα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγράµµατος 

ΕΠΕΑΕΚ (υποπρόγραµµα 3, Πρακτική άσκηση Φοιτητών και σπουδαστών), 

πραγµατοποιώντας πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Βιοχηµείας  του τµήµατος 

Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την 

επίβλεψη του καθ. κ. Μ. Στρατάκη.  

Ακόµα, σε συνεργασία µε τον ερευνητή του Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε ∆ρ. ∆. Γκούµα, πραγµατοποίησα 

ερευνητική εργασία µε θέµα: «Επίδραση της αιµολέµφου του καρκινοειδούς Squila 

Mantis στην δηµιουργία συσσωµατωµάτων σειράς επιλεγµένων φυτοπαθογόνων 

βακτηρίων».  

 

Σεπτέµβριος 2000-∆εκέµβριος 2001: Συµµετείχα ως Βιολόγος, µε σύµβαση έργου από 

το Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG II, στο εργαστήριο 

Βιοχηµείας και Φυσιολογίας Φυτών του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Ε. Ένωση. Το έργο που µου είχε ανατεθεί 

είχε τίτλο «Μοριακοί σηµαντές» (ερευνητικό, εργαστηριακό έργο, στα πλαίσια του 

παραπάνω προγράµµατος). 

 

 

Μάρτιος 2002-∆εκέµβριος 2003:  Συµµετείχα ως Βιολόγος, µε σύµβαση έργου από το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, στη διεξαγωγή ∆ιεθνούς, Πολυκεντρικής Κλινικής ∆οκιµής-

Μελέτης που χρηµατοδοτήθηκε από την Ε. Ένωση (BIOAIR, www.bioair.org) µε τίτλο 

«Προοπτική εκτίµησης της κλινικής πορείας και των βιολογικών δεικτών στη Βαριά 

Χρόνια Νόσο των Αεραγωγών». Βάσει της παραπάνω σύµβασης µου ανατέθηκε το 

παρακάτω έργο: «Ανίχνευση αστάθειας µικροδορυφορικού DNA σε κυτταρολογικά 

δείγµατα ασθενών µε Βαρύ Άσθµα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια». 

 

Μάρτιος 2004-Σεπτέµβριος 2005:  Συµµετείχα ως Βιολόγος, µε σύµβαση έργου από το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο ερευνητικό πρόγραµµα «∆ιερεύνηση και συγκριτική µελέτη 
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της δράσης διαφόρων φαρµάκων του αναπνευστικού συστήµατος στον πληθυσµό της 

Κρήτης». 

 

Οκτώβριος 2005- Φεβρουάριος 2006:  Συµµετείχα ως Βιολόγος, µε σύµβαση έργου 

από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο ερευνητικό πρόγραµµα Πυθαγόρας II-Ενίσχυση 

ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια, µε τίτλο: «Επίκτητες µεταλλάξεις/ αλλοιώσεις 
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 Gene Profiler  
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ABSTRACT 

 

Previous studies have shown that microsatellite (MS) DNA instability (MSI) is detectable 

in sputum cells in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma. The aim of 

the present study was to investigate whether asthma and COPD could be distinguished at 

the MS DNA level. DNA was extracted from sputum cells and white blood cells from 63 

COPD patients, 60 non-COPD smokers, 36 asthmatics and 30 healthy non-smokers. Ten 

MS markers located on chromosomes 2p, 5q, 6p, 10q, 13q, 14q and 17q were analysed. 

No MSI was detected in non-COPD smokers or healthy nonsmokers. A significantly 

higher proportion of COPD patients exhibited MSI (49.2%) compared to asthmatics 

(22.2%). MSI was detected even in the mild stages of COPD (33.3%) and asthma 

(22.2%). No relationship was found between MSI and COPD severity. The most 

frequently affected marker was D14S588 (17.5% in COPD and 2.7% in asthma). The 

markers D6S344, G29802 and D13S71 showed alterations only in COPD, and G29802 

was associated with a significantly decreased forced expiratory volume in one second 

FEV1 (% predicted), whereas MSI in D6S344 was associated with a significantly higher 

FEV1 (% pred). The frequency of microsatellite instability was higher in chronic 

obstructive pulmonary disease than in asthma, and microsatellite instability in three 

workers showed chronic obstructive pulmonary disease specificity. However, further 

studies are needed to verify the differences between chronic obstructive pulmonary 

disease and asthma at the microsatellite level. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σκοπό της παρούσας µελέτης αποτέλεσε η σύγκριση του Μικροδορυφορικού προτύπου 

ασθενών µε ΧΑΠ έναντι ασθενών µε  Βρογχικό Άσθµα. Ως πρώτο βήµα για τη 

διερεύνηση της κοινής ή µη κοινής γενετικής βάσης των δύο ασθενειών, 

χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης η συχνότητα εµφάνισης των φαινοµένων της Αστάθειας 

των αλληλουχιών του Μικροδορυφορικού DNA (Μicrosatellite DNA Instability, MSI). 

H αστάθεια των µικροδορυφορικών DNA αλληλουχιών, όπως έχει δειχθεί από 

προηγούµενες µελέτες (Siafakas et al, 1999, Spandidos et al, 1996, Paraskakis et al, 

2003), σε ασθενείς ΧΑΠ και Άσθµατος, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης 

γενετικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας αποσταθεροποίηση του γονιδιώµατος που θα 

µπορούσε να επηρεάσει άλλα γονίδια, οδηγώντας έτσι στην απορύθµιση των κυττάρων 

που υφίστανται τις παραπάνω µεταλλαγές.  

Με την παρούσα µελέτη, στοχεύσαµε στην ανάδειξη νέων πληροφοριών της µοριακής 

παθογένειας της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών, µελετώντας 

εξειδικευµένους µικροδορυφορικούς σηµαντές στα δύο νοσήµατα προσεγγίζοντας 

συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοχές που έχουν εµπλακεί µέχρι τώρα στην παθογένεια 

της ΧΑΠ και του Άσθµατος.  

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης επιλέχθηκαν ασθενείς µε Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια (Χ.Α.Π.) και Άσθµα. Τα δείγµατα (πτύελα και περιφερικό αίµα), 

ελήφθησαν από τους ασθενείς της Πνευµονολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου, Ηρακλείου Κρήτης, αφού πρώτα δόθηκε έγκριση από την Επιτροπή 

Ιατρικής Έρευνας και Ηθικής, του Νοσοκοµείου. Μελετήθηκαν συνολικά 189 δείγµατα. 

Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν δείγµατα  από 63 ασθενείς µε Χ.Α.Π., 60 καπνιστές που 

δεν έπασχαν από Χ.Α.Π., 36 ασθενείς µε Άσθµα και 30 υγιή άτοµα. Η οµάδα των 

ασθενών µε Άσθµα καθώς και η οµάδα των υγιών ατόµων περιελάµβανε µη καπνιστές.  

Εκχυλίστηκε  DNA τόσο από τα κύτταρα πτυέλου και από τα λευκοκύτταρα του 

περιφερικού αίµατος, χρησιµοποιώντας καθορισµένα  πρωτόκολλα (QIAamp DNA 

Blood Maxi Kit, Qiagen Inc. και  QIAamp DNA Mini kit, Qiagen Inc.). 

Βελτιστοποιήθηκε ο σχεδιασµός των άριστων συνθηκών για PCR ανάλυση, για τους 

µικροδορυφορικούς δείκτες που µελετήθηκαν: G29802, RH70958, D17S250, D5S207, 

D13S71, D14S588, D14S292, D6S2223, D6S263, D6S344. Η επιλογή των 

συγκεκριµένων χρωµοσωµικών περιοχών στηρίχτηκε σε προηγούµενες µελέτες οι οποίες 
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περιγράφουν τις περιοχές αυτές ως περιέχουσες υποψήφια γονίδια για την ΧΑΠ και το 

Άσθµα .  

Από τα αποτελέσµατα της  παρούσας ερευνητικής µελέτης αναδεικνύονται τρεις 

µικροδορυφορικοί δείκτες, οι G29802, D13S71 και D6S344, ως ειδικοί µόνο για την 

Χ.Α.Π και όχι για το Άσθµα  Τα δείγµατα που ελήφθησαν από την οµάδα των καπνιστών 

που δεν έπασχαν από Χ.Α.Π. καθώς και από την οµάδα των υγιών ατόµων, δεν ανέδειξαν 

το φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας σε κανέναν από τους δέκα 

Μικροδορυφορικούς ∆είκτες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη. Η αναλογία 

των ασθενών µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια στα δείγµατα 

πτυέλου, ήταν σηµαντικά υψηλότερη συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη αναλογία των 

ασθενών µε Άσθµα (31 (49,2 %) έναντι 8 (22,2%) ασθενών µε Άσθµα (p=0.01; Chi-

squared test)). To φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας ανιχνεύτηκε σε 

περισσότερους του ενός Μικροδορυφορικούς ∆είκτες στο ίδιο άτοµο (50 περιπτώσεις  

MSI σε 31 ασθενείς µε Χ.Α.Π.).  Πιο αναλυτικά, 23 ασθενείς µε Χ.Α.Π. ανέδειξαν 

Μικροδορυφορική Αστάθεια σε ένα Μικροδορυφορικό ∆είκτη, τέσσερις ασθενείς σε δύο 

Μικροδορυφορικούς ∆είκτες και τέσσερις σε περισσότερους των τριών 

Μικροδορυφορικών ∆εικτών.   Εκτός από έναν ασθενή µε Άσθµα που ανέδειξε 

Μικροδορυφορική Αστάθεια σε δύο Μικροδορυφορικούς ∆είκτες, όλοι οι υπόλοιποι 

(επτά ασθενείς) εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια σε έναν  Μικροδορυφορικό 

∆είκτη. 

Ο Μικροδορυφορικός ∆είκτης που ανέδειξε τα υψηλότερα ποσοστά Μικροδορυφορικής 

Αστάθειας και στις δύο οµάδες (Χ.Α.Π. και Άσθµα), είναι ο D14S588 (17,5 % στην 

Χ.Α.Π. και 2,7% στο Άσθµα (p=0.06; Yates-corrected Chi-squared test).  Οι 

Μικροδορυφορικοί ∆είκτες G29802, D13S71 και D6S344  ανέδειξαν Μικροδορυφορική 

Αστάθεια µόνο στην οµάδα της Χ.Α.Π. , ενώ  ο ∆είκτης D6S2223 ανέδειξε 

Μικροδορυφορική Αστάθεια. µόνο σε έναν ασθενή µε Χ.Α.Π. και σε κανέναν ασθενή µε 

Άσθµα. Κανένας Μικροδορυφορικός ∆είκτης δεν ανέδειξε ειδικότητα για το Άσθµα. 

Το φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας ανιχνεύτηκε ακόµα και στην υποοµάδα 

της ήπιας µορφής Χ.Α.Π. (33,3%).  Η βαρύτητα της νόσου δεν φάνηκε να σχετίζεται µε 

την συχνότητα της Μικροδορυφορικής Αστάθειας, εφόσον δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα  ποσοστά των ασθενών που εµφάνισαν 

Μικροδορυφορική Αστάθεια στις τέσσερις υποοµάδες της Χ.Α.Π.(Ήπια, Μέτρια, Βαρειά 
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και πολύ Βαρειά Χ.Α.Π.) που µελετήθηκαν (Chi-squared test).  Παρατηρήθηκε 

σηµαντική µείωση της τιµής FEV1 (%  του προβλεπόµενου) µεταξύ των ασθενών µε 

Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια στον Μικροδορυφορικό ∆είκτη 

G29802 (Mann-Whitney test) ενώ η εµφάνιση Μικροδορυφορικής Αστάθειας στον 

Μικροδορυφορικό ∆είκτη συσχετίστηκε µε αυξηµένη τιµή FEV1 (%  του 

προβλεπόµενου, p=0.01). Μη στατιστικά σηµαντική διαφορά στις τιµές FEV1 (%  του 

προβλεπόµενου) ανιχνεύτηκε µεταξύ των ασθενών µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν και των 

ασθενών µε Χ.Α.Π που δεν εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια στον 

Μικροδορυφορικό ∆είκτη D13S71 (p=0.5; Mann-Whitney test). 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι ποσοστό 49,2 % των ασθενών µε 

Χ.Α.Π. και 22,2 % των ασθενών µε Άσθµα ανέδειξαν Μικροδορυφορική Αστάθεια 

(p=0.01). Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν ένα διαφορετικό πρότυπο, σε επίπεδο 

Μικροδορυφορικής Αστάθειας, των δύο νόσων. Επιπρόσθετες µελέτες απαιτούνται για 

την εκτενέστερη µελέτη των διαφορών ανάµεσα στην Χτόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια και το Άσθµα σε επίπεδο Μικροδορυφορικού DNA.   
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Άσθµα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (Χ.Α.Π.), αποτελούν τις 

συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσµίως. Στην Ευρωπαική Ένωση η 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια και το Βρογχικό Άσθµα µαζί µε την πνευµονία 

αποτελούν την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου. Στη Β. Αµερική η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια είναι η τέταρτη κατά σειρά αιτία θανάτου ενώ παγκοσµίως 

αντιπροσωπεύει την έκτη. Υπολογίζεται ότι 4-6% των ανθρώπων πάνω από την ηλικία 

των 45 ετών πάσχει από Χ.Α.Π. (O’Byrne and Postma, 1999, Siafakas et al., 1995). 

Πολλές πρόσφατες µελέτες (ENFUMOSA, European Network for Understanding 

Mechanisms Of Severe Asthma) υποστηρίζουν ότι το Βρογχικό Άσθµα και, 

συγκεκριµένα, η βαριά µορφή Άσθµατος (severe asthma), παρουσιάζει οµοιότητες 

περισσότερο µε την ΧΑΠ παρά µε την ήπια ή τη µέτρια µορφή Άσθµατος (The 

ENFUMOSA Study Group 2003).  

 

Το Άσθµα  και η Χρόνια Άποφρακτική Πνευµονοπάθεια θεωρούνται ως οι  πιο κοινές 

παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος που εµφανίζονται από την αλληλεπίδραση 

συγκεκριµένων γονιδίων µε περιβαλλοντικούς παράγοντες (Mayers et al  2004).  

Πρόκειται για δύο πολυπαραγοντικά νοσήµατα, µε κοινό χαρακτηριστικό τους το 

γεγονός ότι ο φαινότυπός τους ελέγχεται από πολλά γονίδια, ενώ παράλληλα 

επηρεάζεται από ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Προκειµένου να µελετηθεί η 

σύνθετη γενετική βάση των δύο ασθενειών, προτείνεται η χρήση εξειδικευµένων 

γενετικών δεικτών, που καλούνται µικροδορυφορικοί σηµαντές ή µικροδορυφορικοί 

δείκτες. Πρόκειται για DNA µικροδορυφορικές περιοχές υψηλά πολυµορφικές, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ευρέως ως δείκτες για την χαρτογράφηση συγκεκριµένων 

χρωµοσωµικών περιοχών.   

 

Σκοπό της παρούσας µελέτης αποτέλεσε η σύγκριση του Μικροδορυφορικού προτύπου 

ασθενών µε Χ.Α.Π. και Βρογχικό Άσθµα. Χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης η συχνότητα 

εµφάνισης των φαινοµένων της Αστάθειας των αλληλουχιών του Μικροδορυφορικού 

DNA (Μicrosatellite DNA Instability, MSI) ως πρώτο βήµα για τη διερεύνηση της 

κοινής ή µη, γενετικής βάσης των δύο ασθενειών. H αστάθεια των µικροδορυφορικών 
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DNA αλληλουχιών, όπως έχει δειχθεί από προηγούµενες µελέτες (Siafakas et al 1999, 

Spandidos et al 1996, Paraskakis et al 2003), σε ασθενείς Χ.Α.Π. και Άσθµατος, θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης γενετικής ευαισθησίας, αναδεικνύοντας 

αποσταθεροποίηση του γονιδιώµατος που θα µπορούσε να επηρεάσει άλλα γονίδια, 

οδηγώντας στην απορρύθµιση των κυττάρων που υφίστανται τις παραπάνω µεταλλαγές.  

Στα πλαίσα αυτής της µελέτης αποσκοπούµε στην ανάδειξη νέων πληροφοριών της 

µοριακής παθογένειας της χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών, µελετώντας 

εξειδικευµένους µικροδορυφορικούς σηµαντές στα δύο προαναφερθέντα νοσήµατα, 

µελετώντας συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοχές που έχουν εµπλακεί µέχρι τώρα στην 

παθογένεια της Χ.Α.Π. και του Άσθµατος. 

 

1. Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσθµα 
 

Σύµφωνα µε τις θέσεις διεθνούς οµοφωνίας για την Χ.Α.Π. (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease – GOLD), που εκδόθηκαν από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας σε συνεργασία µε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α., η Χ.Α.Π. «είναι µια 

νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από περιορισµό της ροής στους αεραγωγούς 

που δεν είναι πλήρως αναστρέψιµος. Ο περιορισµός της ροής είναι συνήθως 

επιδεινούµενος και χαρακτηρίζεται από ανώµαλη φλεγµονώδη απάντηση των 

πνευµόνων σε τοξικά σωµατίδια ή αέρια» (Pauwels RA et al 2001).  Ως κυριότερος  

παράγοντας  που θεωρείται υπεύθυνος για  την πρόκληση της Χ.Α.Π. είναι ο καπνός του 

τσιγάρου (Celli BR et al, Eur Respir J. 2004). Η χρόνια βρογχίτιδα και το εµφύσηµα 

είναι ειδικές καταστάσεις µε διακριτά κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά , αλλά 

υπάρχει σηµαντική αλληλοεπικάλυψη  µε τη Χ.Α.Π. Επίσης, µπορεί να υπάρχει και 

κάποια αλληλοεπικάλυψη µε το Άσθµα, το οποίο όταν χρονίσει και υποθεραπεύεται, 

µπορεί να προκαλέσει µη αντιστρεπτή µείωση της ροής αέρα. Επίσης είναι δυνατό να 

αναπτυχθεί Χ.Α.Π. σε ασθµατικούς ασθενείς που καπνίζουν, µε αποτέλεσµα οι δύο 

καταστάσεις να συνυπάρχουν. Μερικοί ασθενείς µε Χ.Α.Π. εµφανίζουν µερικώς 

αναστρέψιµη µείωση της ροής αέρα και το γεγονός αυτό αναφέρεται συχνά ως 

«ασθµατικό στοιχείο». (Πίνακας 1).  
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ΟΡΙΣΜΟΙ   ΤΗΣ Χ.Α.Π. 

 Βρετανική Εταιρεία Θώρακος (COPD Guidelines,  Thorax 1997) 

Μια χρόνια, βραδέως εξελισσόµενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από απόφραξη 

της ροής αέρα (µειωµένες τιµές των FEV1 και FEV1/FVC), η οποία δεν 

µεταβάλλεται σηµαντικά στη διάρκεια αρκετών µηνών. Το µεγαλύτερο ποσοστό της 

διαταραχής της πνευµονικής λειτουργίας είναι σταθερό, παρότι µπορεί να υπάρξει 

µερική αναστρεψιµότητα µε βρογχοδιασταλτική (ή άλλη) θεραπεία. 

 Αµερικανική  Εταιρεία Θώρακος (American Thoracic Society, Am J  Respir 

Crit Care Med 1995) 

Η Χ.Α.Π. είναι µια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία απόφραξης της 

ροής αέρα οφειλόµενης σε χρόνια βρογχίτιδα ή εµφύσηµα. Η απόφραξη της ροής 

αέρα είναι γενικά προοδευτική και µπορεί να συνοδεύεται από υπεραντιδραστικότητα 

των αεραγωγών και µπορεί να είναι µερικώς αναστρέψιµη. 

 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευµονολογίας (Siafakas NM, Eur Respir J. 1995)  

Η Χ.Α.Π. είναι διαταραχή που χαρακτηρίζεται από µειωµένη µέγιστη εκπνευστική 

ροή και βραδεία κένωση των πνευµόνων κατά τη βίαιη εκπνοή, χαρακτηρικστικά τα 

οποία δεν µεταβάλλονται σηµαντικά στη διάρκεια αρκετών µηνών. Η µείωση της 

ροής αέρα είναι, στο µεγαλύτερο µέρος, αργά προοδευτική και µη αναστρέψιµη. Η 

µείωση της ροής αέρα οφείλεται σε διάφορους συνδυασµούς νόσων των αεραγωγών 

και εµφύσηµα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί in vivo η σχετική συµµετοχή των 

δύο διαδικασιών. 

 GOLD (Pauwels RA,  Am J Respir Crit Care Med. 2001) 

H X.A.Π. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από µείωση της ροής αέρα, η οποία 

δεν είναι πλήρως αναστρέψιµη. Η µείωση της ροής αέρα είναι συνήθως προοδευτική 

και σχετίζεται µε παθολογική φλεγµονώδη απάντηση των πνευµόνων σε τοξικά 

σωµατίδια ή αέρια. 

 

Πίνακας 1: Ορισµοί της Χ.Α.Π. 
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Παλαιότερα είχε  διατυπωθεί η υπόθεση ότι το άσθµα και η Χ.Α.Π. έχουν κοινές ρίζες, 

σήµερα όµως είναι ευρέως αποδεκτό ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές παθήσεις του 

πνεύµονα που χαρακτηρίζονται από απόφραξη των αεραγωγών. Το  άσθµα και η Χ.Α.Π. 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επιπολασµού, είναι αναµενόµενο εποµένως ότι αρκετά 

άτοµα θα πάσχουν ταυτοχρόνως από άσθµα και από Χ.Α.Π. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

10% των ασθενών µε Χ.Α.Π. φέρει παθολογικά χαρακτηριστικά ασθµατικών ασθενών 

(Barnes 2000). Η οµάδα αυτή των αποφρακτικών ασθενών είναι γνωστή ως <<wheezy 

bronchitis>> ή σε ελεύθερη µετάφραση οµάδα <<σπαστικής βρογχίτιδας>>. Η  ύπαρξη 

αυτής της οµάδας των ασθενών (Εικόνα 1), προκαλεί σύγχυση σε κάποιους ειδικούς 

όσον αφορά  στην αντιµετώπιση των δύο παθήσεων ως ένα κοινό νόσηµα µε δύο 

διαφορετικούς φαινοτύπους. 

 
Εικόνα 1: Το διάγραµµα απεικονίζει την αλληλοεπικάλυψη ανάµεσα στη διάγνωση της χρόνιας 

βρογχίτιδας, του εµφυσήµατος και του άσθµατος, καθώς και τη συµµετοχή τους στη Χ.Α.Π. 

 

2. Αιτιολογία της Χ.Α.Π. 

 
Η Χ.Α.Π. είναι µια  πολυπαραγοντική νόσος που προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι στις δυτικές 

χώρες το κάπνισµα αποτελεί αναµφίβολα τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα εµφάνισης 

της νόσου (Doll et al 1994). Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (καπνός του τσιγάρου και 

µόλυνση του αέρα) έχουν χαρακτηριστεί καλύτερα απ’ ότι οι γενετικοί παράγοντες, ενώ 
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δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο λόγος για τον οποίο κάποια άτοµα εµφανίζουν Χ.Α.Π. 

ενώ κάποια άλλα όχι. Το 1976, ο Fletcher και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τη 

δηµοσίευση εργασιών τους για την φύση και την ιστορία της απόφραξης της ροής αέρα 

που παρατηρείται στη Χ.Α.Π. (Fletcher C et al 1976, Fletcher C et al 1977). Τα κύρια 

χαρακτηριστικά ήταν η ταχύτερη απώλεια της πνευµονικής λειτουργίας σε ένα ποσοστό 

καπνιστών, οι µεγάλες διαφορές στην ευαισθησία ανάπτυξης απόφραξης µεταξύ των 

καπνιστών, καθώς και το αποτέλεσµα της διακοπής του καπνίσµατος στην επιβράδυνση 

της ετήσιας έκπτωσης της FEV1. Σύµφωνα µε την εργασία των Fletcher και συνεργατών, 

η αναλογία των καπνιστών που θεωρούνται ευαίσθητοι στο κάπνισµα υπολογίζεται 

περίπου σε ένα ποσοστό 20%. 

 

Μελέτες σε µέλη οικογενειών (Givelber et al 1998) και διδύµους (Redline et al 1987) 

έδειξαν τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν ποικίλοι γενετικοί παράγοντες στην 

ανάπτυξη της Χ.Α.Π. H ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης (α-1 AT) είναι ο µοναδικός 

επιβεβαιωµένος γενετικός παράγοντας για τη Χ.Α.Π. αλλά ευθύνεται µόνο για το 2% των 

περιπτώσεων σοβαρής Χ.Α.Π. Η α1-αντιθρυψίνη είναι ο βασικός αναστολέας 

πρωτεασών στον ορό και στους πνεύµονες. Προστατεύει τους ιστούς έναντι της 

ενζυµατικής πέψης που προκαλείται από διάφορα ένζυµα που απελευθερώνονται από τα 

ουδετερόφιλα, συµπεριλαµβανοµένης και της ουδετεροφιλικής ελαστάσης (Carrell et al 

1982), ενώ καταστέλλει και την ελαστάση των λευκοκυττάρων. Παράγεται στο συκώτι, 

αλλά και στα κυψελιδικά µακροφάγα, όπως και στα µονοκύτταρα του περιφερικού 

αίµατος. Πρώτοι οι Laurell και Eriksson (1963) είχαν παρατηρήσει ότι ασθενείς µε πολύ 

χαµηλά επίπεδα ορού σε α1-σφαιρίνη εκδήλωναν συχνότερα εµφύσηµα. Η α1-

αντιθρυψίνη είναι πρωτείνη υψηλού πολυµορφισµού και έχουν βρεθεί µέχρι τώρα πάνω 

από 70 διαφορετικοί τύποι έκφρασης αυτής (Mornex et al 1986). O γονότυπος ΜΜ 

θεωρείται φυσιολογικός και εκφράζει τα υψηλότερα επίπεδα ορού της α1-αντιθρυψίνης. 

Το αλληλόµορφο Ζ του γονιδίου της α1-αντιθρυψίνης συνοδεύεται από διαταραχή της 

αντιπρωτεολυτικής δράσης της και διαταραχή της επεξεργασίας της στο ενδοπλασµατικό 

δίκτυο, γεγονός που οδηγεί στην συσσώρευσή της µέσα στο κύτταρο. Αυξηµένες 

ποσότητες του αλληλοµόρφου Ζ της α1-αντιθρυψίνης στα ηπατοκύτταρα φαίνεται να 

οδηγούν σε ηπατική νόσο (Birrer et al. 1991). Βαρειάς µορφής ανεπάρκεια σε α1-

αντιθρυψίνη προκύπτει συνήθως από έναν αναστολέα (PI, protease inhibitor ) ΖΖ ή Ζ-
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null γονοτύπου, µε το γονότυπο PIZ να συσχετίζεται συνήθως µε την ανάπτυξη πρώιµης 

µορφής Χ.Α.Π. καθώς και  µε µεγαλύτερη µείωση της τιµής FEV1 (Silverman 2006). 

Ακόµα, άτοµα µε γονότυπο ΡΙΖ που καπνίζουν τείνουν να έχουν χαµηλότερη πνευµονική 

λειτουργία σε µικρότερη ηλικία σε σχέση µε τους µη καπνιστές. Σε πρόσφατες µελέτες 

φαίνεται ότι η ανάπτυξη της Χ.Α.Π. σε άτοµα PIZ γονοτύπου, συµπεριλαµβανοµένων 

ενεργών ή πρώην καπνιστών, δεν είναι απόλυτη και είναι πιθανό ότι µια υποοµάδα 

ατόµων PIZ γονοτύπου παρουσιάζει αυξηµένο κίνδυνο για να αναπτύξει Χ.Α.Π. εξαιτίας 

πρόσθετων τροποποιητικών γονιδίων ή άλλων παραγόντων κινδύνου όπως είναι η 

αυξανόµενη ηλικία, το φύλο, καθώς και έκθεση λόγω επαγγέλµατος σε αέρια, καπνούς ή 

σκόνη, παράγοντες που σχετίζονται µε µειωµένη πνευµονική λειτουργία (Silverman 

2006,  Dahl et al  2005). 

 

Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της Χ.Α.Π., σε συνδυασµό µε την 

αθροιστική επίδραση της καταστροφής που προκαλείται από το κάπνισµα, είναι  η 

ηλικία. Οι περισσότεροι ασθενείς εµφανίζονται ενώ βρίσκοντα στην πέµπτη ή έκτη 

δεκαετία της ζωής τους, έχοντας καπνίσει µέχρι τότε για 20-30 χρόνια. Εκτός από το 

κάπνισµα, έχουν προταθεί δύο ακόµα παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της Χ.Α.Π: 

οι επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις του αναπνευστικού (η λεγόµενη «Βρετανική 

υπόθεση») και η προϋπάρχουσα ατοπία και υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών 

(«Ολλανδική υπόθεση»).  Υπάρχουν αρκετές µελέτες που υποστηρίζουν τόσο τη µία όσο 

και την άλλη υπόθεση.  Είναι πιο λογικό, ωστόσο, οι δύο προαναφερθείσες υποθέσεις να 

αντιµετωπίζονται ως συµπληρωµατικές και όχι ως ανταγωνιστικές. Κάτω από αυτή την 

σκοπιά, η επίδραση του καπνού του τσιγάρου ή άλλων ουσιών που προκαλούν διέγερση 

στον πνεύµονα δηµιουργεί έντονη φλεγµονώδη αντίδραση στους αεραγωγούς και αυτή 

µε τη σειρά της οδηγεί σε υπερέκκριση βλέννης, αυξάνοντας έτσι την αντιδραστικότητα 

των αεραγωγών.  

 

Προκαταρκτικές µελέτες δεν κατάφεραν να αποδείξουν την επίδραση των 

επαναλαβανόµενων λοιµώξεων στην επιταχυνόµενη έκπτωση της αναπνευστικής ροής σε 

φαινοµενικά υγιείς καπνιστές (Peto et al 1983, Clement et al 1982).  Ωστόσο, όταν 

αναπτυχθεί η απόφραξη στη ροή  του αέρα, η υπερέκκριση βλέννης και/ή οι λοιµώξεις 

µπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιτάχυνση της έκπτωσης της πνευµονικής 
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λειτουργίας (Kanner et al 1979,  Lange et al 1990,   Kanner et al 2001,  Vestbo et al 

1996). Tα αποτελέσµατα του καπνίσµατος στην ταχύτητα της έκπτωσης της FEV1 είναι 

µεγαλύτερα όταν συνυπάρχει βρογχική υπεραντιδραστικότητα (Tashkin et al 1996).   

 

Πριν την παρατηρούµενη αύξηση στην κατανάλωση καπνού στο Ηνωµένο Βασίλειο, στα 

τέλη του 19ου  αιώνα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να είχαν τον πρωτεύοντα 

ρόλο σε αυτό που σήµερα ονοµάζεται  Χ.Α.Π. (Chen et al 1999). Οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και η έκθεση σε βιοµηχανική (ή συναφών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων) 

σκόνη, κυρίως στους ανθρακωρύχους (Coggon et al 1998), παραµένουν ακόµη 

σηµαντικοί σε ορισµένες περιπτώσεις. Οι καλύτερα µελετηµένες επαγγελµατικές σκόνες 

είναι οι ακόλουθες: σκόνη βαµβακιού, σκόνη σιταριού και σκόνη τσιµέντου, αιθάλη 

πετρελαίου και καδµίου (Pride et al 1982, Hendrick 1996).  To µικρό βάρος γέννησης, 

καθώς και οι συχνές λοιµώξεις κατά την παιδική ηλικία, έχουν συσχετιστεί επίσης µε 

αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης Χ.Α.Π. (Barker et al 1991, Shaheen et al 1994).   Ακόµα, η 

υγρασία του σπιτιού και η δίαιτα 

που είναι φτωχή σε ψάρι, φρούτα 

και λαχανικά (που περιέχουν 

αντιοξειδωτικά), σχετίζονται 

επίσης µε αυξηµένο κίνδυνο 

εµφάνισης Χ.Α.Π. (Shahar et al 

1994,  Britton 1995).  

 

Εικόνα 2:   Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη Χ.Α.Π.  
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3. Πολυπαραγοντικά Γενετικά Νοσήµατα 
 

Τα πολυπαραγοντικά νοσήµατα αποτελούν µια κατηγορία διαταραχών, µε κοινό 

χαρακτηριστικό τους ένα φαινότυπο που ελέγχεται από πολλά γονίδια, ενώ παράλληλα 

επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και άλλους τυχαίους παράγοντες. Η ταυτοποίηση, 

καθώς και ο ακριβής χαρακτηρισµός γενετικών παραγόντων που συµβάλλουν σε ένα 

πολυπαραγοντικό νόσηµα δεν είναι εύκολος στόχος, εφόσον το αποτέλεσµα του κάθε 

παράγοντα θα πρέπει να διακριθεί από τους υπόλοιπους παράγοντες, ενώ επίσης δεν 

είναι διακριτό το ποσοστό της συνεισφοράς καθενός στην παθογένεια του νοσήµατος .  

Κατά κανόνα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη µέθοδος που µπορεί να αποκαλύψει 

όλους αυτούς τους παράγοντες, και συνεπώς εφαρµόζεται συνδυασµός διαφορετικών 

προσεγγίσεων. 

 

Η µελέτη των πολυπαραγοντικών 

νοσηµάτων εµπεριέχει δύο 

βασικούς διαχωρισµούς. Ο πρώτος 

διαχωρισµός γίνεται ανάµεσα στην 

πολυπλοκότητα στο επίπεδο των 

ατόµων και στην πολυπλοκότητα 

στο επίπεδο των πληθυσµών. Ο 

δεύτερος διαχωρισµός αφορά στην 

γονιδιακή ταυτοποίηση και τον 

χαρακτηρισµό του γονιδιακού αποτελέσµατος. Πέντε κύριες προσεγγίσεις εφαρµόζονται 

για την αποκάλυψη γονιδίων που εµπλέκονται σε πολυπαραγοντικά νοσήµατα (Εικόνα 3) 

και βασίζονται σε:  

 Υποψήφια γονίδια 

 Παραµετρική ανάλυση σύνδεσης (πραγµατοποιείται σε οικογένειες) 

 Μη παραµετρική ανάλυση σύνδεσης  

 Μελέτες συσχέτισης γονιδίων και νοσήµατος (πραγµατοποιείται σε πληθυσµούς) 

 Βιοιατρικά µοντέλα µε τη χρησιµοποίηση ζώων 

 

 

 

Γενετική πολυπαραγοντικών
νοσηµάτων

νόσηµανόσηµα

φαινότυπος1

φαινότυπος2

φαινότυπος3

φαινότυπος4 φαινότυπος5

περιβάλλον

γονότυποςγονότυπος

γονίδια



 35

Εναλλακτικές προσεγγίσεις

Υποψήφια γονίδια Έκφραση γονιδίων

Ανάλυση σύνδεσης

Μοντέλα ζώων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις που  εφαρµόζονται για την  αποκάλυψη γονιδίων 

πολυπαραγοντικών νοσηµάτων. 

 

 

Η Χ.Α.Π. και το Άσθµα αποτελούν 

πολυπαραγοντικές ασθένειες για την 

ανάπτυξη των οποίων  

αλληλεπιδρούν  γενετικοί καθώς και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενώ 

παράλληλα συνδυασµός γονιδίων 

φαίνεται  να ελέγχει την σύνθετη 

γενετική βάση αυτών (Eικόνα 4) 

Εικόνα 4: Τα πλέον κοινά νοσήµατα του ανθρώπου 

προκαλούνται από συνδυασµένη δράση γονιδίων και 

περιβάλλοντος 

 

 

Asthma

Stroke

Diabetes

COPD

Manic-depression

Obesity
High Cholesterol

Inflammatory Bowel Disease

Hypertension

Schizophrenia
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3.1 Μέθοδοι χαρτογράφησης γονιδίων που εµπλέκονται  σε πολυπαραγοντικά 

νοσήµατα 

Οι κύριες εφαρµογές της γονιδιακής χαρτογράφησης στην Ιατρική Γενετική είναι τρεις: η 

παροχή διαγνωστικών πληροφοριών µε σκοπό τη γενετική συµβουλευτική, η 

καθοδήγηση της προσπάθειας κλωνοποίησης γονιδίων που είναι υπεύθυνα για γενετικές 

ασθένειες, και  η διατύπωση και ο έλεγχος υποθέσεων για τα αίτια συγκεκριµένων 

γενετικών νόσων. Σε όλες τις παραπαάνω περιπτώσεις, η σύνταξη γενετικών και 

φυσικών χαρτών αποτελούν αλληλοεξαρτώµενες ενέργειες.  Η γενετική χαρτογράφηση 

στις µέρες µας πραγµατοποιείται µε βάση τις θέσεις πάνω στον φυσικό χάρτη 

κατάλληλων πολυµορφικών δεικτών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση γενετικής 

σύνδεσης (στρατηγική η οποία είναι διεθνώς γνωστή µε τον όρο “positional cloning”). Οι 

προσπάθεια της φυσικής χαρτογράφησης για τον ακριβή εντοπισµό ενός γονιδίου 

κατευθύνονται από την ύπαρξη συγκεκριµένων µειωτικών επιχιασµών (γενετικών 

ανασυνδυασµών), που ανιχνεύονται κατά την ανάλυση σύνδεσης. Οι γενετικοί δείκτες 

αποτελούν ανεκτίµητα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε γενετικές µελέτες που 

στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση γονιδίων που θεωρούνται υπεύθυνα για 

κάποια ασθένεια. Κατά κανόνα, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται 

από τους ερευνητές για την χαρτογράφηση: η ανάλυση σύνδεσης και η µελέτη γενετικής 

συσχέτισης.  

 

3.1.1. Χαρτογράφηση γονιδίων γενετικών νοσηµάτων µε ανάλυση σύνδεσης. 

 H ανάλυση γενετικής σύνδεσης (genetic linkage analysis) αποτελεί µια κλασσική 

µέθοδο για τον εντοπισµό γονιδίων που σχετίζονται µε ένα νόσηµα του ανθρώπου. Ως 

γενετική σύνδεση ορίζεται η τάση την οποία εκδηλώνουν κάποια αλληλόµορφα που 

γειτνιάζουν στενά πάνω σε ένα χρωµόσωµα να µεταβιβάζονται µαζί κατά τη µείωση ως 

ενιαία µονάδα, κατάσταση που είναι γνωστή και µε τον όρο «συνδιαχωρισµός 

αλληλοµόρφων» (Allahabadia1 et al 1999, Teare et al  2005 ). Η ανάλυση γενετικής 

σύνδεσης, ως µέθοδος χαρτογράφησης γονιδίων  µε κριτήριο τον  συνδιαχωρισµό τους 

πάνω σε ένα χρωµόσωµα κατά τη µείωση, είναι επίπονη και απαιτεί πολυπλοκότερους 

χειρισµούς από τη φυσική χαρτογράφηση. Ωστόσο, αποτελεί µια εξαιρετικά σηµαντική 

και αποτελεσµατική µέθοδο για την Ιατρική Γενετική, διότι αποτελεί τη µόνη µέθοδο 
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χαρτογράφησης γονιδίων που ανιχνεύονται µόνο ως φαινοτυπικοί χαρακτήρες. Η 

πλειονότητα των γονιδίων που ευθύνονται για γενετικές ασθένειες ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία, εφόσον δεν έχει εξακριβωθεί ακόµα για τα περισσότερα από αυτά η µοριακή 

ή η βιοχηµική βάση τους. Μια επιτυχής χαρτογράφηση  ενός παθογόνου γονιδίου µε 

ανάλυση σύνδεσης δίνει την πρώτη ένδειξη ότι το σύνολο των κλινικών ανωµαλιών που 

παρατηρούνται στα µέλη µιας οικογένειας οφείλεται σε µεταλλάξεις ενός 

συγκεκριµένου, προσδιορίσιµου γονιδίου. Η ανάλυση σύνδεσης συνήθως αποτελεί το 

πρώτο επίπεδο έρευνας για τον εντοπισµό ενός γενετικού τόπου. Χρησιµοποιείται για 

την αναγνώριση ευρέων γενετικών περιοχών, οι οποίες περιέχουν πιθανά ένα γονίδιο που 

σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη  ασθένεια, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούµενη 

γνώση των πιθανών χρωµοσωµικών θέσεων όπου εδράζεται το γονίδιο αυτό. 

Πραγµατοποιείται ως µέρος της ευρείας χαρτογράφησης του γονιδιώµατος ή της 

χαρτογράφησης κάποιου συγκεκριµένου χρωµοσώµατος.   

 

Η σηµαντικότερη συνεισφορά της ανάλυσης γενετικής σύνδεσης στη Γενετική του 

Ανθρώπου και την Ιατρική Γενετική είναι η βοήθεια που προσφέρει στον προσδιορισµό, 

τη χαρτογράφηση και την ταυτοποίηση των γονιδίων που ευθύνονται για κληρονοµικές 

ασθένειες. Ο εντοπισµός γονιδίων µε ανάλυση σύνδεσης παρέχει τη δυνατότητα να 

αποκαλυφθούν γονίδια σηµαντικά από ιατρικής άποψης, για τα οποία η βιοχηµική ή η 

µοριακή ανάλυση δεν έχει δώσει ακόµα σαφή αποτελέσµατα. Σε κατάλληλες οικογένειες 

µπορεί να ανιχνευθεί γενετικά η κληρονόµηση ενός συγκεκριµένου «παθογόνου» 

αλληλοµόρφου ενός γονιδίου, του οποίου η φαινοτυπική ανίχνευση είναι ενδεχοµένως 

δύσκολή ή αδύνατη, λόγω µειωµένης δεισδυτικότητας, εµφάνισης συµπτωµάτων σε 

προχωρηµένη ηλικία, ή αβέβαιων κλινικών ευρηµάτων, µέσω της παρακολούθησης 

άλλων γενετικών τόπων οι οποίοι είναι στενά συνδεδεµένοι µε αυτό, οι οποίοι 

ονοµάζονται «γενετικοί ή µοριακοί δείκτες». Η ισχύς της σύνδεσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί περαιτέρω ως µονάδα µέτρησης του πόσο απέχουν γενετικά µεταξύ τους 

διαφορετικοί γενετικοί τόποι. Ως µονάδα µέτρησης της γενετικής σύνδεσης 

χρησιµοποιείται το µήκος της περιοχής ενός χρωµοσώµατος, στο οποίο επιτελείται κατά 

µέσο όρο ένας ανασυνδυασµός ανά µείωση. Η µονάδα αυτή ονοµάζεται centiMorgan 

(από τον Thomas Hunt Morgan που πρώτος παρατήρησε τον επιχιασµό στη Drosophila). 

Ως ένα centiMorgan (cM) δηλαδή ορίζεται µια χρωµοσωµική περιοχή όπου η συχνότητα 
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των παρατηρούµενων ανασυνδυασµών είναι 1%. Το συνολικό γενετικό µήκος του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος εκτιµάται ότι είναι 3.000 cM, µε βάση τον παρατηρούµενο 

αριθµό χιασµάτων κατά τη µείωση Ι στη σπερµατογένεση.  

 

Οι δύο  απαραίτητες προϋποθέσεις  για την επιτυχή  χαρτογράφηση νοσογόνων  γονίδίων 

σχετιζόµενων µε µια ασθένεια είναι, πρώτον, να υπάρχει επαρκής αριθµός οικογενειών 

για να αποδειχτεί η γενετική σύνδεση, και, δεύτερον, να υπάρχει  επαρκής αριθµός 

πληροφοριακών DNA γενετικών δεικτών. Η δεύτερη απαίτηση, πλέον, είναι εφικτή µετά 

την ολοκλήρωση της αλλούχησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος (Εικόνα 5)  

 

Εικόνα 5: Χαρτογράφηση γονιδίου µε γενετική ανάλυση σύνδεσης. 

 

Αν ένας γενετικός δείκτης που βρίσκεται σε µια γνωστή χρωµοσωµική θέση 

κληρονοµείται µαζί µε την ασθένεια (συνδιαχωρισµός, co-segregation), και ο 

συνδιαχωρισµός αυτός είναι στατιστικά σηµαντικός σε µεγάλο αριθµό οικογενειών, τότε 

ο χρωµοσωµικός γενετικός δείκτης πρέπει να εδράζεται πολύ κοντά στο γονίδιο που 

σχετίζεται µε την ασθένεια, πάνω προφανώς στο ίδιο χρωµόσωµα (Teare et al 2005). Η 

µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί ως γενετικούς δείκτες τους µικροδορυφόρους ή τους 

µονονουκλεοτιδικούς πολυµορφισµούς (Single Nucleotide Polymorphism, SNPs) (Risch 

et al 2000). Φυσικά, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εξαρχής και η σπανιότατη περίπτωση 

κατά την οποία ο µοριακός δείκτης αποτελεί τµήµα του ίδιου του γονιδίου που σχετίζεται 
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µε το νόσηµα, ευρισκόµενος σε µια ρυθµιστική περιοχή ή µέσα σε κάποιο ιντρόνιο του 

γονιδίου. 

 

Οι µικροδορυφόροι (microsatellites ή VNTRs) αποτελούνται από διαδοχικές 

επαναλήψεις, που χαρακτηρίζονται από βραχέα µοτίβα (1 έως 6 bp), µικρό βαθµό 

επαναληψιµότητας (5 έως 100 επαναλήψεις) και τυχαία κατανοµή στο γονιδίωµα (104 µε 

105 ανά γονιδίωµα).  Συναντώνται τόσο στα προκαρυωτικά όσο και στα ευκαρυωτικά 

κύτταρα (Sreenu et al 2003, Jaworski et al 1995, Tautz et al 1984, Epplen  et al 1993). Οι 

µονονουκλεοτιδικοί  πολυµορφισµοί  (SNPs)  προκύπτουν όταν  ένα  νουκλεοτίδιο, σε 

µια συγκεκριµένη περιοχή του γονιδιώµατος, διαφέρει µεταξύ των ατόµων ενός είδους ή 

µεταξύ των  δυο µελών του ζεύγους των χρωµοσωµάτων σε ένα άτοµο.  

Για παράδειγµα, δύο τµήµατα DNA που έχουν αλληλουχηθεί από δύο διαφορετικά 

άτοµα, εµφανίζουν διαφορά σε ένα νουκλεοτίδιο. Σ΄ αυτή την περίπτωση λέµε ότι 

υπάρχουν δύο αλληλόµορφα για το τµήµα αυτό του  DNA, όπου το ένα αλληλόµορφο 

φέρει το C στη συγκεκριµέµη θέση και το δεύτερο αλληλόµορφο φέρει το G (Εικόνα 6)  

 

Εικόνα 6: Παρουσίαση ενός µονονουκλεοτιδικού πολυµορφισµού (SNP) 

 

Tα SNPs µπορούν να εντοπιστούν είτε σε κωδικές και µη κωδικές περιοχές των γονιδίων 

ή σε περιοχές µεταξύ των γονιδίων.  Τα SNPs που εντοπίζονται σε κάποια κωδική 

περιοχή ενός γονιδίου δεν αλλάζουν απαραίτητα την αµινοξική αλληλουχία της 

παραγόµενης πρωτεϊνης λόγω του εκφυλισµού του γενετικού κώδικα. Αποτελούν το 90% 
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των γενετικών πολυµορφισµών. Είναι γνωστό ότι οι DNA γενετικοί πολυµορφισµοί στον 

άνθρωπο µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο ανάπτυξης ασθενειών, την απόκριση σε 

παθογόνα, χηµικά, φάρµακα κ.τ.λ.  

Η κύρια µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των SNPs, προκειµένου να 

αποφευχθεί η δαπανηρή διαδικασία της αλληλούχισης, είναι η προσέγγιση των 

Restriction Fragment Length Polymorphism (SNP-RFLP). Εάν το ένα αλληλόµορφο 

περιέχει µια θέση αναγνώρισης για κάποιο περιοριστικό ένζυµο ενώ το άλλο στερείται 

αυτής της θέσης, έπειτα από την πέψη των δύο αλλήλοµόρφων θα προκύψουν τεµάχια 

διαφορετικού µήκους. Πρόσφατα, τα  διάφορα SNPs-RFLPs άρχισαν να µελετώνται πιο 

εύκολα µε την χρήση των µικροσυστοιχιών (microarrays). Οι µικροσυστοιχίες 

επιτρέπουν την ταυτόχρονη µελέτη εκατοντάδων χιλιάδων διαχωρισµένων SNPs τα 

οποία σαρώνονται πολύ εύκολα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

3.1.2. Υπολογισµός του λογαρίθµου του αθροίσµατος των σχετικών πιθανοτήτων 

Στην ανάλυση σύνδεσης υπολογίζεται 

µια σειρά από λόγους  πιθανοτήτων 

(σχετικές πιθανότητες) για διάφορες 

τιµές του θ, από θ=0,0 (απουσία 

ανασυνδυασµού) έως θ=0,50 (τυχαίος 

ανασυνδυασµός). Η σχετική 

πιθανότητα για δεδοµένη τιµή του θ 

είναι:  

θ= πιθανότητα των δεδοµένων αν οι γενετικοί τόποι συνδέονται µε ποσοστό 

ανασυνδυασµού θ / πιθανότητα των δεδοµένων αν οι γενετικοί τόποι δεν συνδέονται 

µεταξύ τους. 

Οι υπολογιζόµενες πιθανότητες εκφράζονται συνήθως ως δεκαδικός λογάριθµος (log10) 

αυτού του λόγου και ονοµάζονται λογάριθµος του αθροίσµατος των σχετικών 

πιθανοτήτων [Lod score, LOD (logarithm of the odds) ] (Ζ).  
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Θετικές τιµές του Ζ σηµαίνουν ότι οι 

δύο γενετικοί τόποι συνδέονται, ενώ 

αρνητικές τιµές σηµαίνουν ότι η 

πιθανότητα σύνδεσης (για τη δεδοµένη 

τιµή του θ) είναι µικρότερη από την 

πιθανότητα οι δύο γενετικοί τόποι να 

µην συνδέονται. Κατά συνθήκη, ορίζεται  ότι Ζ ίσο µε +3 ή µεγαλύτερο (που ισοδυναµεί 

µε σχετική πιθανότητα υπέρ της σύνδεσης τουλάχιστον 1000:1 θεωρείται ασφαλής 

ένδειξη ότι οι δύο γενετικοί τόποι είναι συνδεδεµένοι.  

 

3.1.3. Μέθοδος ανάλυσης στις ανισορροπίας σύνδεσης     

Η ανισορροπία σύνδεσης (Linkage disequilibrium (LD)) είναι η µη τυχαία συσχέτιση 

µεταξύ αλληλοµόρφων σε δύο γενετικούς τόπους (Goldstein, 2001), και είναι πρωτίστως 

αποτέλεσµα φυσικής συσχέτισης. Σε αντίθεση µε στις µεθόδους, απαιτεί τη προηγούµενη 

γνώση των υποψήφιων γονιδίων καθώς και των πολυµορφισµών που εντοπίζονται µέσα 

σ’ αυτά ή των πολυµορφισµών που βρίσκονται σε ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης µε 

αυτά. Η ευρύτητα στις LD υπολογίζεται µε την τιµή D και/ή την τιµή p. Η τιµή  D’ 

κυµαίνεται από 0 έως 1, όπου το 1 δείχνει απόλυτη LD, µε άλλα λόγια τα δύο 

αλληλόµορφα κληρονοµούνται πάντα µαζί. Μια τιµή D στις τάξης του 0.8 ή µεγαλύτερη 

δείχνει σηµαντική  LD.   Η ανισορροπία σύνδεσης (Linkage disequilibrium, LD) 

αναφέρεται σε µια κατάσταση όπου στις συγκεκριµένος συνδυασµός αλληλοµόρφων σε 

δύο στενά συνδεδεµένους τόπους παρατηρείται πιο συχνά απ΄ ότι θα περίµενε κανείς να 

συµβεί τυχαία από στις συχνότητες των πληθυσµών αυτών. Για τον εντοπισµό σύνδεσης 

υπό την παρουσία ανισορροπίας σύνδεσης χρησιµοποιείται το τεστ µεταβίβασης 

ανισορροπίας (The Transmission Disequilibrium Test) (Allahabadia1 and Gough 1999, 

Cardon and Bell 2001). Η διαδικασία αυτή υπολογίζει τη συχνότητα µεταβίβασης των 

αλληλοµόρφων από ένα ετερόζυγο γονέα σε έναν ή περισσότερους απογόνους. Η 

παρατηρούµενη συχνότητα µεταβίβασης στις αλληλοµόρφου συγκρίνεται µε την 

αναµενόµενη συχνότητα και εάν αυτή είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την πρώτη, τότε 

υπάρχει σύνδεση υπό την παρουσία στις ανισορροπίας σύνδεσης.  

Θα µπορούσε να παρατηρηθεί εάν οι περισσότερες περιπτώσεις µιας ασθένειας σε ένα 

πλυθυσµό προκλήθηκαν από µια µεταλλαγή σε ένα κοινό πρόγονο.  
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Εικόνα 7: Παράδειγµα ανάλυσης ανισορροπίας σύνδεσης   σε διάφορες γενιές. 

Τα επιµέρους αλληλόµορφα, σε στενά συνδεδεµένους γενετικούς τόπους στο 

χρωµόσωµα όπου παρατηρήθηκε η µεταλλαγή, έχουν την τάση να συγκληρονοµούνται 

από άτοµα που κληρονόµησαν την µεταλλαγή. Η µεταλλαγή που απαντάται στον 

πρόγονο ονοµάστηκε ιδρυτική µεταλλαγή. Το φαινόµενο του ανασυνδυασµού µπορεί να 

αποδυναµώσει την  συσχέτιση, έτσι ο βαθµός στις LD εξαρτάται από τον αριθµό των 

γενεών από την ιδρυτική µεταλλαγή και την απόσταση ανάµεσα στον δείκτη 

χαρτογράφησης και το γονίδιο που µελετάται για την ασθένεια.  Η LD είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική στην χαρτογράφηση γονιδίων που εµπλέκονται σε µονογονιδιακές 

ασθένειες. ∆εν  παρουσιάζει στις µεγάλη επιτυχία στη χαρτογράφηση γονιδίων που 

σχετίζονται µε στις πολυπαραγοντικές ασθένειες. Αυτό συµβαίνει γιατί τα πολλαπλά 

γονίδια που συµµετέχουν στο φαινότυπο αυτών των ασθενειών, τείνουν να µειώσουν τη 

στατιστική σηµασία στις σύνδεσης για κάθε ένα από αυτά, και εποµένως είναι δύσκολο 

να εντοπιστούν. 

 

 Η τιµή p είναι µια µονάδα µέτρησης στις πιθανότητας που χρησιµοποιήθηκε για να 

µετρήσει εάν το παρατηρούµενο αποτέλεσµα παρατηρήθηκε τυχαία. Τυπικά, σε 
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γενετικές µελέτες, η τιµή  p χρησιµοποιείται για να µετρήσει την πιθανότητα δύο τόποι 

να µην είναι σε LD. Η τιµή 1 για την p δείχνει µια σηµαντική πιθανότητα ότι οι δύο 

αυτοί τόποι δεν είναι σε LD.     Εναλλακτικά, µια τιµή p ίση µε 0,001 δείχνει ότι υπάρχει 

µόνο µια στις 1000 πιθανότητα οι δύο τόποι να µην είναι σε LD.                                        

  

3.2. Μελέτες  συσχέτισης 

 

Οι αναλύσεις σύνδεσης, µελετώντας δείγµατα µελών οικογενειών, οδηγούν στην επιτυχή 

έρευνα µονογονιδιακών ασθενειών και ευρέων γενετικών περιοχών, όµως δεν έχουν 

εµφανίσει ανάλογα αποτελέσµατα στην µελέτη πολυγονιδιακών νοσηµάτων. Για την 

ακρίβεια, τα περισσότερα σύνθετα νοσήµατα είναι πολυγονιδιακά και η ταυτοποίηση 

των υποψήφιων γονιδίων αυτών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη επειδή τα πολυάριθµα 

γονίδια των νοσηµάτων τείνουν να µειώσουν την στατιστική σηµασία της σύνδεσης σε 

οποιοδήποτε επιµέρους γονίδιο. Πιστεύεται ότι οι µελέτες συσχέτισης οι οποίες 

συγκρίνουν γενετικές διαφορές σε δείγµατα ασθενών και υγιών, αναδεικνύουν 

µεγαλύτερη στατιστική ισχύ να ταυτοποιήσουν υποψήφια γονίδια για ένα δεδοµένο 

νόσηµα. Οι παραδοσιακές µελέτες συσχέτισης ξεκινούν µε ένα υποψήφιο γονίδιο ή µια 

γενετική περιοχή που οι ερευνητές θεωρούν «ύποπτα» ως προς την σύνδεση τους µε το 

φαινότυπο που µελετάται.  Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν τη γενετική περιοχή που 

ενδιαφέρει σε πληθυσµούς ασθενών και υγιών ατόµων.  Στις κλασσικές µελέτες 

συσχέτισης παραµένει πρόκληση η εξάρτηση αυτών από την πρότερη γνώση της 

µελετούµενης περιοχής ή γονιδίου. Εποµένως, οι κλασσικές µελέτες συσχέτισης δεν 

ενδείκνυνται για την  ταυτοποίηση νέων γονιδίων ή γενετικών που είναι πιθανό να 

συνδέονται µε έναν συγκεκριµένο φαινότυπο.  

 

Στο παρελθόν, πριν από την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανθρώπινου 

γονιδιώµατος, αποτελούσε ισχυρό φραγµό για την επιτυχή εφαρµογή των µελετών 

συσχέτισης, ο περιορισµένος αριθµός γενετικών δεικτών. Στις µέρες µας όµως η 

πληρέστερη γνώση των βιολογικών µονοπατιών και ο µεγαλύτερος αριθµός 

πολυµορφικών γενετικών δεικτών, όπως είναι τα SNPs, επιτρέπει στις µελέτες 

συσχέτισης να µας οδηγούν σε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα.  Οι σύγχρονες µελέτες 

συσχέτισης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε µελέτες συσχέτισης που στηρίζονται σε 
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υποψήφια γονίδια, σε µελέτες συσχέτισης που στηρίζονται σε υποψήφιες γενετικές 

περιοχές, και σε µελέτες συσχέτισης που στηρίζονται σε ολόκληρο το γονιδίωµα.  

 

3.2.1. Μελέτες  συσχέτισης που στηρίζονται  σε υποψήφια γονίδια  

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ιστορία µιας νόσου θα µπορούσε να υποδεικνύει και τα πιθανά 

υποψήφια γονίδια που θα µπορούσαν να εξεταστούν πριν προχωρήσει κάποιος σε µια 

αναλυτική ανίχνευση ολόκληρου του γονιδιώµατος. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, 

µελέτες χαρτογράφησης ταυτοποιούν µια περιοχή του γονιδιώµατος στην οποία 

εδράζεται ένα αλληλόµορφο που θεωρείται υπεύθυνο για ευαισθησία σε κάποια ασθένεια 

µετά από εξέταση της περιοχής αυτής. 

 

 
 
Εικόνα 8: Μελέτη µονονουκλεοτιδικού πολυµορφισµού σε ένα υποψήφιο για τη νόσο γονίδιο 

 

Οι µελέτες συσχέτισης που στηρίζονται σε υποψήφια γονίδια αποτελούν τις πιο 

συνηθισµένες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στην ταυτοποίηση γονιδίων. Αυτού του 

είδους οι µελέτες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες όταν ένας ερευνητής έχει συλλέξει δείγµατα 

από ασθενείς και έχει την πεποίθηση ότι ο φαινότυπος της συγκεκριµένης ασθένειας 
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οφείλεται σε κάποια γενετική ανωµαλία στην οποία εµπλέκεται ένα συγκεκριµένο 

βιολογικό µονοπάτι. Το βιολογικό µονοπάτι συχνά καθορίζεται µετά από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και/ή προηγούµενη γνώση. Στις µέρες µας, η ολοκλήρωση της 

χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος,  µε την γνώση 30.000 - 33.000 γονιδίων 

και περίπου τεσσάρων εκατοµµυρίων SNPs, οι  µελέτες συσχέτισης που στηρίζονται σε 

υποψήφια γονίδια αποτελούν αποτελεσµατικές προσεγγίσεις στην προσπάθεια 

ταυτοποίησης γονιδίων που ευθύνονται για τηνεµφάνιση γενετικών νοσηµάτων. 

 

3.2.2. Μελέτες  συσχέτισης που στηρίζονται  σε υποψήφιες γενετικές περιοχές 

 Οι µελέτες  συσχέτισης που στηρίζονται σε υποψήφιες γενετικές περιοχές εµφανίζονται 

να είναι ιδιαίτερα χρήσιµες όταν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα που να συνδέουν 

τον φαινότυπο της ασθένειας µε µια συγκεκριµένη γενετική περιοχή ενός 

χρωµοσώµατος. Η αποκαλούµενη υποψήφια περιοχή συχνά καθορίζεται από µια 

κυτταρογενετική ζώνη. Επιλέγοντας γενετικούς δείκτες σε µια στοχευµένη γενετική 

περιοχή µε πυκνότητα περίπου ενός SNP για κάθε 10 kb (στην περιοχή του γονιδίου) 

µεγαλώνει την πιθανότητα να ταυτοποιηθεί ένας γενετικός τόπος που να συνδέεται µε 

την ασθένεια που µελετάται.  

 

3.2.3. Ανάλυση συσχέτισης του πλήρους γονιδιώµατος  (whole genome association 

studies). 

Οι  αναλύσεις συσχέτισης που αναφέρονται στο πλήρες γονιδίωµα µας δίνουν την 

δυνατότητα για εντοπισµό νέων γονιδίων (Crawford et al 2005, Botstein et al 2003). Στη  

µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται µεγάλες οµάδες γενετικών δεικτών, όπως SSRs και SNPs 

σε όλο το γονιδίωµα για την κατασκευή του χάρτη ανισορροπίας σύνδεσης (Εικόνα 8). Η 

πυκνότητα των γενετικών δεικτών εξαρτάται από την κατασκευή των δειγµάτων και 

είναι πιθανό να ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και από έθνος σε έθνος. Το κόστος των 

αναλύσεων αυτών είναι προς το παρόν απαγορευτικό αλλά σύντοµα, λόγω της 

αλµατώδους εξέλιξης της τεχνολογίας, η µέθοδος αυτή θα αποτελεί µια συνήθη τεχνική.  
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Εικόνα 9: Κατανοµή 27039 πολυµορφικών µικροδορυφορικών δεικτών σε όλο το ανθρώπινο γονιδίωµα. Η 
πρώτη στήλη δείχνει την πρόοδο της συγγραφής των σχετικών µε τις αλληλουχίες δηµοσιεύσεων 
(Πράσινο: Ολοκληρώθηκε, Ροζ: Υπό συγγραφή, Μπλέ: Πρόδροµο κείµενο). Οι κόκκινες γραµµές δεξιά 
κάθε χρωµοσώµατος αντιπροσωπεύουν τον αριθµό των πολυµορφικών δεικτών  ανά 500 kb.  
Tamiya G. et.al Human molecular genetics, 2005,Vol. 14, No. 16: 2305-2321 
 

3.2.4. Αναλύσεις σύνδεσης ≠  αναλύσεις συσχέτισης  

Για τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, ο κύριος τρόπος µελέτης για την ανακάλυψη της 

γενετικής βάσης των κληρονοµούµενων ασθενειών ήταν η ανάλυση σύνδεσης σε 

οικογένειες ατόµων.  Εξαιτίας του µικρού αριθµού γεγονότων ανασυνδυασµού στις 

περισσότερες οικογένειες, ειδικά αν δεν περιλαµβάνονται και αρκετά παιδιά στις 

οικογένειες αυτές (πράγµα που θα µπορούσε να αυξήσει τα γεγονότα ανασυνδυασµού), 

είναι συχνά δύσκολο να καθοριστεί η περιοχή ενδιαφέροντος σε έκταση µικρότερη 

κάποιων εκατοµµυρίων νουκλεοτιδικών βάσεων (megabases), όµως οι αναλύσεις που 

εστιάζονται σε κάποιο υποψήφιο γονίδιο σε συνδεδεµένες περιοχές έχουν αυξηθεί λόγω 

της ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος.  Η ανάλυση 

σύνδεσης είναι πιο ισχυρή από την ανάλυση συσχέτισης στην ταυτοποίηση 

αλληλοµόρφων υψηλού κινδύνου για κάποιες ασθένειες, όµως η ανάλυση συσχέτισης 

αναµένεται να είναι πιο ισχυρή για την ταυτοποίηση αλληλοµόρφων κοινών ασθενειών 

τα οποία προσφέρουν µέτριου βαθµού κίνδυνο για την ανάπτυξη µιας ασθένειας (Risch 

1996).  Ένα άλλο πλεονέκτηµα της ανάλυσης συσχέτισης αποτελεί το γεγονός ότι είναι 
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ευκολότερο να συλλεχθούν µεγάλοι αριθµοί από γενεές, η καθεµία από τις οποίες 

περιλαµβάνει πολυάριθµα άτοµα που προσβλήθηκαν από µια νόσο. Η ανάλυση 

συσχέτισης απαιτεί µεγαλύτερη πυκνότητα δεικτών σε σύγκριση µε την ανάλυση 

σύνδεσης (Kruglyak 1999, The International HapMap Consortium 2003).). 

 

Οι αναλύσεις συσχέτισης εµφανίζουν αρκετά µειονεκτήµατα, όπως η έλλειψη 

επαναληψηµότητας και η αδυναµία να δώσουν ενδείξεις γενετικής σύνδεσης (Risch 

2000). Μια από τις πιθανές εξηγήσεις θα µπορούσε να είναι η πληθυσµιακή ετερογένεια 

των υπό µελέτη πληθυσµών, µια παράµετρος που θα έπρεπε να λαµβάνεται πολύ σοβαρά 

υπόψη των δραστηριοποιούµενων στο πεδίο αυτό ερευνητών. Για τον λόγο αυτό, είναι 

απαραίτητο να οµαδοποιούνται οι πληθυσµοί ελέγχου µε τους πάσχοντες πληθυσµούς 

βάσει κάποιων χαρακτηριστικών (εθνικότητα, γενετική σύσταση δείγµατος, γεωγραφική 

θέση, περιβαλλοντικές επιρροές κλπ.). Επιπλέον,  είναι δυνατόν να   υπάρχουν πολλές 

µεταλλαγές σ’ ένα γονίδιο που µπορούν να δηµιουργήσουν τον ίδιο φαινότυπο (Risch 

2000). Κάθε µια µεταλλαγή θα έχει διαφορετικούς προγονικούς απλοτύπους και µη-

τυχαία συσχέτιση αλληλοµόρφων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο δύσκολος ο 

εντοπισµός συσχέτισης µεταξύ φαινοτύπου και κάποιου συγκεκριµένου αλληλοµόρφου. 
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Εικόνα 10: Σχήµα που περιγράφει την πορεία των βηµάτων (από την κορυφή προς την βάση) που 
εµπλέκονται στην ταυτοποίηση γονιδίων που επηρεάζουν µια σύνθετη γενετική ασθένεια (Bruce Rannala, 
Am J Pharmacogenomics 2001). 
 
 
Τα βασικά βήµατα που περιλαµβάνονται σε µια µελέτη που στοχεύει στην 

χαρτογράφηση γονιδίων που επηρεάζουν  τις σύνθετες γενετικές ασθένειες 

περιγράφονται στην Εικόνα 10. Η πρώτη επιλογή που έχει ένας  επιστήµονας που αρχίζει 

µια τέτοια µελέτη, η οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση γονιδίων που εµπλέκονται σε µια 

σύνθετη γενετική ασθένεια,  είναι ο πληθυσµός µελέτης. Ίσως η σηµαντικότερη δυνατή  
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διαφορά στο σχεδιασµό της µελέτης θα αφορά το αν οι ασθενείς και οι υγιείς (που 

χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες) επιλέγονται  από έναν οµοιογενή  ή έναν ετερογενή 

πληθυσµό. 

 

Αφού έχουν επιλεχθεί οι πληθυσµοί µελέτης, κλινικές µελέτες των φαινοτύπων στα υπό 

µελέτη άτοµα των πλυθυσµών  αυτών µπορούν δυνητικά να µειώσουν την γενετική 

ετερογένεια εστιάζοντας σε οµοιογενή υποσύνολα µορφών της ασθένειας. Το επόµενο 

βήµα είναι να αποφασιστεί εάν στην µελέτη θα χρησιµοποιηθούν µη σχετιζόµενα µεταξύ 

τους άτοµα που πάσχουν από την ασθένεια και υγιή άτοµα, ή αν θα χρησιµοποιηθούν 

αντίστοιχα άτοµα οικογενειών. Στην πρώτη περίπτωση η γονοτύπιση θα διεξαχθεί είτε 

υπολογίζοντας τις συχνότητες των αλληλοµόρφων των ατόµων που µελετούνται είτε 

µέσω γονοτύπισης πολλαπλών τόπων κάθε ατόµου ξεχωριστά. Κάποιες φορές 

εφαρµόζεται συνδυασµός των δύο παραπάνω µεθόδων.  Στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούνται οικογένειες ατόµων, υπάρχει η επιλογή της χρήσης ανάλυσης 

σύνδεσης, αναλύσεων συσχέτισης όπου µελετώνται άτοµα ίδιων ή διαφορετικών 

οικογενειών.  
 

3.3. Κλωνοποίηση βάσει του γνωστού πρωτεϊνικού προϊόντος (candidate gene) ή της 

εντοπισµένης χρωµοσωµικής θέσης του γονιδίου (positional cloning). 
 

Η  περισσότερο τυπική κλωνοποίηση γονιδίου αφορά την περίπτωση στην οποία 

γνωρίζουµε εξαρχής το πρωτεϊνικό προϊόν του γονιδίου ή τη µεταλλαγµένη πρωτεϊνη (σε 

περίπτωση ασθένειας), ακολούθως προσδιορίζουµε την αµινοξική του αλληλουχία ή 

µέρος αυτής και χρησιµοποιούµε αυτή την πληροφορία για την αποµόνωση του γονιδίου 

(Εικόνα 11).  Η δεύτερη και πλέον µοντέρνα τεχνική κλωνοποίησης γονιδίου ονοµάζεται 

κλωνοποίηση βάσει της τοπογραφίας του γονιδίου (ή κλωνοποίηση µε βάση τη θέση, 

positional cloning).  
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Εικόνα 11: Στρατηγικές κλωνοποίησης γονιδίων που εµπλέκονται στην παθογένεια νοσηµάτων. A. Με την 

µέθοδο του υποψήφιου γονιδίου, που χρησιµοποιείται τυπικά σε µελέτες συσχέτισης, ένα γονίδιο 

επιλέγεται µε βάση την ήδη γνωστή λειτουργία του. Τυχόν µεταλλαγή στο γονίδιο αυτό εξετάζεται 

ακολούθως για συσχετίσεις σε ασθενείς και υγιείς, οµάδες ατόµων ή οικογένειες. Τέλος, η ύπαρξη ή µη 

συσχέτισης αναδεικνύεται µέσω µελετών γονοτύπου-φαινοτύπου και λειτουργικών µελετών του 

συσχετιζόµενου αλληλοµόρφου. B.Στις µελέτες κλωνοποίησης µε βάση τη χρωµοσωµική θέση, η 

πληροφορία που αφορά την χρωµοσωµική θέση είναι συνήθως γνωστή από γενετικές αναλύσεις σύνδεσης. 

Όλα τα γονίδια στην συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν υποψήφια γονίδια θέσης, και οι µελέτες συσχέτισης 

πραγµατοποιούνται για να ταυτοποιηθεί το σχετιζόµενο γονίδιο και την µεταλλαγή που συνεισφέρει στην 

πιθανότητα εµφάνισης της νόσου. 

 

Η προσέγγιση αυτή αφορά την κλωνοποίηση ενός γονιδίου µε βάση την χρωµοσωµική 

περιοχή όπου χαρτογραφείται, χωρίς να είναι εκ των προτέρων γνωστό το αντίστοιχο 

γονιδιακό προϊόν. Στο παρελθόν, η στρατηγική αυτή ονοµάστηκε «Αντίστροφη 

Γενετική» (Reverse Genetics), όρος που σήµερα δεν ευσταθεί καθώς η συγκεκριµένη 

προσέγγιση προέρχεται άµεσα από την χρήση της Κλασσικής Γενετικής. 

 

4. Γενετικοί  δείκτες 
 

Ως µοριακός ή γενετικός δείκτης χαρακτηρίζεται µία αλληλουχία του DNA ή µιας 

πρωτεΐνης που µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί και η κληρονόµησή της µπορεί να 

παρακολουθηθεί. Αλλαγές στην αλληλουχία του DNA που παρατηρούνται αρκετά 

συχνά, καλούνται DNA πολυµορφισµοί. Οι πολυµορφισµοί αποτελούν τη µοριακή βάση 

για τον γενετικό καθορισµό διαφορών µεταξύ των ατόµων. 
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Σε λιγότερο από έναν αιώνα οι γενετικοί δείκτες κατάφεραν να αλλάξουν ολοκληρωτικά 

τη θεώρηση της Μοριακής Βιολογίας και των διαδικασιών στις οποίες αυτοί 

εµπλέκονται. Όλες οι µοριακοί µεθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση 

πολυµορφισµών ανήκουν σε µία από τις δυο διαφορετικές τάξεις δεικτών:  

 

4.1. Πολυµορφισµοί στις πρωτεΐνες  

 

4.1.1. Ισοένζυµα και αλλοένζυµα: Αποτελούν διαφορετικές µοριακές µορφές τις 

ενζύµου. Τα  ισοένζυµα είναι διαφορετικές µοριακές µορφές τις ενζύµου που 

κωδικοποιούνται από περισσότερους του τις 

γενετικούς τόπους. Τα αλλοένζυµα, αντίθετα, 

είναι διαφορετικές µοριακές µορφές τις 

ενζύµου που κωδικοποιούνται από 

διαφορετικά αλληλόµορφα του ίδιου 

γενετικού τόπου. Τα αλλοένζυµα αποτελούν 

τις πρώτους µοριακούς δείκτες. .                                                      

             
              Εικόνα 12:  Συσκευή ηλεκτροφόρησης αµύλου 

 

Ο διαχωρισµός των ενζυµικών πολυµορφισµών των ενζύµων σε κατάλληλο (native) 

πήκτωµα ηλεκτροφόρησης πραγµατοποιείται ανάλογα µε τις υπάρχουσες διαφορές στο 
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µέγεθος και στο ηλεκτρικό φορτίο, οι οποίες σχετίζονται µε τις αµινοξικές 

υποκαταστάσεις.   
 

 
                                          Εικόνα 13: Ηλεκτροφόρηση αλλοενζύµων 

 

4.2. Πολυµορφισµοί σε επίπεδο DNA – Γενετικοί δείκτες:  

 

4.2.1. Πολυµορφισµοί αλληλουχίας του DNA: 

 Πολυµορφισµοί ζεύγους βάσεων: αλλαγές, προσθήκη ή απαλοιφή µιας βάσης.  

 Αναδιάταξη µιας αλληλουχίας DNA: έλλειψη, ένθεση, αναστροφή ή 

διπλασιασµός ενός τµήµατος DNA. 

 

4.2.2.  Πολυµορφισµοί επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών DNA.  

 Επαναλήψεις ενός συγκεκριµένου µοτίβου αλληλουχίας (µία έως λίγες βάσεις για 

κάθε επαναλαµβανόµενη µονάδα). Χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλότητα στον 

αριθµό των επαναλήψεων. Οι αλληλουχίες αυτές καλούνται VNTRs (Variable 

Number of Tandem Repeats) ή µινιδορυφορικές αλληλουχίες. Οι δείκτες VNTR 

χαρακτηρίζονται από µια κεντρική αλληλουχία που αποτελείται από έναν αριθµό 

ταυτόσηµων επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών. Μπορούν να διαιρεθούν σε δύο 

κατηγορίες, βάσει του µήκους της επαναλαµβανόµενης µονάδας, στους 

µινιδορυφόρους µήκους 15-70 bp και στους µικροδορυφόρους µήκους 2-6 bp. 

 

Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα των αλλοενζυµικών δεικτών αποτελεί το γεγονός ότι 

πρόκειται για µία  έµµεση µέθοδο ανίχνευσης πολυµορφισµών του DNA, η οποία δεν 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευαισθησία. Ένας γενετικός δείκτης θα πρέπει να επιτρέπει 

την ανίχνευση πολυµορφισµών του DNA ευθέως µέσω αυτού,  και όχι  µέσω 

συσχετισµών της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας των πρωτεϊνών τις οποίες το υπό 

µελέτη τµήµα του DNA κωδικοποιεί. Τέτοιου τύπου άµεση ανίχνευση  µπορούν να 
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πραγµατοποιήσουν µε ευκολία οι DNA γενετικοί δείκτες. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτηµα 

των DNA µοριακών δεικτών έναντι των αλλοενζύµων αποτελεί  και το γεγονός ότι 

επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση του αριθµού των µεταλλαγών µεταξύ διαφορετικών 

αλληλοµόρφων. Με δεδοµένα τα παραπάνω πλεονεκτήµατα των DNA µοριακών 

δεικτών, η ανάπτυξη µοριακών τεχνικών για τον κατάλληλο χειρισµό του DNA 

σηµατοδότησε τη µεταπήδηση από τους ενζυµικούς στους DNA γενετικούς δείκτες. Το 

µεγάλο πλεονέκτηµα των DNA πολυµορφισµών, εκτός από την υψηλή συχνότητα τους, 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο αριθµός 

των τεχνικών που ανιχνεύουν πολυµορφισµούς του DNA είναι σταθερά αυξανόµενος. 

Το σύνολο αυτών των τεχνικών στηρίζονται σε διαφορετικούς τύπους  προιόντων τα 

ποία, αφού αναλυθούν ηλεκτροφορητικά σε πήκτωµα αγαρόζης ή πολυακρυλαµίδης, 

εµφανίζουν χαρακτηριστικό κάθε φορά πρότυπο ζωνών. Οι διακριτές αυτές ζώνες είναι 

αποτέλεσµα διαφορών στο µήκος των παραγόµενων τµηµάτων του DNA. Τα τµήµατα 

αυτάµπορεί να προκύψουν:  

 Από πέψη του DNA µε ενδονουκλεάσες περιορισµού (RFLPs, Minisatellites).  

 Με πολλαπλασιασµό µέσω της χρησιµοποίησης ειδικών εκκινητών των 

επιλεγµένων αλληλουχιών DNA (PCR, White et al 1989) (RAPDs, ISSRs, 

IRAPs, AFLPs, Microsatellites).  

 Mε συνδυασµό των δύο παραπάνω µεθόδων (AFLPs).  

 

Τα παραπάνω τµήµατα µπορούν να γίνουν ορατά µέσω χρώσης µε άργυρο, µε φθορισµό 

βρωµιούχου αιθιδίου, µε αυτοραδιογραφία ή µη ραδιενεργή ανίχνευση (Sambrook et al  

1989). Ανάλογα µε τους εκκινητές ή τους σηµαντές που χρησιµοποιούνται, λαµβάνονται 

µία ή λίγες ζώνες, ή πιθανόν πιο σύνθετα πρότυπα (Εικόνα 14). 

 

 

 
Εικόνα 14: Αντιπροσωπευτικές 

εικόνες χρησιµοποίησης 

διαφορετικών γενετικών 

δεικτών. 
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4.2.3. Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs).  

H ανακάλυψη και αποµόνωση των περιοριστικών ενδονουκλεασών το 1960 από τους 

Arber, Smith και Nathans έθεσε τη βάση για µία νέα τάξη µοριακών δεικτών, και πιο 

συγκεκριµένα αυτών που ανήκουν στην κατηγορία των Restriction Fragment Length 

Polymorphism (RFLPs).  Σε µία κλασσική RFLP ανάλυση, το γενωµικό DNA πέπτεται 

µε τη βοήθεια κάποιου συγκεκριµένου περιοριστικού ενζύµου, το οποίο τεµαχίζει το 

DNA σε τµήµαταποικίλου µήκους, τα οποία µπορούν να διαχωριστούν µε 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης πηκτώµατος, και στη συνέχεια να µεταφερθούν 

σε κατάλληλο για υβριδοποίηση φίλτρο (νάυλον ή νιτροκυτταρίνης). Μετά την 

υβριδοποίηση, µε τη χρήση ειδικού σηµαντή (probe) τα τµήµατα του DNA µπορούν να 

γίνουν ορατά. Στα RFLPs ο πολυµορφισµός οφείλεται σε αλλαγή στην αλληλουχία 

αναγνώρισης ενός περιοριστικού ενζύµου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας νέας 

θέσης αναγνώρισης από το ένζυµο ή την απώλεια µιας ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να 

αλλάζουν τα µεγέθη των ζωνών που δίνει η πέψη µε αυτό το ένζυµο. Οι γενετικοί 

δείκτες αυτού του είδους έχουν δύο αλληλόµορφα (απουσία ή παρουσία της θέσης 

περιορισµού) και εποµένως, δεν είναι αρκετά πολυµορφικοί για τη γενετική 

χαρτογράφηση. 

 
Εικόνα 15:  Περιγραφή  της µεθόδου των RFLPs 
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4.2.4. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPDs).  

 

 Η τεχνική αυτή στηρίζεται στον 

πολλαπλασιασµό µέσω PCR 

συγκεκριµένων γενωµικών τµηµάτων 

χρησιµοποιώντας µόνο ένα µικρού 

µήκους εκκινητή και χαµηλή 

θερµοκρασία υβριδοποίησης. Ο εκκινητής 

µπορεί να προσδεθεί σε διαφορετικές 

θέσεις, διασκορπισµένες στο γονιδίωµα.   

                                                                        

Εικόνα 16: Οι RAPDs γενετικοί πολυµορφισµοί  

 

Οι  πολυµορφισµοί RAPDs οφείλονται σε αλλαγές στις θέσεις πρόσδεσης των εκκινητών 

ή στην απόσταση µεταξύ τους. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου, 

αποτελεί η χαµηλή επαναληψιµότητα της µεθόδου, καθώς και το γεγονός ότι οι ζώνες 

RAPD κληρονοµούνται µε επικρατή τρόπο. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, µόνο ένα από τα 

δύο αλληλόµορφα ανιχνεύεται. Η µετατροπή των πολυµορφικών RAPDs δεικτών σε 

δείκτες SCAR (Sequence Characterized Amplified Region), µε τη χρήση ειδικών PCR 

δεικτών, επιτρέπει την εκ νέου ανάδειξη των RAPD πολυµορφισµών, µε αρκετά καλό 

πλέον βαθµό επαναληψιµότητας (Bauer and Zyprian 1997). H ευρύτερη ανάπτυξη των 

SCARs από RAPDs δείκτες µε σκοπό τη γενετική ταυτοποίηση, περιορίστηκε σηµαντικά 

από την εµφάνιση των µικροδορυφορικών δεικτών. Οι RAPDs δείκτες µετατρεπόµενοι 

σε SCARs εξακολουθούν να παραµένουν χρήσιµοι για την χαρτογράφηση του 

γονιδιώµατος, µόνο όταν συνδυάζονται µ’ένα συγκεκριµένο φαινότυπο (Lahogue et al 

1998, This et al 2000). Επειδή όµως καµιά από τις παραπάνω µεθοδολογίες δεν 

πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός ιδανικού συστήµατος ταυτοποίησης, η έρευνα 

καταλληλότερων µοριακών δεικτών οδήγησε στους µικροδορυφορικούς σηµαντές.  
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4.2.5. Μικροδορυφορικοί δείκτες  

 

Στην διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, η οµάδα των µικροδορυφορικών  δεικτών 

αναδείχθηκε σε µια από τις δηµοφιλέστερες οµάδες γενετικών δεικτών. Οι 

µικροδορυφόροι, που καλούνται επίσης και  sort sequence repeats (SSR), short tandem 

repeats (STR) ή simple sequence length polymorphisms (SSLP), αποτελούνται από 

διαδοχικές επαναλήψεις που χαρακτηρίζονται από βραχέα µοτίβα (1 έως 6 bp), µικρό 

βαθµό επαναληψιµότητας (5 έως 100 επαναλήψεις) και τυχαία κατανοµή στο γονιδίωµα 

(104 µε 105 ανά γονιδίωµα). Συναντώνται τόσο στα προκαρυωτικά όσο και στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα (Sreenu et al 2003, Jaworski et al 1995, Tautz et al 1984, Epplen et 

al 1993 ) (Εικόνα 17). 

 

 
Εικόνα 17: Παράδειγµα µικροδορυφορικού δείκτη.  

 

 Οι αλληλουχίες αυτές είναι παρούσες τόσο σε κωδικές όσο και σε µη κωδικές 

χρωµοσωµικές περιοχές, ανευρίσκονται όµως σπάνια σε χρωµοσωµικές περιοχές που 

κωδικοποιούν για πρωτεϊνες. Συναντώνται σε περίπου 100.000 διαφορετικές θέσεις σε 

όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου, τις περισσότερες φορές υπό µορφή 

δινουκλεοτιδίων CA/GT τα οποία επαναλαµβάνονται (Weber and May 1989). 
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Microsatellites

• Design primers to flanking regions

 
 

            Εικόνα 18: Αρχή πολλαπλασιασµού των µικροδορυφορικών δεικτών  

 

Πολυάριθµες µελέτες σήµερα προτείνουν ότι η κατανοµή των  µικροδορυφόρων στο 

γονιδίωµα δεν είναι τυχαία µεταξύ κωδικών και µη-κωδικών περιοχών. Αν και οι 

µικροδορυφόροι θεωρούνται ως εξελικτικά ουδέτεροι DNA-δείκτες, η δοµική σηµασία 

ενός µικρού αλλά ουσιαστικού µέρους αυτών έχει αποδειχτεί µε µελέτες ότι παίρνει 

µέρος σε διάφορα βιολογικά φαινόµενα όπως είναι η γονιδιακή µεταγραφή, η 

µετάφραση, η οργάνωση της χρωµατίνης, ο ανασυνδυασµός, η αντιγραφή του DNA, ο 

κυτταρικός κύκλος, το σύστηµα διόρθωσης λαθών κατά την αντιγραφή του DNA MMR 

(mismatch repair system) (Dutreix et al 1997, Kashi et al1997, Marcotte et al 1999, 

Saitou et al 1999, Gur-Arie et al 2000,  Rocha 2002,  Schlotterer et al 1991). 
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Φαίνεται ότι οι αλληλουχίες αυτές συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια 

του φαινοµένου του γενετικού ανασυνδυασµού (recombinant events) καθώς οριοθετούν 

τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών χρωµατίδων, χωρίς αυτό να 

επιβάλλεται να γίνει µε απόλυτη οµολογία. Κατά συνέπεια, µικρά λάθη κατά τον 

ανασυνδυασµό δεν αλλοιώνουν το πλαίσιο ανάγνωσης σε παρακείµενα γονίδια (Radman 

and Wagner 1993). 

 

Η έλλειψη συγκεκριµένης λειτουργικότητας στις αλληλουχίες αυτές, σε συνδυασµό µε 

την επαναλαµβανόµενη δοµή τους έχει ως αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθµό πολυµορφισµού. Η δηµιουργία λαθών λόγω άνισου επιχιασµού (unequal 

crossing-over) κατά τη σύναψη των αδελφών χρωµατίδων ή κατά την αντιγραφή του 

DNA ευνοούνται, ενώ η απουσία επιλεκτικής πίεσης στα νεοσχηµατισµένα / 

µεταλλαγµένα αλληλόµορφα τα σταθεροποιεί στον πληθυσµό προκαλώντας ένα 

υψηλότατο βαθµό πολυµορφισµού (Schlotterer and Tautz 1992). Η υψηλή ταχύτητα 

συσσώρευσης µεταλλαγών στους πολυµορφικούς δείκτες επέτρεψε τη λεπτοµερή 

ανάλυση του προτύπου µεταλλαγής αυτών. Οι µικροδορυφόροι αποκτούν ή χάνουν 

επαναλαµβανόµενες µονάδες µέσω µιας διαδικασίας που ονοµάζεται DNA replication 

slippage, που είναι ένας µηχανισµός µεταλλαγών ειδικός στις τυχαία επαναλαµβανόµενες 

αλληλουχίες (Schlotterer et al 2000, Ellegren et al 2000). Με την χρήση της Αλυσιδωτής 

Που εντοπίζονται οι Μικροδορυφόροι;

Η πλειοψηφία συναντάνται σε
µη κωδικές περιοχές του DNA
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Αντίδρασης της Πολυµεράσης (PCR), η τεχνολογία των Μικροδορυφορικών ∆εικτών 

µετετράπη σε ένα εύχρηστο µοριακό δείκτη. 

 
Εικόνα 19: Αρχή πολλαπλασιασµού ενός µικροδορυφορικού δείκτη 

 

Η σχεδόν τυχαία κατανοµή των µικροδορυφορικών  δεικτών καθώς και το υψηλό 

επίπεδο πολυµορφισµού τους ευνοεί την κατασκευή γενετικών χαρτών (Dietrich et al 

1994, Dib et al 1996) και επέτρεψε την επακόλουθη κλωνοποίηση θέσης διαφόρων 

γονιδίων. Οι µικροδορυφορικοί δείκτες αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τη γονιδιακή 

χαρτογράφηση διαφόρων οργανισµών, ενώ παράλληλα οι εφαρµογές τους καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών πεδίων µελέτης, από αναλύσεις DNA απολιθωµάτων έως 

µελέτες αποδιαταγµένου DNA (π.χ. µουσειακό υλικό), γενετική πληθυσµών, και 

διατήρηση/διαχείριση βιολογικών πηγών (Weber et al 1989, Jarne et al 1996, Tautz et al 

1989). Επιπρόσθετα, οι µικροδορυφορικοί δείκτες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 

γενετικό διαγνωστικό εργαλείο σε µελέτες µοριακής επιδηµιολογίας (Jarne et al 1996, 

Tautz et al 1989, Siafakas et al 2002).  
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Εικόνα 20: Τµήµατα SSRs δεικτών διαχωρισµένα µε ηλεκτροφόρηση α) σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 

(µπλε τµήµατα),  και,  β) σε πήκτωµα αγαρόζης. 

 

 

 Στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

µικροδορυφορικών δεικτών αποτέλεσε καθοριστικό βήµα  για την επακόλουθη 

κλωνοποίηση θέσης (positional cloning) διαφόρων γονιδίων µονογονιδιακών ασθενειών 

(Kong et al 2002, de Gortari et al 1998, Sakamoto et al 2000). Όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά καθιστούν τους µικροδορυφόρους πολύ χρήσιµους µοριακούς δείκτες 

τόσο για τη βασική όσο και για την εφαρµοσµένη έρευνα.   

   

 4.2.5.1. Η προέλευση των Μικροδορυφορικών ∆εικτών. 

 

 ∆εν υπάρχει κανένα µυστήριο σχετικά µε την προέλευση των µικροδορυφορικών 

επαναληπτικών αλληλουχιών  Ένας δινουκλεοτιδικού τύπου µικροδορυφορικός δείκτης 

µπορεί εύκολα να προκύψει από πιθανά γεγονότα µεταλλαγής. Ακολούθως, το 

φαινόµενο της διολίσθησης (slippage) κατά τη διάρκεια αντιγραφής του DNA µπορεί ν’ 

αυξήσει τον αριθµό αντιγράφων σε τρία, τέσσερα  ή και περισσότερα. Οι Levinson και 
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Gutman (1987) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι µικρού µήκους αρχικές 

µικροδορυφορικές αλληλουχίες προέκυψαν τυχαία.  Μια πρόσφατη µελέτη, καταλήγει 

στο συµπέρασµα  ότι απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός νουκλεοτιδικών επαναλήψεων 

πριν το φαινόµενο  διολίσθησης, κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA, µπορέσει 

να οδηγήσει στην επέκταση του µήκους των αρχικών µικροδορυφορικών αλληλουχιών 

(threshold model) (Rose and Falush 1998). Μια άλλη αναφορά στη ζύµη (yeast) 

υποστηρίζει ότι δεν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός νουκλεοτικδικών επαναλήψεων 

(Pupko and Graur 1999). Τα δεδοµένα που στηρίζουν την παραπάνω υπόθεση 

προέρχονται από συγκρίσεις διασταυρούµενων ειδών, όπου φαίνεται ότι 

µικροδορυφορικές αλληλουχίες ακόµα και δινουκλεοτιδικού τύπου µπορούν να 

αλλάξουν σε µήκος.   

 

Οι µικροδορυφορικοί δείκτες µπορούν να προκύψουν από τυχαίες σηµειακές µεταλλαγές 

ακολουθούµενες από σπάνια γεγονότα «διολίσθησης» (slippage) που οδηγούν στην 

επέκταση του µήκους των αρχικών µικροδορυφορικών αλληλουχιών (Schlotterer 2000). 

Μελέτη που έγινε στα πρωτεύοντα αναδεικνύει πιθανές εξηγήσεις του µηχανισµού 

επέκτασης των αρχικών µικροδορυφορικών αλληλουχιών: µία µονή τετρανουκλεοτιδική 

επαναληπτική µονάδα και τέσσερις δινουκλεοτιδικές επαναλήψεις αποτέλεσαν το πιθανό 

προγονικό στάδιο. Σε αρκετά είδη παραµένουν οι αρχέγονες αυτές µικροδορυφορικές 

αλληλουχίες, ενώ σε κάποια άλλα οι αλληλουχίες αυτές εξελίχθηκαν σε 

µικροδορυφορικές αλληλουχίες τετρανουκλεοτιδικού τύπου (Messier et al  1996).  

 

4.2.5.2. Μικροδορυφορική αστάθεια (Μ.Α.) και απώλεια ετεροζυγωτίας.  

 

Η πιο κοινή µικροδορυφορική αλληλουχία στους ανθρώπους είναι η δινουκλεοτιδική  

επανάληψη µιας κυτοσίνης και µιας αδενίνης, (CA)n, η οποία εµφανίζεται σε δεκάδες 

χιλιάδες  θέσεις της γεννητικής σειράς. Οι τρινουκλεοτιδικές επαναλήψεις είναι 

επιρρεπείς σε αύξηση του αριθµού των κατά την πορεία της µείωσης, και όταν 

αυξάνονται µη κανονικά οδηγούν σε ποικίλες  νευρολογικού τύπου διαταραχές (π.χ. στη 

χορεία του Huntington, το σύνδροµο του εύθραστου Χ χρωµοσώµατος , και την 

µυοτονική δυστροφία) (Kashi et al 1997, Weber et al 1989, Jarne et al 1996,  

Zhivotovsky et al 2004, De la Chapelle 2003). 
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Η γενετική αστάθεια µπορεί να υποδιαιρεθεί σε χρωµοσωµική αστάθεια (CIN) και 

Μικροδορυφορική Αστάθεια (MSI), µε την τελευταία να οφείλεται σε µεταλλαγές  ή  σε 

σίγηση των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την επιδιόρθωση των λαθών (DNA-MMR, 

Missmatching Repair), και πιο συγκεκριµένα των MLH1, MSH2, PMS1, PMS2 και 

MSH6  (Εικόνα 20) (Zhivotovsky et al 2004). 

 
 

Εικόνα 21: Οι δύο µορφές της γενετικής αστάθειας. 

 

Οι γενωµικές µικροδορυφορικές αλληλουχίες συνδέονται µε υψηλά ποσοστά 

µεταλλαγών, σε σύγκριση µε τα ποσοστά µεταλλαγής σε κωδικοποιούντες γενετικούς 

τόπους (Metzgar et al 2000). Η  διαδικασία µεταλλαγής διαφέρει µεταξύ των 

διαφορετικών τύπων επανάληψης, των γενετικών τόπων, των γονιδιακών 

αλληλόµορφων, των ειδών, της ηλικίας και του φύλου (Hancock 1999, Ellegren 2000, 

Schlotterer et al 1999). ∆ύο µηχανισµοί µπορούν να διατυπωθούν προκειµένου να 

ερµηνευθούν τέτοια υψηλά ποσοστά µεταλλαγής. Ο πρώτος περιλαµβάνει  το φαινόµενο 

της διολίσθησης του DNA κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA και o δεύτερος, 

αφορά στον ανασυνδυασµό του DNA (Tachida et al 1992, Harding et al 1992). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι κυτταρικές σειρές µε ή χωρίς ένα λειτουργικό σύστηµα ανασυνδυασµού 

είχαν ένα παρόµοιο ποσοστό µεταλλαγής, γεγονός που προτείνει ότι  ο ανασυνδυασµός 

του DNA δεν είναι ο κυρίαρχος µηχανισµός που οδηγεί στην ποικιλοµορφία των 

µικροδορυφορικών αλληλουχιών (Schlotterer 2000). Το σύστηµα MMR του DNA που 

προαναφέρθηκε συµβάλλει στη γονιδιακή σταθερότητα µέσα από µια διαδικασία  
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επιτήρησης και επισκευής λαθών  που µπορεί να προκύψουν κατά τον ανασυνδυασµό 

του DNA (Εικόνα 22). 

 
  
Εικόνα 22: (A) Κανονικός διπλασιασµός του Μικροδορυφορικού DNA (B) Το φαινόµενο strand-slippage 

οδηγεί σε έναρξη µη κανονικού διπλασιασµού (C) αποτελεσµατική επιδιόρθωση οδηγεί σε κανονικό 

διπλασιασµό (A=C); (D) ελαττωµατική επιδιόρθωση του Β οδηγεί σε Μικροδορυφορική Αστάθεια (A≠D). 

 

∆υσλειτουργία του συστήµατος MMR µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια χρωµοσωµικής 

σταθερότητας γεγονός που πιθανά διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στη διαδικασία της 

καρκινογένεσης (Sia et al 1997, Aquilina et al 2001, Atkin et al 2001, Hussein et al 

2002). 
 

4.2.5.3. Μικροδορυφορική αστάθεια και καρκινογένεση  
 

∆ύο ευδιάκριτες µορφές γενετικής αστάθειας έχουν προς το παρόν αναγνωριστεί στα 

κύτταρα νεοπλασιών, η Χρωµοσωµικη Αστάθεια (Chromosomal Instability, CIN) που 

οδηγεί στην ανευπλοειδία, και Μικροδορυφορική Αστάθεια (Μicrosatellite Instability, 

MSI) που εµφανίζεται λόγω των συχνών λαθών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

αντιγραφής βραχέων νουκλεοτιδικών επαναλήψεων (Hampel et al 2005, Hirsch-Ginsberg 

et al 1995). Μεταξύ των γονιδίων που διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην διαδικασία της 

σταδιακής καρκινογένεσης είναι και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor 

genes, TSGs). Έχει µάλιστα αποδειχθεί ότι απώλεια του γενετικού υλικού σε ένα 

αλληλόµορφο (LOH) µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε καρκίνο (Hirsch-Ginsberg et 
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al 1995). Το φαινόµενο της αστάθειας συσχετίστηκε µε λάθη κατά την αντιγραφή του 

DNA και αρχικά εντοπίστηκε σε µια κληρονοµική µορφή καρκίνου του παχέος εντέρου 

όπου και βρέθηκε ότι οφείλεται σε κληρονοµούµενες µεταλλάξεις στα γονίδια που 

συµµετέχουν στην επιδιόρθωση των λαθών κατά την αντιγραφή του DNA (Parsons et al 

1993). Μεταγενέστερα πειράµατα έδειξαν ότι το φαινόµενο της αστάθειας χαρακτηρίζει 

σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου, όπως το σποραδικό καρκίνο του παχέος και του 

λεπτού εντέρου, του οισοφάγου, του πνεύµονα, του στοµάχου, του ενδοµητρίου, των 

ωοθηκών, του µαστού, του προστάτη, της ουροδόχου κύστεως, του εγκεφάλου και του 

δέρµατος (Hirsch-Ginsberg et al 1995,  Hampel et al 2005, Boynton et al 1992, Liloglou 

et al 2000, Mitsudomi et al 1996, Quinn et al1995, Sourvinos et al 1997). 

 

Κάποιες  χρωµοσωµικές περιοχές που εµφανίζουν γενετικές αλλαγές έχουν µελετηθεί 

στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύµονα στον άνθρωπο. Η απώλεια ετεροζυγωτίας 

(LOH) στο χρωµόσωµα 8p αποτελεί µια πρόωρη µοριακή αλλαγή κατά την ανάπτυξη 

του καρκίνου του πνεύµονα (Kurimoto et al 2001). Άλλες χρωµοσωµικές περιοχές  όπου 

παρατηρούνται συχνά απώλειες αλληλοµόρφων περιλαµβάνουν  τα χρωµοσώµατα 1p, 

3p, 5p, 9p, 9q, 13q, 17p, και 17q (Froudarakis et al 1998, Girard et al 2000, Wistuba et al 

1999, Arvanitis et al 2003). 
 

4.2.5.4. Μικροδορυφορική αστάθεια και απώλεια ετεροζυγωτίας σε καλοήθεις 

ασθένειες που δεν συνδέονται µε παθήσεις του πνεύµονα  
 

Έχει αποδειχθεί ότι διάφορες νευρολογικές διαταραχές συνοδεύονται από αύξηση του 

αριθµού συγκεκριµένων τρινοκλεοτιδικών επαναλήψεων. Τέτοιες ασθένειες, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, είναι το σύνδροµο του εύθραυστου Χ χρωµοσώµατος, η µυοτονική 

δυστροφία, η ασθένεια του Huntington (Εικόνα 23), η ασθένεια Machado Joseph και 

άλλες (Kovtun et al 2001, White et al Biol 1999, Rubinsztein et al 1995).  Εκτός από την 

επέκταση τρινοκλεοτιδικών επαναλήψεων, άλλες κατηγορίες µικροδορυφορικών δεικτών 

βρέθηκε επίσης ότι συνδέονται µε ασθένειες στον άνθρωπο.  Πολυµορφισµός µήκους 

στο γονίδιο της αναγωγάσης της αλδόζης συνδέθηκε  µε τη διαβητική νεφροπάθεια, και 

πολυµορφισµός αλληλόµορφων που περιέχουν επαναλήψεις της µορφής (CA)n  στο 

γονίδιο της ιντερφερόνης-γ στον άνθρωπο συνδέεται µε πνευµονική ίνωση (Fujisawa et 

al 1999, Awad et al 1999). 
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Huntington’s disease -a microsatellite triplet repeat in a coding region

 
Εικόνα 23: Η νόσος του Huntington. 

 

Επιπλέον, το φαινόµενο LOH ή/και MSI έχει παρατηρηθεί πολλές φορές στο οφθαλµικό 

πτερύγιο, στην ακτινική κεράτωση και στις αθηρωµατικές πλάκες (Detorakis et al 1998, 

Rehman et al 1994, Hatzistamou et al 1996). Απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) εµφανίζεται 

να είναι ένα σύνηθες εύρηµα σε ψωριασικές πλάκες, παρέχοντας  στοιχεία απαλοιφής 

ρυθµιστικών γονιδίων (Zachos et al 1998). Μικροδορυφορική Αστάθεια και 

κατεσταλµένη ενζυµική έκφραση επισκευής του DNA λόγω οξειδωτικού στρες έχει 

παρατηρηθεί στον αρθρικό ιστό, στην περίπτωση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (Lee et 

al 2003). Η Μικροδορυφορική Αστάθεια είναι ένα ανιχνεύσιµο φαινόµενο σε  

εµβρυικούς ιστούς σποραδικών περιπτώσεων αυθορµήτων αποβολών (Kiaris et al 1995) 

και σε  παγκρεατικά µικροκυστικά αδενώµατα, τα οποία αποτελούν περίπτωση ενός 

σπάνιου καλοήθους όγκου που εµφανίζεται συνήθως στις γυναίκες (Moore et al 2001) . 
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4.2.5.5. Μικροδορυφορική αστάθεια και απώλεια ετεροζυγωτίας στις καλοήθεις 

ασθένειες του πνεύµονα 

 

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι κοινές αναπνευστικές 

ασθένειες, όπως είναι η Χ.Α.Π. και το άσθµα, παρουσιάζουν γενετική προδιάθεση και 

είναι πιθανώς πολυγονιδιακές. Προκειµένου να ερευνηθεί περαιτέρω το γενετικό 

υπόβαθρο αυτών των ασθενειών, το µικροδορυφορικό DNA χρησιµοποιήθηκε ως 

γενετικό διαγνωστικό εργαλείο (Spandidos et al 1996, Siafakas et al 1999, Paraskakis et 

al 2003, Vassilakis et al 1999, Vassilakis et al 2000, Xu et al 2001). Κύτταρα πτυέλου 

(Spandidos et al 1996; Siafakas et al 1999, Paraskakis et al 2003, Vassilakis et al 1999, 

Vassilakis et al 2000)  ή βρογχικού επιθηλίου (Chizhikov et al 2003)  χρησιµοποιήθηκαν 

για την ανίχνευση του φαινοµένου της Μικροδορυφορικής Αστάθειας. Με επιτυχία 

συνοδεύτηκαν ανάλογες µελέτες σε ασθενείς µε Χ.Α.Π. (Spandidos et al 1996, Siafakas 

et al 1999), Άσθµα (Paraskakis et al 2003), Σαρκοείδωση (Vassilakis et al 1999) και 

Ιδιοπαθή Πνευµονική Ίνωση (Vassilakis et al 2000).  
 

5. Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια  
 

Οι Spandidos et al (1996) αρχικά έδειξαν ότι το φαινόµενο της Μικροδορυφορικής 

Αστάθειας (Μ.Α.) αποτελεί ανιχνεύσιµο φαινόµενο σε ασθενείς που πάσχουν από 

Χ.Α.Π. Λίγο αργότερα, οι Siafakas et al. (1999) µελέτησαν τα φαινόµενα  Μ.Α.ή/και 

Α.Ε. (Απώλειας Ετεροζυγωτίας) σε  κύτταρα προκληθέντων πτυέλων από 59 ασθενείς µε 

Βαρειάς µορφής Χ.Α.Π. και 60 καπνιστές χωρίς Χ.Α.Π. Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 

Μικροδορυφορικών ∆εικτών, συµπεριλαµβανοµένων δεικτών παρακείµενων σε γονίδια 

που σχετίζονται τόσο µε µη αναστρέψιµη βλάβη των αεραγωγών όσο και καρκίνο,  στις 

περιοχές των χρωµοσωµάτων 3p21.1-p14.2, 6p22-24, 8p21.1-q11.2, 11q, 13q32 και 

17q21 (Spandidos et al 1996). Η παραπάνω µελέτη έδειξε ότι 14 από τους 59 ασθενείς 

(24%) µε Χ.Α.Π. εµφάνισαν Μ.Α. σε δείγµα του πτυέλου τους. Σε 10 ασθενείς, ένας 

Μικροδορυφορικός ∆είκτης  βρέθηκε να εµφανίζει Μ.Α. ενώ στους υπόλοιπους 4 

ασθενείς, αστάθεια ανιχνεύθηκε σε δύο διαφορετικούς Μικροδορυφορικούς δείκτες. Ο  

συνηθέστερα επηρεασθείς δείκτης ήταν ο THRA1 στο χρωµόσωµα 17 (43%). Το ότι ένα 

ποσοστό  24% µόνο των ασθενών µε Χ.Α.Π.  εµφάνισαν Μ.Α., θα µπορούσε να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι χρησιµοποήθηκαν και µελετήθηκαν µόνο 8 Μικροδορυφορικοί 
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∆είκτες (Siafakas et al 1999). Εξ άλλου, δεν βρέθηκε καµία σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των Μ.Α.-θετικών και Μ.Α.-αρνητικών ασθενών που πάσχουν από Χ.Α.Π. σε επίπεδο 

κλινικών ή εργαστηριακών παραµέτρων, επιβίωσης και ανάπτυξης καρκίνου του 

πνεύµονα. Καµµία δε αλλαγή στα µικροδορυφορικά αλληλόµορφα δεν εµφανίστηκε 

όταν οι ίδιες µελέτες πραγµατοποίηθηκαν στους ίδιους ασθενείς µετά από διάστηµα 24 

µηνών (Siafakas et al 1999; Samara et al 2006) .  
 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το φαινόµενο της 

Μικροδορυφορικής Αστάθειας αποτελεί µέρος της σύνθετης γενετικής βάσης της 

Χ.Α.Π., αναδεικνύοντας κάποιες χρωµοσωµικές περιοχές που εµφανίζουν γενετικές 

αλλαγές.  Οι Anderson et al (2003) υποστήριξαν την υπόθεση ότι επίκτητες σωµατικές 

µεταλλαγές που προκαλούνται  από τον καπνό του  τσιγάρου συνεισφέρουν θεµελιωδώς  

στη µοριακή παθογένεση της Χ.Α.Π. Η ευαισθησία στην απόκτηση τέτοιων µεταλλαγών, 

ελέγχεται ίσως από κληρονοµούµενα γονίδια, όπως εκείνα που είναι υπεύθυνα για την 

αδρανοποίηση και εξουδετέρωση εισπνεόµενων µεταλλαξιγόνων (Anderson et al 2003). 

Μια άλλη πιθανή υπόθεση θα µπορούσε να αναφέρεται στο ότι το φαινόµενο της M.Α. 

απεικονίζει µια δυσλειτουργία στη διαδικασία επισκευής του DNA, προκαλούµενη από 

το οξειδωτικό στρες του καπνού του  τσιγάρου, η οποία  οδηγεί σε µια ακατάλληλη 

ανακατασκευή των αεραγωγών. Το κάπνισµα, τέλος, θεωρείται ότι ενδεχοµένως 

προκαλεί  µη αναστρέψιµες γενετικές αλλαγές στα επιθηλιακά κύτταρα. Εποµένως η 

ουσιαστική και σηµαντική µείωση στη θνησιµότητα ατόµων που πάσχουν από ήπια ή 

µέτριας µορφής απόφραξη των αεραγωγών  µετά από τη διακοπή καπνίσµατος, οφείλεται 

µάλλον στην απουσία περαιτέρω προσβολής παρά σε αναστροφή της υπάρχουσας 

ασθένειας (Antonishen et al 2005). Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι ασθενείς που πάσχουν 

από Χ.Α.Π. έχουν υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, ενώ και η πρόγνωση για 

εµφάνιση Χ.Α.Π. είναι δυσµενής για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύµονα 

(Lopez-Encuentra et al 2005), θα  µπορούσε η Μ.Α. να αποδειχθεί πολύ χρήσιµη για την  

πρώιµη ανίχνευση επίκτητων γενετικών αλλαγών. 
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6. Άσθµα  
 

Προκειµένου να µελετηθεί το κατά πόσο κάποια γενετικά φαινόµενα, όπως είναι αυτά 

της Μικροδορυφορικής Αστάθειας και της Απώλειας Ετεροζυγωτίας, είναι ανιχνεύσιµα 

στο Άσθµα, οι Paraskakis et al. (2003) χρησιµοποίησαν τα δείγµατα πτύελου από 22 

ασθενείς µε µέτριο άσθµα και 8 µε βαρύ επίµονο άσθµα στα πλαίσια της µελέτης τους. 

Εξετάστηκαν δεκαοχτώ ιδιαίτερα πολυµορφικοί Μικροδορυφορικοί ∆είκτες που 

βρίσκονται στις περιοχές των χρωµοσωµάτων 5q, 6p, 11q, και 14q. Η επιλογή αυτών των 

χρωµοσωµικών περιοχών βασίστηκε στο γεγονός ότι αυτές οι περιοχές περιέχουν 

υποψήφια γονίδια για ατοπία και άσθµα (Xu J et al 2001, Chizhikov et al 2003, Sanford 

et al 2000, Burchard et al 1999, Rosa-Rosa  et al 1999, Zhu et al 1999). Γενετικές  

αλλαγές παρατηρήθηκαν σε 16 από τους 22 (73%) ασθµατικούς ασθενείς και σε 3 από 

τους 8 ασθενείς που έπασχαν από Βαρύ άσθµα (38%). ∆ώδεκα ασθενείς (54.5%) 

εµφάνισαν µόνο Α.Ε., µόνο ένας ασθενής (4.5%) εµφάνισε Μ.Α., ενώ 3 ασθενείς 

(13.6%) εµφάνισαν και Μ.Α και Α.Ε. Ο δείκτης που έδειξε σε υψηλότερο ποσοστό Α.Ε. 

ήταν ο D14S292 (23%), ενώ αντίστοιχα το υψηλότερο ποσοστό Μ.Α. το εµφάνισε ο 

δείκτης D14S588 (13.6%). Και οι δύο δείκτες εδράζονται  στο χρωµόσωµα 14q.  
 

7. ∆ηµογραφικά στοιχεία και γενετική της Xρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευµονοπάθειας  
 

H Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (Χ.Α.Π.) αποτελεί µια από τις συχνότερες 

αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σήµερα. Από τη νόσο αυτή υπολογίζεται ότι πάσχει 

περίπου το 5% του γενικού πληθυσµού και το 20% των υπερηλίκων.  Αν και δεν υπάρχει 

µεγάλη ακρίβεια στις τιµές επιπολασµού της Χ.Α.Π., υπολογίζεται ότι 14 εκατοµµύρια 

άνθρωποι µόνο στις Η.Π.Α. πάσχουν από αυτή τη νόσο (www.nhlbi.nih.gov/nhlbi/seiin// 

other/cht-book/htm). Αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου στη Β. Αµερική (Fiore et al 

1997), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Χ.Α.Π. και το Άσθµα, µαζί µε την Πνευµονία, 

αποτελούν την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου  (Siafakas et al 1995). Ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) προβλέπει ότι το έτος 2.020 η Χ.Α.Π. θα ανεβεί από την 

θέση της 6ης συχνότερης ασθένειας στον κόσµο στην 5η και από την θέση της 6ης 

συχνότερης αιτίας θανάτου στην 3η (Murray and Lopez 1996). Η δραµατική αύξηση της 

συχνότητας της Χ.Α.Π. οφείλεται στην αύξηση του καπνίσµατος καθώς και στην 



 69

εξάπλωση της περιβαλλοντικής µόλυνσης στις υπό ανάπτυξη χώρες. Από τους 

διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε την µείωση της 

πνευµονικής λειτουργίας και την ανάπτυξη Χ.Α.Π., το κάπνισµα είναι παγκοσµίως ο πιο 

σηµαντικός (Burrows et al 1977, Auerbach et al 1972). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, αρκετοί γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν  την  ποικιλοµορφία  

της πνευµονικής λειτουργίας (Redline et al 1989, Lewitter et al 1984,  Pauwels et al 

2005, Barnes 2003). Μελέτες που έγιναν σε οικογένειες ασθενών µε Χ.Α.Π., έδειξαν ότι  

υπήρχε µεγαλύτερος βαθµός απόφραξης των αεραγωγών σε συγγενείς πρώτου βαθµού  

σε σύγκριση  µε τη χρησιµοποιηθείσα οµάδα ελέγχου (Kueppers et al 1977, Cohen 

1980). Τα παραπάνω υποδεικνύουν την ύπαρξη αυξηµένης γενετικής ευπάθειας σε 

συγκεκριµένα µόνο άτοµα, τα οποία κάτω από συνθήκες παρατεταµένης έκθεσης σε 

διεγερτικές εισπνεόµενες ουσίες (κάπνισµα, περιβαλλοντική, ή επαγγελµατική έκθεση) 

θα αναπτύξουν Χ.Α.Π. Οι σωµατικές µεταλλαγές είναι σποραδικές µεταλλαγές σε 

γονίδια ή σε ρυθµιστικές περιοχές των γονιδίων, και  παρατηρούνται ξαφνικά και 

σπάνια, µε αυξανόµενη όµως συχνότητα σε ιστούς που εκτίθενται σε µεταλλαξιγόνες 

ουσίες (Wistuba et al 2002). Επειδή οι σωµατικές µεταλλαγές δεν επηρεάζουν τη 

γεννητική σειρά δεν είναι κληρονοµήσιµες, ωστόσο η προδιάθεση απόκτησης τέτοιου 

είδους µεταλλαγών ίσως ρυθµίζεται από κληρονοµούµενα γονίδια, όπως είναι αυτά που 

κωδικοποιούν για τα ισοένζυµα του επιθηλιακού κυτοχρώµατος Ρ450, τα οποία 

αναστέλλουν την δράση εισπνεόµενων αλλεργιογόνων (Silverman et al 2002).  
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Εικόνα 24: Θεωρίες σχετικές µε την παθογένεια της Χ.Α.Π. Πιστεύεται ότι ο καπνός του τσιγάρου 
ενεργοποιεί µακροφάγα, ουδετερόφιλα καθώς και το αναπνευστικό επιθήλιο. Τα κύτταρα αυτά 
απελευθερώνουν πρωτεάσες οι οποίες αποικοδοµούν τον ιστό, επάγουν οξειδωτικό στρες στον πνεύµονα, 
ενώ ενεργοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες όπως είναι ο NF-kB που συµβάλλει στην εµφάνιση 
φλεγµονής µέσω του TNF-a και της απελευθέρωσης χηµειοκινών. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην 
εµφάνιση της Χ.Α.Π. σε καπνιστές, πιθανόν ως αποτέλεσµα των µεταλλαγών σε γονίδια ή υποκινητές 
γονιδίων, συµπεριλαµβανόµενων και εκείνων που κωδικοποιούν τον TNF-a, αναστολείς πρωτεασών, 
αντιοξειδωτικά και ενδογενή αντιφλεγµονώδη µόρια όπως είναι η IL-10 κλπ.. Περιστασιακά,, τόσο κάποιοι 
ιοί που αναγνωρίζονται από τα CD8+ T κύτταρα όσο και βακτήρια ( που παρουσιάζονται στο σχήµα ως 
παθογόνα µε πράσινο χρώµα) τα οποία αναγνωρίζονται από κάποιες κατηγορίες toll-like receptors (π.χ. 
TLR2, -4 και -9), σηµατοδοτούν την έξαρση της νόσου. Παρ΄όλα αυτά, το µοντέλο αυτό δεν µπορεί να 
ερµηνεύσει την επιµονή της φλεγµονής σε καπνιστές που διέκοψαν το κάπνισµα (Silverman et al 2002). 
 

 

Έρευνες έχουν αναδείξει την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ γενετικών δεικτών και αρκετών 

ασθενειών του πνεύµονα και των σχετιζόµενων µε αυτές φαινοτύπους. Τέτοια 

αποτελέσµατα βέβαια σπάνια είναι απόλυτα, αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι αλληλοσυγκρουόµενα µεταξύ τους. Ο κατάλογος των υποψήφιων γονιδίων που 

σχετίζονται µε γενετική ευπάθεια των ατόµων που αναπτύσσουν Χ.Α.Π. είναι αρκετά   

µεγάλος και διαφέρει από µελέτη σε µελέτη. Το γεγονός αυτό πιθανόν να αποτελεί 

αντανάκλαση είτε του γεγονότος ότι κάθε µεµονωµένο γονίδιο, το οποίο αλληλεπιδρά µε 

πολλαπλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες έχει µία πολύ ήπια δράση, είτε της δυσκολίας 

να συλλεχθούν οµάδες που εµφανίζουν ακριβώς τον ίδιο φαινότυπο για αυτά τα 

πολυπαραγοντικά νοσήµατα (Silverman 2006). Επιπρόσθετα, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι 

οι αλληλεπιδράσεις γονιδίων και περιβάλλοντος διαφέρουν στις διάφορες οµάδες 

διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίες συν τοις άλλοις χαρακτηρίζονται και από 

διαφορετική γενετική σύσταση. Στη συνέχεια (Πίνακας 2) παρουσιάζεται ένας 

κατάλογος γονιδίων τα οποία µελετήθηκαν  πρόσφατα ως υποψήφια γονίδια για τη 

Χ.Α.Π. (Silverman 2006). 
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Μελέτες  σε πληθυσµούς ατόµων που δεν σχετίζονται συγγενικά µεταξύ τους  έχουν 

αναδείξει σηµαντικές γενετικές συσχετίσεις στην Χ.Α.Π., όµως παραµένει το 

πρόβληµα της µη επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων (Silverman EK. Proc Am 

Thorac Soc 2006). Γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη της Χρόνιας 

Απόφραξης των Αεραγωγών µετά από απόκριση στον καπνό του τσιγάρου. Μια 

ποικιλία προσεγγίσεων έχουν χρησιµοποιηθεί για την ταυτοποίηση των υποψήφιων 

γονιδίων ευαισθησίας στην Χ.Α.Π., περιλαµβάνοντας µελέτες συσχέτισης γονιδίων , 

µελέτες σύνδεσης κλπ. Έναν από τους µεγαλύτερους περιορισµούς των µελετών 

συσχετίσεων υποψήφιων γονιδίων µπορεί να αποτελέσει η µη επαναληψιµότητα των 

αποτελεσµάτων, ενώ ένας άλλος εξίσου σηµαντικός περιορισµός είναι το κόστος 

γονοτύπισης εκατοντάδων χιλιάδων  δεικτών σε χιλιάδες ασθενών.    

 
Εικόνα 25: Γραφική απεικόνιση µιας γονιδιακής µελέτης συσχέτισης. Η πληροφορία φαινοτύπου 
περιλαµβάνει όχι µόνο τις τιµές FEV1 και την απόκριση σε φάρµακα, αλλά επίσης την πληροφορία για 
mRNA και πρωτεϊνες. Η συσχέτιση της γονιδιακής πληροφορίας µεταξύ των διαφορετικών ατόµων 
(πολυµορφισµοί), η συσχέτιση της γονιδιακής πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών γενετικών τόπων, 
καθώς και η συσχέτιση  µεταξύ της γονιδιακής πληροφορίας και της πληροφορίας φαινοτύπου 
συνολικά, ακολουθούν τον νόµο της κληρονοµικότητας, που εκφράζεται µε µαθηµατικές πράξεις 
πιθανοτήτων. Βασιζόµενοι στις πράξεις αυτές, αξιόπιστα συµπεράσµατα σχετικά µε την συσχέτιση 
µεταξύ ενός φαινοτύπου και ενός γενετικού τόπου χρησιµοποιώντας γενετικούς πολυµορφισµούς και 
φαινοτύπους µπορούν να προκύψουν. ( Molfino NA. Curr Opin Pulm Med. 2007).  
 

Οι αναλύσεις σύνδεσης  άρχισαν να µελετώνται πρόσφατα στην Χ.Α.Π. (Silverman et 

al 2002a; Silverman et al 2002b). Νέες µέθοδοι  που  περιλαµβάνουν 

αλληλεπιδράσεις γονοτύπου-περιβάλλοντος σε αναλύσεις σύνδεσης και αναλύσεις 

συσχέτισης οικογενειών έχουν αναπτυχθεί, και ίσως αποδειχθούν πολύτιµες σε 

µελλοντικές µελέτες της Γενετικής της Χ.Α.Π. Ο  πλέον συχνός σχεδιασµός που 
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χρησιµοποιείται στην µελέτη της Γενετικής της Χ.Α.Π.  είναι η  case- control µελέτες  

συσχέτισης, στις οποίες περιλαµβάνονται οµάδες τόσο υγιών όσο και νοσούντων 

ατόµων. Μελλοντικές αναλύσεις συσχέτισης θα πρέπει να περιλαµβάνουν στον 

σχεδιασµό και στην ανάλυση της µελέτης τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

κινδύνου. Η ολοκλήρωση  της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος και η 

ανάπτυξη τεχνολογιών όπως είναι η γονοτύπιση µέσω των SNPs θα επιτρέψει 

σύντοµα τη χαρτογράφηση γονιδίων που προδιαθέτουν για ευαισθησία στην Χ.Α.Π.   

Πρόκληση παραµένει η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων τόσο µεταξύ των 

εµπλεκόµενων γονιδίων όσο και µεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος (Caramori and 

Adcock 2006). Η  επιγενετική  περιγράφει την αλληλεπίδραση µεταξύ των γονιδίων 

µε το περιβάλλον. Ο επιγενετικός κώδικας της γονιδιακής έκφρασης µπορεί να πάρει 

την µορφή της απευθείας µεθυλίωσης του γενωµικού DNA ή αλλαγών των ιστονών 

των νουκλεοσωµάτων (Εικόνα 26). Οι αλλαγές αυτές στην γονιδιακή έκφραση που 

εµφανίζονται ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον µπορούν να 

παρατηρηθούν χωρίς αλλαγή στην γενωµική αλληλουχία του DNA (Wolffe et al 

1999) και αυξάνονται όσο αυξάνει η ηλικία (Fraga et al 2005). Έτσι, η γονιδιακή 

ενεργοποποίηση στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς και φυσικά στον άνθρωπο 

απαιτεί συντονισµένη χρήση ειδικών κυτταρικών σηµάτων, τροποποιήσεις και 

αναδιάταξη της χρωµατίνης.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26:  Τα δύο κύρια στοιχεία του επιγενετικού κώδικα (http://www.nature.com/  

nature/journal/v441/n7090/full/441143a.html). 
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Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι η Χ.Α.Π. αποτελεί ένα σύνθετο σύνδροµο που 

συνδέεται µε τον καπνό του τσιγάρου. Πρόκληση παραµένει η απάντηση 

ερωτηµάτων που αφορούν στην διαφορετική ευαισθησία στο κάπνισµα, στην 

ανάπτυξη της ΧΑ.Π., στην επιδείνωση της ασθένειας ή την απόκριση σε θεραπεία 

µετά την διάγνωση, στην εκδήλωση µολυσµατικών επιπλοκών και στην αυξηµένη 

θνησιµότητα. Η τρέχουσα τάση στην γενετική της Χ.Α.Π. στηρίζεται στην σκέψη ότι 

οι µελέτες υποψήφιων γονιδίων θα πρέπει να αξιολογούνται µε προσοχή λόγω 

έλλειψης επαναληψιµότητας αυτών. Ιδιαίτερα υψηλές στατιστικά σηµαντικές τιµές P 

και συσχέτιση µε την γονιδιακή λειτουργία χρειάζονται για να  τεκµηριώσουν την 

όποια συσχέτιση επιχειρείται. Πλήρεις γονιδιακές µελέτες συσχέτισης µπορούν να 

προσφέρουν την καλύτερη προσέγγιση προς την κατεύθυνση της ταυτοποίησης 

υποψήφιων γονιδίων για την Χ.Α.Π. Επιπρόσθετα, η επιγενετική (αλληλεπιδράσεις 

γονιδίου-περιβάλλοντος και γονιδίου-γονιδίου) θα πρέπει να εκτιµηθεί σε συνδυασµό 

µε το σύνολο των γενετικών  ευρηµάτων 

 

8. Γενετική του άσθµατος  
 

Στο παρελθόν έγιναν πολλές προσπάθειες για να οριστεί το άσθµα σε σχέση µε την 

επίδρασή του στην πνευµονική λειτουργία, δηλαδή τον περιορισµό της ροής στους 

αεραγωγούς, την αναστρεψιµότητα του περιορισµού της ροής και την βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα (Standards ATSCoD 1962). Η κατανόηση του ρόλου της 

φλεγµονής στην παθογένεια του άσθµατος οδήγησε σε ένα πιο πλήρη ορισµό 

(WHO/NHLBI Workshop Report. National Institutes of Health NH, Lung, and Blood 

Institute, Bethesda, MD. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 

Publication No.95-3659.1995 updated April 2002.). Σύµφωνα  µε τις τελευταίες 

θέσεις οµοφωνίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Εθνικού 

Ινστιτούτου Καρδιάς, Πνευµόνων και Αίµατος των Ηνωµένων Πολιτειών, «Το 

άσθµα είναι µία χρόνια φλεγµονώδης πάθηση των αεραγωγών στην οποία 

συµµετέχουν πολλά κύτταρα και κυτταρικά στοιχεία. Η χρόνια φλεγµονή προκαλεί 

αύξηση στην βρογχική υπεραντιδραστικότητα και οδηγεί σε επαναλαµβανόµενα 

επεισόδια συριγµού, δύσπνοιας, αίσθηµα σφιξίµατος στο στήθος και βήχα, ειδικά την 

νύχτα ή νωρίς το πρωί. Αυτά τα επεισόδια συνήθως συνοδεύονται από διάχυτο, αλλά 

µεταβαλλόµενο περιορισµό της ροής στους αγωγούς, ο οποίος αναστρέφεται 

αυτόµατα ή µετά από θεραπεία». Σε αντίθεση µε τις µονογονιδιακές ασθένειες που 
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ακολουθούν τους κλασσικούς νόµους του Mendel, οι πολυγονιδιακές ασθένειες, όπως 

το Άσθµα, ακολουθούν άλλες, περισσότερο σύνθετες προσεγγίσεις. Η Εικόνα 27 

παρουσιάζει ένα κοινό µοντέλο που περιγράφει την ευαισθησία στο Άσθµα και την 

ατοπία, όπου εµπλέκονται  διάφορα γονίδια και αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 
 

Εικόνα 27: Κοινό µοντέλο της γενετικής βάσης σύνθετων γενετικών ασθενειών. 

 

 Στην πραγµατικότητα, βέβαια, η ερµηνεία για την ανάπτυξη του Άσθµατος είναι 

περισσότερο σύνθετη, µε τα γονίδια να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθώς και µε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες προκειµένου να προσφέρουν ευαισθησία για το 

Άσθµα. Το άσθµα είναι πιθανό να προκύψει ως αποτέλεσµα  περιβαλλοντικών 

ερεθισµάτων σε γενετικά ευαίσθητα άτοµα. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

συµβάλουν στην ανάπτυξή του περιλαµβάνουν τα αλλεργιογόνα, την διατροφή, ιούς 

του αναπνευστικού συστήµατος, ατµοσφαιρικούς ρύπους, καπνό τσιγάρου και 

ενδοτοξίνη [Marks 2006, Arruda et al 2005). Από την άλλη πλευρά, οι γενετικοί 

παράγοντες που εµπλέκονται στην παθογένεια του άσθµατος έχουν ερευνηθεί 

εκτενώς (Ober  2005).  

 

Για την ταυτοποίηση υποψήφιων γονιδίων για το Άσθµα έχουν πραγµατοποιηθεί 

µελέτες γενετικής σύνδεσης αλλά και συσχέτισης. Η γενετική µελέτη συσχέτισης  

αποτελεί την συνηθέστερα χρησιµοποιηµένη προσέγγιση στη µελέτη αλληλεπίδρασης 

γονιδίων και περιβάλλοντς στο άσθµα. Η ποιότητα της κάθε µελέτης εξαρτάται από 

την ορθολογική επιλογή των µελετούµενων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένης και της 

οµάδας ελέγχου, την αποφυγή µελέτης πληθυσµών που χαρακτηρίζονται από 

γενετική ετερογένεια, το κατάλληλο µέγεθος των δειγµάτων, τους πολυµορφισµούς  

γονιδίων που έχουν κάποια λογική λειτουργική βάση, την βέλτιστη τεχνική ποιότητα 
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και την κατάλληλη στατιστική  ανάλυση (Hattersley et al 2005). Μέχρι σήµερα, 

αρκετά γονίδια έχουν συνδεθεί µε το άσθµα ή την ατοπία σε περισσότερες από 10 

διαφορετικές µελέτες (IL4, IL4RA, IL13, ADRB2, TNF, HLA-DRB1, HLA-DQB1, 

FCER1B, CD14 ΚΑΙ ADAM33) (Ober et al 2006, Ober 2005). Ειδικότερα, πέντε 

γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί µέσω ανάλυσης σύνδεσης, µε επακόλουθη κλωνοποίηση 

θέσης (Van Eerdewegh et al 2002, Nicolae et al 2005). Τα γονίδια αυτά καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών και µέχρι πρότινος ήταν είτε άγνωστα είτε δεν 

εθεωρούνταν ως υποψήφια για το Άσθµα γονίδια. Μεταξύ 100 γονιδίων τα οποία 

µελετήθηκαν µέσω αναλύσεων συσχέτισης (Hoffjan et al 2003), τα αποτελέσµατα για 

8 γονίδια έχουν επαναληφθεί σε περισσότερες από 5 µελέτες και για άλλα 13 γονίδια 

έχουν επαναληφθεί σε λιγότερες από 5 µελέτες. Τα 26 αυτά γονίδια αναδεικνύουν 

γενετικούς τόπους ευαισθησίας για το Άσθµα, αποτελούν όµως την κορυφή του 

παγόβουνου εφόσον επιπρόσθετα γονίδια που ταυτοποιήθηκαν µε κλωνοποίηση 

θέσης θα ανακοινωθούν σύντοµα καταγραφεί. 

 

 
Εικόνα 28: Θέσεις γονιδίων που συνδέονται µε το Άσθµα και την ατοπία στα ανθρώπινα 
χρωµοσώµατα. Πέντε γονίδια που ταυτοποιήθηκαν µε µελέτες σύνδεσης ακολουθούµενες από µελέτες 
κλωνοποίησης θέσης, παρουσιάζονται µε κόκκινο χρώµα.  Εικοσιένα γονίδια που ταυτοποιήθηκαν µε 
µελέτες συσχέτισης και επαναλύφθηκαν σε µεταγενέστερες µελέτες αναφέρονται επίσης 
(συνοψίζονται από τους Hoffjan et al 2003). Οκτώ γονίδια που έχουν επαναληφθεί σε περισσότερες 
από 5 µελέτες φαίνονται µε µπλε χρώµα, ενώ 13 γονίδια που έχουν επαναληφθεί σε λιγότερες από 5 
µελέτες φαίνονται µε µαύρο.  
 

H επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων παραµένει το βασικό ζητούµενο σε µελέτες 

συσχέτισης γονιδίων, όµως αυτό καθίσταται δύσκολο σε κοινές ασθένειες όπως είναι 
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το Άσθµα, ανεξάρτητα εάν η αρχική συσχέτιση τεκµηριώθηκε µέσω επιστηµονικά 

αποδεκτών προσεγγίσεων. Πάντως, υπάρχουν µελέτες στις οποίες συναντώνται 

αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα αναφορικά µε τα γονίδια που να σχετίζονται µε 

άσθµα, ατοπία ή άλλους σχετικούς φαινότυπους (Πίνακας 3). Ακόµα και στην 

περίπτωση που ένα γονίδιο επαναλαµβάνεται σε διαφορετικές αναξάρτητες µελέτες, 

αυτό µπορεί να εµφανίζεται µε ένα διαφορετικό φαινότυπο (π.χ. ένας πολυµορφισµός 

στο ιντρόνιο 1 του LTA γονιδίου σχετίζεται µε το άσθµα σε κάποιες µελέτες και µε 

την IgE σε κάποιες άλλες), µε διαφορετικούς πολυµορφισµούς στο ίδιο γονίδιο (π.χ.  

ο πολυµορφισµός 21112C/T στον υποκινητή του IL13 γονιδίου συνδέεται µε ατοπικό 

άσθµα σε κάποιες µελέτες ενώ ο πολυµορφισµός Arg130Gln p στο εξόνιο 4 του ίδιου 

γονιδίου συνδέεται µε το άσθµα και ατοπικούς φαινότυπους σε κάποιες άλλες 

µελέτες), αλλά και µε διαφορετικά αλληλόµορφα της ίδιας µεταλλαγής (π.χ. το 

αλληλόµορφο 2159C στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου CD14 σχετίζεται µε 

ατοπικούς φαινότυπους σε κάποιους πληθυσµούς, ενώ το αλληλόµορφο 2159T 

σχετίζεται σε κάποιες άλλες µελέτες µε τους παραπάνω φαινότυπους). Η 

πολυπλοκότητα αυτή δεν επιτρέπει την εφαρµογή µοντέλων που εφαρµόζονται σε 

νοσήµατα µε απλούστερη γενετική βάση που ακολουθούν τους νόµους του Mendel, 

προκειµένου να ταυτοποιηθούν και να χαρακτηριστούν γενετικοί τόποι που 

προδιαθέτουν για ευαισθησία στο Άσθµα και την αλλεργία.  Αντίθετα, απαιτούνται 

µοντέλα που περιλαµβάνουν αλληλεπιδράσεις τόσο µεταξύ γονιδίων όσο και µεταξύ 

γονιδίων και περιβάλλοντος προκειµένου να να αναδειχθεί η γενετική του Άσθµατος 

και της ατοπίας.  

 

Τέτοιου είδους µοντέλα λαµβάνουν υπόψη τους ότι ένας συγκεκριµένος γονότυπος 

µπορεί να οδηγήσει σε διακριτό φαινότυπο µόνο σε περιβάλλοντα που πληρούν 

κάποιες προυποθέσεις ή ότι ένας συγκεκριµένος γονότυπος µπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικούς φαινότυπους, ανάλογα µε την έκθεση σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα.   

Η σπουδαιότητα της  µελέτης της συνδυασµένης επίδρασης των υποψήφιων γονιδίων 

προδιάθεσης για το άσθµα καθώς και της έκθεσης στα σχετικά περιβαλλοντικά 

ερεθίσµατα  καθίσταται ολοένα και σηµαντικότερη (Marks et al 2006, Ober et al 

2005, Kabesch et al 2005, Kabesch et al 2006, Koppelman et al 2006). Οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ γονιδίων και περιβαλλοντικής έκθεσης που οδηγούν στην 

ανάπτυξη του άσθµατος, ή τροποποιούν τη βαρύτητα του άσθµατος, δεν είναι πλήρως 

γνωστές. Παραδείγµατα τέτοιων µελετών συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 
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Study  Study 
design  

Population  Gene  Environmental 
exposure  

Phenotype  Outcome 

Genetic 
epidemiology 
studies 
Zambelli-
Weiner et al., 
2005 

Case control 
and family 
based 

Barbados–
327 nuclear   
families with 
asthma  

CD14 
 
 
 

House dust 
endotoxin  

Asthma, 
asthma 
severity 

 CD14-159T 
protected 
against  asthma 
when HDE low, 
increased risk 
for asthma 
when HDE 
high. 

Simpson et al., 
2006  

Case control  UK–442 
children  

CD14 House dust 
endotoxin  

IgE, eczema, 
wheeze 

CD14-159CC 
with higher 
HDE was 
associated with 
reduced 
sensitization 
and eczema but 
increased 
nonatopic 
wheeze. 

LeVan et al., 
2005  

 Case  
control  

US–97 adult 
male farmers 

CD14 Farms FEV1, 
wheezing  

CD14 -159TT 
and  
-1619GG 
lowered FEV1 
and increased 
wheeze. 

Eder et al., 
2005 

Case  
control  

Austria, 
Germany–624 
children in 
rural 
communities 

CD14  
 

Animals IgE  
 
 
 

CD14 -159C 
was associated 
with pet 
contact, and 
lower IgE with 
stable animal 
contact. 

Leynaert et al., 
2006  

Case  
control  

France–600 
adults 

CD14 
 
 
 

Early life 
environment 
farm  

IgE, allergic 
rhinitis  
 
 

CD14 -159TT 
and early life 
environment 
farm 
environment 
had lowest risk 
of nasal allergy 
and atopy. 

Lødrup 
Carlsen et al., 
2006 

Case  
control  

Norway–241 
children with 
recurrent 
bronchial 
obstruction, 
170 controls 

CD14 
asthma. 

Environmental 
tobacco smoke  

Serum soluble 
CD14 
 
 
  

Serum soluble 
CD14 was   
reduced in girls 
exposed to 
antenatal 
maternal 
smoking or 
parental asthma. 

Choudhry et 
al., 2005  

Cross  
sectional, 
cohort and 
family-
based   
 
 
 

US, Puerto 
Rico and 
Mexico–659 
families with 
an asthma 
proband 

CD14 Environmental 
tobacco smoke  
 
 
 
 

 
FEV1, IgE 
 
 

CD14 
+1437GG or 
GC reduced  
FEV1 and 
 -159TT 
reduced IgE in 
asthmatics 
exposed to ETS 
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Meyers et al., 
2005  
 
  

Genome 
screen 
 
 

The 
Netherlands–
200 families 
with 
asthmatic 
parent  
 
 

 
Linkage 
to 5q  
 
 
 

 
Environmental 
tobacco smoke  
 
 

 
Asthma, BHR 
 
 
 
 
 

 
 
Linkage of 
BHR and 
asthma to5q in 
families with 
children 
exposed to ETS. 
Linkage to 3q in 
exposed and 
nonexposed 
families. 
 

Yang et al., 
2005  

Case control  Germany–51 
adults 
undergoing 
ozone 
challenge 

 
TNF 
 
 

 
Ozone 

 
FEV1 
 
 
 

Mean fall in 
FEV1 with 
ozone was 
greatest in TNF 
-308G/G 
individuals. 

Li et al., 2006 Case control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
US–3699 
children 
 
 
 

 
TNF, 
GSTM1, 
GSTP1 
 
 
 

 
Ozone 
 
 
 
 
 
 

 
Asthma, 
wheezing 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNF 308GG 
protected 
against asthma 
and wheezing in 
children living 
in lower ozone 
communities. 
Effect was 
increased with 
GSTM1 null 
and GSTP1 
Ile/Ile. 

 
In vitro and ex 
vivo studies 
Morris et al., 
2005 

In vitro UK–healthy 
donor primary 
airway 
smooth 
muscle cells.  
 
 
 
 
 

TLR2, 
TLR4  
 
 

TLR agonists TLR 
expression, 
cytokine 
responses 
 
 
 
 
 
. 

Coculture of 
airway smooth 
muscle and 
mononuclear 
leucocytes 
increased 
cytokine 
response to 
TLR agonists. 

Reijmerink et 
al., 2006  
 
 
 
 
 
 

 
Ex vivo 
 
 

 
The 
Netherlands–
40 adult  
asthmatics 

CD14 LPS and atopy CD14 
monocytes, 
LPS-induced 
cytokines 

CD14 -159CC 
atopics had 
lower 
percentage 
CD14 + 
monocytes than 
TT nonatopics.  
LPS-induced 
LPS-induced 
IL-10 higher in 
atopics. 
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Sukkar et al., 
2006 
 
 
 
 
  

 
Ex vivo 
 
 
 
 
 
 

UK–primary 
airway 
smooth 
muscle cells 
from lung 
transplant or 
surgical 
resection.  

 
TLR1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TLR agonists 
 
 
 
 
 
 

 
TLR 
expression 
cytokine 
responses   
 
 

 
TLR2, TLR3 
and TLR4 
expression was 
regulated by 
cytokines 
responses and 
TLR ligands. 
 

 
 
 
Noakes et al., 
2006  
 
 

 
 
 
 
Ex vivo 
 
 
 

 
Australia–122 
neonates  
 

 
TLR2, 
TLR3, 
TLR4, 
TLR9  

Maternal 
smoking during 
pregnancy  
 

TLR 
expression in 
in cord blood  

Maternal 
smoking 
reduced TLR  
expression in 
cord blood 
mononuclear 
cells. 

Ege et al., 
2006 
 
 
 
 
 

Ex vivo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe–8263 
children (322 
for gene 
expression)  
 

CD14, 
TLR2, 
TLR4 
 
 
 
 

Prenatal farm 
environment 
 
 
 
 

Atopy, IgE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternal 
exposure to 
stables during 
pregnancy 
reduced atopy 
and upregulated 
TLR2, TLR4 
and CD14 gene 
expression. 

Contoli et al., 
2006 
 
 
 
 
 
  

Ex vivo 
 
 
 
 
 

UK–9 adult 
asthmatics, 9 
controls 

IFN-γ 
 
 
 
 
 

Rhinovirus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asthma 
exacerbation, 
viral load, 
IFN-γ 
production 
 
 
 
 
 

Asthmatic 
primary 
bronchial 
controls 
epithelial cells 
and alveolar 
macrophages 
had reduced 
production of 
IFN-to 
rhinovirus. 
 

Hoffjan et al., 
2005  

Ex vivo  UK–208 
children  

NOS3, 
FCER1B, 
IL4RA  

Day care 
attendance. 

Atopic 
phenotype and 
mononuclear 
cell immune 
phenotype  

From 45 loci, 
day care 
attendance 
interacted with 
immune 
phenotypes in 3 
loci. 

In vivo 
studiesHolling
sworth et al., 
2006 

 
In vivo  

 
C57BL/6 and 
TLR4 defi 
cient mice  
 
 
 
 

 
TLR4 
 
 
 
 

 
Ovalbumin 
containing low 
level endotoxin 
 
 
 
 

 
Airway 
eosinophils, 
serum IgE and 
Th2 cytokines,   

Longer periods 
of OVA 
challenge in 
TLR4 defi cient 
mice increased 
airway 
eosinophils, 
serum IgE and 
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Th2 cytokines, 
compared with 
wild type mice. 

 
Kierstein et al., 
2006 
 
 
 
  

 
In vivo 
 
 
 
 

 
Balb/c, 
C57BL/6 and 
SP-D 
knockout 
mice 

 
SP-D 

 
Ozone 

 
BAL cells and 
cytokines 

SP-D knockout 
mice had 
increased infl 
ammatory 
response to 
ozone. 

BAL, bronchoalveolar lavage; BHR, bronchial hyperresponsiveness; ETS, environmental tobacco smoke; FEV, 

forced expiratory volume; HDE, house dust endotoxin; IFN-g, interferon-g; LPS, lipopolysaccharide; OVA, 

ovalbumin; TLR, Toll-like receptor. TNF, tumour necrosis factor. 

 
Πίνακας 3: Παραδείγµατα µελετών που εξετάζουν την αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος στο 

Άσθµα (Yang et al 2007). 
 

8.1. Περιβαλλοντικές  αλληλεπιδράσεις σε CD14 µελέτες. 

 

Το µόριο CD14 αποτελεί υποδοχέα αναγνώρισης που εµπλέκεται στην αποµάκρυνση 

της βακτηριακής ενδοτοξίνης LPS (lipopolysaccharide). Το σύστηµα της 

αναγνώρισης LPS είναι ιδιαίτερα σύνθετο και περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος (Εικόνα 29). Πρόσφατα, διάφορα µόρια προσδιορίστηκε 

ότι διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η πρωτεΐνη πρόσδεσης 

της LPS (LBP) δρα ως µεταφορέας της LPS. Το παραπάνω σύµπλοκο συνδυαζόµενο 

µε τα διαλυτά ή τα µεµβρανικά µόρια CD14 επιτρέπει την αναγνώριση από τον 

υποδοχέα toll-like receptor 4 (TLR4) στην επιφάνεια ανοσοποιητικών κυττάρων, 

όπως είναι τα µακρόφαγα, και οδηγεί στην έναρξη ανοσολογικών αποκρίσεων του 

ξενιστή. ∆ιάφοροι µονονουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί µεταβάλουν τη 

λειτουργικότητα του CD14 υποδοχέα.  
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Εικόνα 29: To σύστηµα αναγνώρισης του LPS. Συντµήσεις: LPS, lipopolysaccharide, LBP, 
lipopolysaccharide binding protein, CD, cluster of differentiation, sCD14, soluble CD14; TLR4, toll-
like receptor 4; Mφ, macrophage. 
 

Η αρχική µελέτη από τον Baldini και τους συνεργάτες του (1999) κατέδειξε  ότι ο 

πολυµορφισµός C-159T συνδέεται µε αυξηµένα  επίπεδα, διαλυτών CD14 µορίων και 

µειωµένα  επίπεδα  ανοσοσφαιρινών (IgΕ) σε παιδιά που είχαν θετικές δερµατικές 

δοκιµές στα κοινά αλλεργιογόνα του αέρα. Υπάρχει ακόµα ένας αριθµός µελετών που 

υποστηρίζουν την άποψη ότι το επίπεδο περιβαλλοντικής έκθεσης στην ενδοτοξίνη 

µπορεί να αλλάξει την επίδραση των CD14 πολυµορφισµών (Martinez 2005, 

Simpson et al 2006). Επίσης, έχει προταθεί ότι η  µικροβιακή έκθεση κατά τη 

διάρκεια της πρόωρης ανάπτυξης της ζωής µειώνει την ανάπτυξη άσθµατος και 

αλλεργικών ασθενειών (Liu et al 2006, Schaub et al 2006), άποψη η οποία οδήγησε 

σε πολλές γενετικές αναλύσεις συσχέτισης (Yang et al 2006). 

 

Ο συγχρονισµός, η δόση καθώς και η πορεία των µικροβιακών εκθέσεων, όπως είναι 

αυτή της ενδοτοξίνης, αλληλεπιδρούν συνήθως µε γενετικές επιρροές, αλλάζοντας 

την απάντηση στις παραπάνω εκθέσεις (Liu et al 2006). Έκθεση στην ενδοτοξίνη 

είναι γνωστό ότι εµφανίζεται στο εσωτερικό των σπιτιών µετά από επαφή µε την 

οικιακή σκόνη. Σε µια γενετική µελέτη του άσθµατος στα νησιά Barbados, άτοµα µε 

χαµηλή έκθεση σε ενδοτοξίνες οικιακής σκόνης, που είχαν τον CD14-159TT 

γονότυπο εµφάνισαν µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξης  άσθµατος,  ενώ η υψηλή έκθεση 

αύξησε τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθµατος σε άτοµα µε αυτόν τον γονότυπος 

(Zambelli-Weiner et al 2005). Οµοίως, σε µια άλλη αντίστοιχη µελέτη, υψηλότερη 

έκθεση σε ενδοτοξίνες οικιακής σκόνης σε  παιδιά µε τον -159CC γονότυπο 

συνδέθηκε µε µειωµένη αλλεργική ευαισθητοποίηση και έκζεµα (Simpson et al 

2006). Συνολικά, αυτές οι µελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός «διακόπτη 
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ενδοτοξινών», ο οποίος συµβάλλει δοσοεξαρτώµενη απάντηση στην έκθεση 

ενδοτοξινών για συγκεκριµένοι γονότυπους (Simpson et al 2006, Vercelli 2003).  

 

Πρόσφατες γενετικές µελέτες συσχέτισης οδηγούν στην διαπίστωση ότι υπάρχει 

µειωµένος κίνδυνος ανάπτυξης  άσθµατος και ατοπίας µετά από πρώιµη έκθεση σε 

αγροτικό περιβάλλον καθώς και έκθεσης σε ενδοτοξίνη οικιακής σκόνης, ενώ 

υπάρχει αυξανόµενος κίνδυνος ανάπτυξης άσθµατος µε την έκθεση στον καπνό του 

τσιγάρου, ειδικά κατά τη διάρκεια της εµβρυικής περιόδου. Αυτές οι συσχετίσεις  

τροποποιούνται από την παρουσία των CD14 πολυµορφισµών (Choudhry et al 2005, 

Lødrup Carlsen  et al  2006). Κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο, στους ανθρώπους µε 

έναν συγκεκριµένο γονότυπο, η υψηλή περιβαλλοντική έκθεση σε έναν παράγοντα 

κινδύνου µπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσµα από την  χαµηλή έκθεση σε αυτόν. 

In vitro και ex-vivo πειράµατα κυτταρικών καλλιεργειών δείχνουν αλληλεπιδράσεις 

γονιδίου-περιβάλλοντος µε τους TLR αγωνιστές, τα ιϊκά παθογόνα και τον καπνό του 

τσιγάρου, µε αποκρίσεις ειδικών ιστών (π.χ. βρογχικό επιθήλιο, λείο αναπνευστικό 

ιστός) (Todd 2006). In vivo µοντέλα ποντικιών έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα γονίδια του ανοσοποιητικού τους συστήµατος και 

την έκθεση σε ενδοτοξίνη και ατµοσφαιρική ρύπανση.  

 

Η πρόκληση σήµερα στην µελέτη της Γενετικής του Άσθµατος είναι η ενσωµάτωση 

των γονιδιωµατικών και γενετικών µελετών µε λειτουργικές µελέτες µηχανισµών και 

άλλων παραγόντων όπως είναι αποτελέσµατα που εξαρτώνται από την ηλικία 

(O’Donnell et al 2004). Ένας αριθµός νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων που 

επεκτείνουν τις παλιές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για την µελέτη του 

Άσθµατος έχει αρχίσει ήδη να χρησιµοποιείται. Ανάµεσα σε αυτές περιλαµβάνονται  

η γονιδιακή έκφραση µε microarrays, την γονιδιακή αλληλούχιση, την µετα-ανάλυση 

γενετικών µελετών (Holloway et al 2005), τις µελέτες συσχέτισης όλου του 

γονιδιώµατος (Todd  2006), και τον χαρακτηρισµό φαινοτύπων του γονιδιώµατος που 

προκαλούνται από γονιδιακές απαλειφές (Fernandez-Ricaud et al 2005). Οι τρέχουσες 

µεγάλες πολυκεντρικές γενετικές µελέτες θα αναδείξουν µεγάλο αριθµό δεδοµένων 

για γενετική ανάλυση στο κοντινό µέλλον.  
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2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

2.1. Κριτήρια επιλογής ασθενών µε Χ.Α.Π. και Άσθµα.  
 

Τα δείγµατα (πτύελα και περιφερικό αίµα) λήφθηκαν από ασθενείς µε Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, από την Πνευµονολογική Κλινική του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου (Ηράκλειο Κρήτης), αφού πρώτα δόθηκε έγκριση 

από την αρµόδια Επιτροπή Ιατρικής Έρευνας και Ηθικής, του Νοσοκοµείου. 

Μελετήθηκαν συνολικά 189 δείγµατα. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν δείγµατα από 

από 63 ασθενείς µε Χ.Α.Π., µε µέσο όρο ηλικίας 68 ± 10 έτη, 60 καπνιστές που δεν 

έπασχαν από Χ.Α.Π. µε µέσο όρο ηλικίας 59 ± 15 έτη, 36 ασθενείς µε Άσθµα µε 

µέσο όρο ηλικίας 50 ± 12 έτη και 30 υγιή άτοµα µε µέσο όρο ηλικίας 56± 17 έτη. 

Στην οµάδα των ασθενών µε Χ.Α.Π., το ιστορικό καπνίσµατος ανέδειξε 17 νυν και 46 

πρώην καπνιστές. Η οµάδα των ασθενών µε Άσθµα καθώς και η οµάδα των υγιών 

ατόµων περιελάµβανε µη καπνιστές.   

 

Τα κριτήρια των ΑΤS/ERS (American Thoracic Society/European Respiratory 

Society, Celli et al 2004) χρησιµοποιήθηκαν για τη διάγνωση και την κατάταξη της 

βαρύτητας των ασθενών µε Χ.Α.Π., καθώς και οι οδηγίες GINA (Global Initiative for 

Asthma guidelines) (Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 

Diagnosis and Classification of Asthma. NIH Publication, Full Report Updated 2003) 

χρησιµοποιήθηκαν, αντίστοιχα, για τους ασθενείς που έπασχαν από Άσθµα. Ασθενείς 

µε οποιασδήποτε µορφής φλεγµονή του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος σε 

διάστηµα έξι τουλάχιστον εβδοµάδων πριν από την έναρξη της µελέτης, όπως επίσης 

και ασθενείς που εµφάνιζαν οποιαδήποτε µορφή καρκίνου, αποκλείστηκαν   από την 

παρούσα µελέτη.  Οι µελετούµενοι καπνιστές  που δεν έπασχαν από Χ.Α.Π έδειξαν  

φυσιολογικά αποτελέσµατα σε κλινικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακα, ενώ οι 

σπειροµετρικές τιµές τους βρισκόταν µέσα σε φυσιολογικά όρια. Τα υγιή άτοµα που 

µελετήθηκαν ήταν µη ασθµατικά, µη ατοπικά, δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές και δεν 

ελάµβαναν καµία φαρµακευτική θεραπεία. Οι δηµογραφικές παράµετροι, το ιστορικό 

καπνίσµατος, τα σπιροµετρικά ευρήµατα των ασθενών της µελέτης παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4. 
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  
ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Χ.Α.Π.- ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ 

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ 
(ΜΗ 

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 
ΑΠΌ Χ.Α.Π.) 

 
ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΙ 

 
ΥΓΙΕΙΣ 

  
ΗΠΙΑ 

 
ΜΕΤΡΙΑ 

 
ΒΑΡΕΙΑ 

 
ΠΟΛΥ 
ΒΑΡΕΙΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

   

Αριθµός  ασθενών 
 

6 15 26 16 63 60 36 30 

Ηλικία  (έτη) 
 

55±12 64±9 73±7 69±8 68±10*** 59±15 50±12 56±17 

Κάπνισµα (p/y)+ 35±5 50±21 50±15 55±12  48±25 Μη καπνιστές Μη 
καπνιστές 

FEV1 
(% προβλεπόµενης) 

88±8 60±8    41±5 23±4 49.3±17§ 85±25 78±19 92±4 

FVC (% 
προβλεπόµενης) 

102±7   85±16 66±14 44±10 
 

69±22§ 88±10 95±20 88±4 

FEV1/FVC 
 

70±3    60±13 55±17 38±6 
 

62±18§ 82±8 80±10 83±8 

 
 
Πίνακας 4: Ανθρωποµετρικά και σπιροµετρικά  δεδοµένα ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευµονοπάθεια, Χ.Α.Π. (τέσσερις οµάδες βαρύτητας), καπνιστών που δεν έπασχαν από Χ.Α.Π., 
ασθενών µε Άσθµα και υγιών ατόµων.  
*Τα  δεδοµένα παρουσιάζονται  ως mean± SD. FEV1=Forced Expiration Volume in one second 
(∆υναµικός Εκπνευστικός Όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο).  FVC=Forced Vital Capacity (∆υναµική 
Ζωτική Χωρητικότητα), ***:  p< 0.001;  § : p<0.0001 (ANOVA µεταξύ των τεσσάρων υποοµάδων; η 
οµάδα της Χ.Α.Π. λαµβάνεται σαν µία οµάδα). 
 

2.2. Σπιροµέτρηση  
 

H διαδικασία της σπιροµέτρησης, που περιελάµβανε και µια δοκιµή 

βρογχοδιαστολής, πραγµατοποίηθηκε σε όλους τους ασθενείς, χρησιµοποιώντας ένα 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα (MasterLab, 2.12; Jaeger, Wuerzburg, Germany), 

χρησιµοποιώντας καθορισµένους κανόνες (Holz et al 2000). 
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2.3. Η τεχνητή πρόκληση παραγωγής πτυέλων 

 

Η εισπνοή εναιωρήµατος υπέρτονου υγρού στην τεχνική της πρόκλησης πτυέλων 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Bickerman και τους συνεργάτες του (1958) στην 

κυτταρολογία του καρκίνου του πνεύµονα (Bickerman et al 1958). Αργότερα, τα 

προκληθέντα πτύελα χρησιµοποιήθηκαν κλινικά για την ανίχνευση διάφορων 

παθογόνων µικροοργανισµών (Larson et al 2001, Leigh et al 1989, Bandyopadhyay et 

al 2000). Το 1992, η τεχνική της πρόκλησης πτυέλων παρουσιάστηκε από την Pin και 

τους συνεργάτες της ως µέθοδος µελέτης της φλεγµονής των αεραγωγών στο Άσθµα 

(Pin et al 1992). Από τότε, η µέθοδος χρησιµοποιείται ευρέως στην έρευνα των 

νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται από φλεγµονή των αεραγωγών, βρίσκοντας 

εφαρµογή στη µελέτη των παθογενετικών µηχανισµών της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευµονοπάθειας και του άσθµατος.  

 

Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων επιτυγχάνεται µε την εισπνοή υπέρτονου 

διαλύµατος χλωριούχου νατρίου, το οποίο παράγεται από νεφελοποιητή υπερήχων 

(Ultraneb 2000, DeVilbiss, Somerset, PA, USA) ακολουθώντας συγκεκριµένες 

µεθόδους (Tsoumakidou et al 2003, Chrysofakis et al 2004, Tsoumakidou et al 2004, 

Siafakas et al 2002). Στο εργαστήριο µας χρησιµοποιείται η µέθοδος των Pin και 

συνεργατών µε ποσοστό επιτυχίας 95% και χωρίς σοβαρές επιπλοκές, ακόµα και σε 

ασθενείς µε σοβαρή ΧΑΠ (Tsoumakidou M, et al, Respiratory Journal 2003). Κατά 

την έναρξη της διαδικασίας πραγµατοποιείται λειτουργικός έλεγχος του 

αναπνευστικού µε καταγραφή του δυναµικά εκπνεόµενου όγκου αέρα στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (FEV1). Ακολουθεί εισπνοή β2-διεγέρτη βραχείας δράσης 

(σαλβουταµόλη) µε δοσιµετρική συσκευή εισπνοών (200µg) και 10 λεπτά αργότερα 

γίνεται νέα σπιροµέτρηση. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της πρόκλησης. Ο 

ασθενής εισπνέει υπέρτονο διάλυµα για χρονικό διάστηµα δέκα λεπτών (10min). H 

περιεκτικότητα του εισπνεόµενου εναιωρήµατος αυξάνεται διαδοχικά σε κάθε 

συνεδρία από 3% σε 4% και τέλος σε 5%. Μετά το πέρας της χορήγησης του 

νεφελώµατος ζητείται από τους ασθενείς να φυσήξουν την µύτη τους, να ξεπλύνουν 

το στόµα τους και να προσπαθήσουν να αποβάλουν τα πτύελα σε αποστειρωµένο 

δοχείο. Με την παραπάνω τεχνική η πιθανότητα επιµόλυνσης των πτυέλων µε σίελο 

ελαχιστοποιείται, ενώ το ποσοστό των επιθηλιακών κυττάρων του δείγµατος 

µειώνεται (Gershman et al 1996). Η καλύτερη ποιότητα δείγµατος επιτυγχάνεται µε 
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ελεγχόµενη απόχρεµψη στην προσπάθεια πρόκλησης βήχα. Η παραγωγή εκκρίσεων 

µε το φτάρνισµα και τους γαργαρισµούς πρέπει να αποφεύγεται. Το στάδιο αυτό της 

διαδικασίας είναι πολύ σηµαντικό για να πραγµατοποιηθεί λήψη εκκρίσεων 

αντιπροσωπευτικών των αεραγωγών. Μετά από κάθε συνεδρία εισπνοής του 

υπέρτονου εναιωρήµατος πραγµατοποιείται σπιροµέτρηση µε σκοπό να υπολογιστεί 

η πτώση της τιµής της FEV1. Η διαδικασία διακόπτεται όταν γίνει επαρκή συλλογή 

δείγµατος (περίπου1g), εάν παρουσιαστούν επιπλοκές ή εάν η FEV1 παρουσιάσει 

πτώση µεγαλύτερη από το 20% της αρχικής τιµής. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός µε 

τον οποίο η εισπνοή του υπέρτονου εναιωρήµατος προκαλεί την παραγωγή πτυέλων 

δεν έχει διευκρινιστεί. Σαν πιθανές ερµηνείες προτείνονται η οσµωτικές ιδιότητες του 

νεφελώµατος, η αύξηση της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης, καθώς και µία αύξηση στη 

διέγερση των αδενικών κυττάρων (Eggleston et al 1987, Jongejan et al 1990, Pavia et 

al 1978,  Robinson et al 1996).  
 

2.4. Επεξεργασια των πτυέλων  
 

 Η επεξεργασία των πτυέλων πραγµατοποιείται µέσα στα επόµενα 30 λεπτά ή το 

αργότερο µέσα σε δύο ώρες από τη λήψη των πτυέλων, µε το δείγµα να διατηρείται 

πάντα σε πάγο. Σε πολλά εργαστήρια πραγµατοποιείται επεξεργασία ολόκληρου του 

δείγµατος του πτυέλου. Η παραπάνω τεχνική χρησιµοποιείται από τον Fahy και τους 

συνεργάτες του (Fahy et al 1993). Άλλοι ερευνητές προτιµούν να συλλέγουν και να 

αναλύουν τα βύσµατα των πτυέλων (Pin et al 1992). Και οι δυο διαδικασίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν αποδειχθεί ότι είναι έγκυρες και επαναλήψιµες. Η 

µέθοδος όµως της επιλογής των κολλωδών τµηµάτων των πτυέλων παρέχει 

µεγαλύτερη βιωσιµότητα και καλύτερη ποιότητα κυττάρων (Pizzichini et al 1996, 

Spanevello et al 1998). Μετά την επιλογή και το ζύγισµα των βυσµάτων, προστίθεται 

διθειοθρειτόλη (DTT) παράγοντας ο οποίος εξουδετερώνει τις γλυκοπρωτεϊνες της 

βλέννας επιτυγχάνοντας ρευστοποίηση και οµογενοποίηση του πτυέλου, και µετά 

Dulbecco’s phosphate buffer saline (D-PBS). Στη συνέχεια, το δείγµα φιλτράρεται 

και ακολουθεί φυγοκέντρηση. Το υπερκείµενο υγρό αναρροφάται και ψύχεται στους 

-800 C µε σκοπό να αναλυθεί αργότερα. Το κυτταρικό εναιώρηµα αργότερα 

αναµιγνύεται ξανά µε D-PBS και 10% FCS (Fetal calf serum). Γίνεται µέτρηση του 

ολικού αριθµού κυττάρων του φιλτραρισµένου δείγµατος, κατά προτίµηση πριν την 

φυγοκέντρηση του, και στη συνέχεια εξετάζεται η βιωσιµότητα των κυττάρων µέσω 
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της µεθόδου αποκλεισµού µε µπλε της τολουιδίνης (Efthimiadis et al 2000). Εάν η 

βιωσιµότητα των κυττάρων είναι µικρότερη από το 50% και η επιµόλυνση από τα 

επιθηλιακά κύτταρα είναι πάνω από 20%, το δείγµα δεν είναι αξιόπιστο και κατά 

συνέπεια δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω µελέτη (Efthimiadis et al 

1995). Το υπερκείµενο των πτυέλων τοποθετείται σε σωληνάρια Eppendorf. Τόσο το 

υπερκείµενο όσο και το κυτταρικό εναιώρηµα διατηρούνται στους –800C για τη 

µετέπειτα επεξεργασία τους. Ο διαχωρισµός των διαφόρων κυτταρικών τύπων 

συνήθως επιτελείται µε τη χρωστική µέθοδο May-Grunwald Giemsa, αποκλείοντας 

τα επιθηλιακά κύτταρα. 
 

2.5. Αποµόνωση  DNA από περιφερικό αίµα 

 

Περίπου 5ml περιφερικού αίµατος συλλέγονται και διατηρούνται µε αντιπηκτικό 

(KNa EDTA) σε θερµοκρασία 4°C. Ακολούθως, για την εκχύλιση του DNA από τα 

λευκά αιµοσφαίρια του αίµατος χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο ειδικό kit της εταιρίας 

Qiagen (Qiagen Extraction Kits, QIAmp DNA Blood 

Maxi and Mini Kits, QIAGEN Inc, Valencia, CA, 

USA), ακολουθώντας τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. Τα δείγµατα DNA φυλάχθηκαν 

στους -20O C. 

 

 
 

2.6. Αποµόνωση DNA από κυτταρικό εναιώρηµα προκλητού πτυέλου 
 

Το κυτταρικό εναιώρηµα πτυέλου που αποµονώνεται κάθε φορά µε την τεχνική που 

έχει περιγραφεί παραπάνω (βλ. τεχνητή πρόκληση παραγωγής πτυέλων, επεξεργασία 

πτυέλου) επεξεργάζεται µε κατάλληλο ειδικό kit της εταιρίας Qiagen (Qiagen 

Extraction Kits, QIAmp DNA Universal Kit, QIAGEN Inc, Valencia, CA, USA) 

ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών. Τα δείγµατα DNA φυλάχθηκαν 

στους -20O C. 
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 2.7. Ποσοτικός προσδιορισµός DNA. 
 

Το συνολικό ποσό του DNA σ΄ένα δείγµα προσδιορίσθηκε µε τη χρήση 

φασµατοφωτόµετρου (PERKIN-ELMER, Lamda 20). Ως γνωστόν, τα νουκλεϊκά 

οξέα απορροφούν σε µήκος κύµατος 260 nm. Οι πρωτεΐνες και ο αρωµατικός 

δακτύλιος της φαινόλης απορροφούν στα 260 nm αλλά και στα 280 nm, όπου δεν 

απορροφούν τα νουκλεϊκά.  Για να είναι καθαρό το δείγµα, πρέπει η απορρόφηση στα 

260 nm να είναι σχεδόν διπλάσια της απορρόφησης στα 280 nm. Γίνονται εποµένως 

δύο µετρήσεις και υπολογίζεται ο λόγος OD260/OD280. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι 

1,6-2. Η ποσοτικοποίηση γίνεται από την τιµή της απορρόφησης µιας αραίωσης του 

αρχικού δείγµατος όγκου 1 ml (π.χ. αραίωση 5:1000) στα 260 nm. Για 

µεγαλοµοριακό DNA ισχύει ότι OD260=1, που σηµαίνει ότι στο 1 ml που µετρήθηκε 

περιέχονται 50 µg DNA. Γενικά βρίσκει εφαρµογή η παρακάτω σχέση:  

 

2.8. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 
 

Η αγαρόζη είναι ένα γραµµικό πολυµερές (πολυσακχαρίτης), 

εναλασσόµενων µορίων D-galactose (στη φωτογραφία 

αναπαριστάνεται από τις µπλε σφαίρες) και 3,6-anhydro-L-

galactose (στη φωτογραφία αναπαριστάνεται από τις κόκκινες 

σφαίρες). Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης, εκτός από 

την ποσοτικοποίηση δίνει και χρήσιµες πληροφορίες σχετικά 

µε την ποιότητα του DNA και την περιεκτικότητα του σε 

RNA.  

 

ΥΛΙΚΑ 

 Για την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω 

υλικά: 

 1Χ διάλυµα TBE: 90mM Tris-Cl, 90mM βορικό οξύ, 2mM EDTA. Είναι το 

διάλυµα ηλεκτροφόρησης που προσδίδει αγωγιµότητα στο πήκτωµα χάρη στα 

ιόντα του βορικού οξέος.  
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 2Χ διάλυµα χρωστικής: bromophenol blue, γλυκερόλη 20%. Η χρωστική 

bromophenol blue, χρησιµοποιείται για την καθήλωση του DNA όταν αυτό 

φορτώνεται στο πήκτωµα.  

 Βρωµιούχο αιθίδιο. Προστίθεται στο πήκτωµα, σε τελική συγκέντρωση 100 

µg/ml. Προσδένεται µεταξύ των δύο αλυσίδων της DNA έλικας, ώστε το 

σύµπλοκο βρωµιούχου αιθιδίου-DNA να φθορίζει όταν φωτιστεί µε υπεριώδη 

ακτινοβολία.  

 Πήκτωµα αγαρόζης 1-2%. Η αγαρόζη διαλύεται σε 2Χ ΤΒΕ µε βρασµό. Στο 

διάλυµα προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο (100 µg/ml), και στη συνέχεια 

αφήνεται να στερεοποιηθεί σε ειδική µήτρα στην οποία τοποθετείται 

κατάλληλο χτένι για το σχηµατισµό των θέσεων όπου φορτώνονται τα 

δείγµατα.  

 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 Μία ποσότητα δείγµατος DNA (300-500 ng), αναµειγνύεται µε 1Χ διάλυµα 

χρωστικής. 

 Τα δείγµατα φορτώνονται στο πήκτωµα. Ταυτόχρονα, φορτώνεται κι’ ένας 

ποσοτικός µάρτυρας (DNA λ βακτηριοφάγου γνωστής συγκέντρωσης). 

 Η ηλεκτροφόρηση γίνεται στα 100-120 Volts για δύο ώρες περίπου. 

 Μετά την ηλεκτροφόρηση το πήκτωµα εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία 

και φωτογραφίζεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 30: Ηλεκτροφόρηση  DNA σε πήκτωµα αγαρόζης. 
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2.9. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (Polymerase Chain 

Reaction, PCR) 
 

H αντίδραση της PCR (Polymerase Chain Reaction, Αλυσιδωτή Αντίδραση 

Πολυµεράσης), είναι µία τεχνική µε την οποία in vitro, µια µικρή αλληλουχία DNA 

µπορεί να πολλαπλασιαστεί >106 φορές σε λίγες ώρες, µέσω δύο πλευρικών 

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών και επαναλαµβανόµενων κύκλων πολυµερισµού από 

µια θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση (Taq πολυµεράση) (Εικόνα 31). Η αντίδραση 

επιτρέπει την ανάλυση µιας µικρής αλληλουχίας από ελάχιστα ποσά DNA (~ 10 ng). 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) έφερε 

πραγµατική επανάσταση στη µοριακή βιολογία, µε εφαρµογές από τη βασική έρευνα 

µέχρι και την κλινική πράξη. H παραπάνω µέθοδος ονοµάστηκε έτσι από τον ο 

Mullis και τους  συνεργάτες του οι οποίοι από το 1985 ολοκλήρωσαν αυτή την 

τεχνική πολλαπλασιασµού του DNA βασιζόµενοι σε in vitro διαδικασίες (Mullis et al 

1987, Saiki et al 1988, Saiki et al 1985), αν και η αρχή της τεχνικής της PCR 

περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Khorana (1971). Για τη σηµαντική τους 

συµβολή στην έρευνα και τις απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογής της τεχνικής 

αυτής τους απονεµήθηκε το βραβείο Nobel Χηµείας το 1993. Με τη µέθοδο της PCR 

επιτυγχάνεται µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 2-3 ωρών η εκθετική ενίσχυση 

συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA. Η τεχνική αυτή εκµεταλλεύεται τον 

ηµισυντηρητικό τρόπο διπλασιασµού του DNA µε τη χρήση θερµοανθεκτικών DNA 

πολυµερασών και χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα. 
 

2.9.1. Τα βασικά συστατικά µιας PCR αντίδρασης 
 

Τα βασικά συστατικά µιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι το DNA που θα 

χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα, η θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση, τα dNTPs για 

την παροχή ενέργειας και νουκλεοσιδίων για την σύνθεση του DNA, οι εκκινητές 

(primers) καθώς και το κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει µαγνήσιο. 

Ακόµα, το ρυθµιστικό διάλυµα µεταξύ άλλων ρυθµίζει την τιµή του pH και 

προµηθεύει τους απαραίτητους συµπαράγοντες για τη µέγιστη απόδοση της 

πολυµεράσης. Το σηµαντικότερο στοιχείο είναι το MgCl2, του οποίου η 

συγκέντρωση µπορεί να µεταβάλλεται από 5 ως 25 mM, ανάλογα µε το είδος των 

εκκινητών και τα υπόλοιπα συστατικά της αντίδρασης, Γι΄ αυτό, πρέπει να 



 98

προσδιορίζεται η καλύτερη συγκέντρωση MgCl2. Η συγκέντρωση των ιόντων 

µαγνησίου µπορεί να επηρεάσει την υβριδοποίηση των εκκινητών µε την 

αλληλουχία-στόχο και να προκαλέσει παραγωγή µη-ειδικών προϊόντων. Ως 

υπόστρωµα της αντίδρασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενωµικό DNA (από ένα µόνο 

κύτταρο ή και τµήµατα χρωµοσωµάτων), RNA (από λίγα µόνο κύτταρα), 

κλωνοποιηµένο DNA ή ακόµα και προϊόντα προηγούµενης αντίδρασης. Οι DNA 

πολυµεράσες είναι ένζυµα που καταλύουν την αντίδραση σύνδεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλύσων από µονοµερή τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια 

(dNTPs) χρησιµοποιώντας ως µήτρα τη µια από τις δύο αρχικές αλύσους DNA. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ενεργότητα της πολυµεράσης είχε ανιχνευθεί σε 

διάφορες µορφές θερµόφιλων βακτηρίων όπως είναι το Bacillus stearothermophilus, 

καθώς  και  σε πολυάριθµα αρχαιοβακτήρια. Απ΄ όλα αυτά τα ένζυµα εκείνο που 

χαρακτηρίστηκε ευρέως ως πολυµεράση είναι αυτό που προέρχεται από το θερµόφιλο 

βακτήριο Thermus aquaticus (Taq polymerase), το οποίο έχει την ικανότητα να 

αναπτύσσεται σε θερµοκρασία 70-750 C. Η καθαρή πρωτεϊνη έχει µοριακό βάρος 

περίπου 94 kd, και  η ιδανική θερµοκρασία πολυµερισµού βρίσκεται στους 70-800 C.  

Η αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA είναι εκθετική, σύµφωνα µε την 

εξίσωση Ν=n(1+e)c, όπου Ν η τελική ποσότητα του προϊόντος, n η αρχική ποσότητα 

του υποστρώµατος, e η απόδοση της αντίδρασης και c ο αριθµός των κύκλων της 

PCR. Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης καθιστά δυνατή την ενίσχυση 

αλληλουχιών ακόµα και όταν βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή όταν το 

DNA έχει υποστεί σχετική αποδιάταξη. Η χρονική διάρκεια όλων των σταδίων θα 

πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη προς αποφυγή παραγωγής µη 

ειδικών προϊόντων. 

 

Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την αλληλουχία που πρόκειται να 

ενισχυθεί εξαρτάται από τους εκκινητές. Στατιστικά έχει βρεθεί ότι όταν µια 

αλληλουχία DNA έχει µέγεθος τουλάχιστον 20 bp (base pairs), είναι µοναδική στο 

γονιδίωµα. Κατά συνέπεια για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι 

εκκινητές να είναι τουλάχιστον 20-µερη. Το µέσο αυτό µήκος των εκκινητών τους 

δίνει τέτοια θερµοδυναµική σταθερότητα, ώστε να αναδιατάσσονται στη 

θερµοκρασία των 55ο C περίπου. Η αντίδραση PCR εκτελείται µε την επανάληψη 

θερµικών κύκλων που αποτελούνται από αυστηρά επιλεγµένα και καθορισµένα 

στάδια. Ο κάθε κύκλος αρχίζει µε ισχυρή θερµική αποδιάταξη (950 C), η οποία 
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καθιστά το δίκλωνο DNA µονόκλωνο. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα στάδιο µε 

χαµηλότερη θερµοκρασία (37-700 C), κατά το οποίο οι εκκινητές υβριδίζονται µε τις 

συµπληρωµατικές περιοχές στους αντίστοιχους µονούς κλώνους DNA. Τέλος, κάθε 

εκκινητής επεκτείνεται µε πολυµερισµό κατά µήκος του τµήµατος του DNA-στόχου 

από µια θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση σε τελική θερµοκρασία 720C. Οι κύκλοι 

των τριών φάσεων επαναλαµβάνονται αρκετές φορές µέχρι να συσσωρευτεί 

ικανοποιητική ποσότητα προϊόντων PCR. Για ένα δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, η 

κανονικοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης περιλαµβάνει πειράµατα µε 

κλιµακούµενες τιµές θερµοκρασίας και ιόντων µαγνησίου, ανεξάρτητα ή σε 

συνδυασµό. Ακόµα περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση µε την αλληλουχία  

στόχο, σταθερής ποσότητας υποστρώµατος, στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των 

εκκινητών ταυτίζονται µε αυτήν της αλληλουχίας – στόχου (Siebert and Larrick 

1992). Έτσι, επιτελείται συναγωνισµός ανάµεσα στις δύο αλληλουχίες που 

ενισχύονται ταυτόχρονα. Η αφθονία των αρχικών αντιγράφων της αλληλουχίας-

στόχου εκφράζεται ως o λόγος της έντασης της ζώνης της προς την ένταση της ζώνης 

του συναγωνιστή. 

 

Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη είναι συνθετικά 

ολιγονουκλεοτίδια 20-30 bp, σχεδιασµένα από τις αλληλουχίες εκατέρωθεν της 

επανάληψης του µικροδορυφόρου, έτσι ώστε να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  

 Να µην έχουν συµπληρωµατικά 3’ άκρα, για να µην σχηµατίζουν διµερή 

µεταξύ τους. 

 Να µην περιέχουν σε διαδοχική σειρά (>3) πουρίνες ή πυριµιδίνες, γιατί αυτό 

µπορεί να προκαλέσει λανθασµένη εκκίνηση από περισσότερα του ενός 

σηµεία και παραγωγή περισσότερων του ενός προϊόντων. 

  Να µην περιέχουν παλίνδροµες αλληλουχίες για να µην σχηµατίζουν 

δευτεροταγείς δοµές.  

 Να έχουν τυχαία κατανοµή βάσεων και παρόµοιο ποσοστό % GC. Αυτό είναι 

σηµαντικό για τον υπολογισµό της θερµοκρασίας τήξης Τm, στην οποία το 

50% των µορίων των ολιγονουκλεοτιδίων έχουν αποδιαταχθεί από την 

αλληλουχία-στόχο. Η θερµοκρασία της υβριδοποίησης του εκκινητή µε την 

αλληλουχία-στόχο είναι µικρότερη από το (Τm). Για να µπορούν δύο 

εκκινητές να υβριδοποιούνται µε την αλληλουχία-στόχο στις ίδιες συνθήκες, 
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πρέπει να έχουν παρόµοιο Τm. Το Τm ενός ολιγονουκλεοτιδίου υπολογίζεται 

εµπειρικά από τον τύπο: 

 
 

όπου Α ,Τ,G,C, είναι ο αριθµός των αντίστοιχων ολιγονουκλεοτιδίων στην 

αλληλουχία του ολιγονουκλεοτιδίου.  Χρησιµοποιούνται βέβαια αξιόπιστα 

υπολογιστικά προγράµµατα µε τα οποία µπορεί να υπολογιστεί το Τm ενός 

ολιγονουκλεοτιδίου 

 Να απέχουν µεταξύ τους απόσταση τέτοια ώστε να µπορεί να 

πολλαπλασιαστεί µε PCR (< 1Kb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 31: Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµερισµού (PCR) 
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2.10 Yλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την PCR  
 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν  για την αντίδραση PCR είναι:  

 DNA: χρησιµοποιήθηκαν 300 ng  DNA. 

 PCR-εκκινητές: χρησιµοποιήθηκαν  1 µΜ από κάθε εκκινητή στην 

αντίδραση.  

Οι αλληλουχίες των PCR εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 6 

που ακολουθεί (www.ncbi.nlm.nih.gov): 

 

Μικροδοριφορικοί 
εκκινητές  

UniSTS code  Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες εκκινητών 

G29802 F TTCTCACAGTGGGAGCCAG 
G29802 R 

UniSTS:78816   
GGGCCACATGTAAAATCCAC 

   
RH70958 F AACATTGGGTCCTGGG 
RH70958 R 

 
UniSTS:2826 GAAGATGAAGTGAACTCCTATCC 

   
D17S250 F GGAAGAATCAAATAGACAAT 
D17S250 R 

UniSTS:51318 
GCTGGCCATATATATATTTAAACC 

   
D5S207 F TTGGAAGCCTTAGGAAGTGC 
D5S207 R 

UniSTS:80107 
AAGAATTCTAGTTTCAATACCG 

   
D13S71 F GTATTTTTGGTATGCTTGTGC 
D13S71 R 

UniSTS:146806 
CTATTTTGGAATATATGTGCCT 

   
D14S588 F GCCGAAAGAAAGAAAAAAGG 
D14S588 R 

UniSTS:48836 
CGAATGCATACTTGCTGTTG 

   
D14S292 F CTGTGTGGTGCATCAATG 
D14S292 R 

UniSTS:39460 
CATGAAGGCAGCCTCA 

   
D6S2223 F AATAATGTTAAGTAACAAACTAGAG

TAC 
D6S2223 R 

UniSTS:23911
6 

ACTCCAGCCTGGGCAATAGAGC 
   
D6S263 F CTTAAGGCAAAATTCTTTTCAACAC 
D6S263 R 

UniSTS:39649 
CTCAAAGTAAGACCATAAAATACCA 
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D6S344 F CTCCAGCCTGGGTCACTA 
D6S344 R 

UniSTS:36924 
CTAATGCATGACAATAATATTTCCA 

 

Πίνακας 6 
 

 dNTPs (dATP,dCTP,dGTP,dTTP). Χρησιµοποιούνται 200 µΜ από κάθε 

νουκλεοτίδιο στην αντίδραση. 

 10x Ταq buffer: Στην αντίδραση γίνεται 1x. Η σύσταση του 10x Ταq buffer 

είναι: Tris·Cl, KCl, (NH4)2SO4, 15 mM MgCl2; pH 8.7 (20° C) 

o MgCl2: Χρησιµοποιήθηκαν 15 mM MgCl2.  

 Taq πολυµεράση: 1,25 µονάδες ενζύµου αρκούν για κάθε αντίδραση PCR.  

 H2O: απιονισµένο και αποστειρωµένο.  

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Επίσης, για την αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν:  

 Αυτόµατος θερµικός κυκλοποιητής (PTC-100 thermal cycler, M.J. Research 

Inc., Watertown,  Ma., USA)  

 Αποστειρωµένοι  αωληνίσκοι χωρητικότητας 0.5 ml, κατάλληλοι για χρήση 

στον αυτόµατο θερµικό κυκλοποιητή. 

 

2.11 ∆είκτες µικοδορυφορικού DNA που µελετήθηκαν (microsatellite 

markers)  
 

Τα 189 δείγµατα µελετήθηκαν σε 10 διαφορετικούς πολυµορφικούς 

µικροδορυφορικούς δείκτες, οι οποίοι εδράζονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. Οι 

δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν και η ακριβής τους θέση στο γονιδίωµα φαίνονται 

στον Πίνακα 7.  Όλοι οι µικροδορυφορικοί δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν έχουν 

συσχετιστεί σε προηγούµενες µελέτες µε γονίδια που εµπλέκονται στο Άσθµα ή στην 

Χρόνια Ααποφρακτική Πνευµονοπάθεια (Βλ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ). 
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Μικροδορυφορικοί ∆είκτες  

 

 
Χρωµοσωµική περιοχή 

 
  

RH70958 2p12 
D5S207 5q31.3-q33.3 
D6S2223 6p21.3 
D6S344 6p25 
D6S263 6p23-p24.2 
G29802  

10q22 
D13S71 13q32 
D14S588 14q22.1 
D14S292 14q32.1 
D17S250 17q11.2-q12 

 

Πίνακας 7: Χρωµοσωµική θέση των 10 δεικτών µικροδορυφορικού DNA που χρησιµοποιήθηκαν. 
 

2.12. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης - χρησιµοποιούµενες 

µέθοδοι ανάλυσης των µικροδορυφορικών δεικτών και σύγκριση αυτών 
 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των 

µικροδορυφορικών δεικτών, οι οποίες περιλαµβάνουν την ενσωµάτωση 35S dATP 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης PCR και διαχωρισµό των προϊόντων σε 

αποδιατακτικά πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης, σήµανση των εκκινητών µε 32P κατά 

την διάρκεια της PCR αντίδρασης και διαχωρισµό των προϊόντων σε αποδιατακτικά 

πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης, χρώση µε βρωµιούχο αιθίδιο των µη-αποδιατακτικών 

πηκτωµάτων πολυακρυλαµίδης, υβριδοποίηση των σηµασµένων στα άκρα (32P, 

βιοτίνη) µικροδορυφορικών ολιγονουκλεοτιδικών σηµαντών µε τεµάχια που 

µεταφέρονται σε ναϋλον µεµβράνες µετά από διαχωρισµό σε αποδιατακτικά 

πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης (Kijas et al 1995) και χρώση αργύρου των 

αποδιατακτικών πηκτωµάτων πολυακρυλαµίδης. Ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος, 

όµως, που χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία, είναι η χρήση εκκινητών 

που έχουν σηµανθεί µε κάποια φθορίζουσα ουσία (στην εργασία µας, όλοι οι οι 

forward εκκινητές έχουν σηµανθεί µε το Licor IR800 fluorochrome (MWG-Blotech 

GmbH)). Προκειµένου να αναλυθούν τα τµήµατα PCR, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

τα αλληλόµορφα και να µετρηθεί το µέγεθος τους µε ακρίβεια, χρησιµοποιήθηκε ο 
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αυτόµατος αναλυτής νουκλεοτιδικών αλληλουχιών Licor 2400. Ο στόχος είναι ένας 

υψηλής ανάλυσης διαχωρισµός µικρών τµηµάτων DNA σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης. Η σήµανση των εκκινητών µε τη χρήση φθορίζουσας ουσίας 

καθιστά τα τµήµατα DNA, που προκύπτουν από την PCR, ανιχνεύσιµα µε τη 

βοήθεια ανιχνευτή laser, ο οποίος αποθηκεύει τα δεδοµένα ως µια εικόνα του 

πηκτώµατος αναλυµένη µε τη χρήση του λογισµικού Gene Profiler v3.52 

(Scanalytics, Fairfax,Va., USA). ∆ιαφορά µιας βάσης bp, είναι διακριτή. Ένα τέτοιο 

πρότυπο αναλύεται µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος Η/Υ, οπότε επιτυγχάνεται ο 

ακριβής προσδιορισµός του µεγέθους των αλληλοµόρφων.  
 

 2.13. ∆ιαδικασία ανάλυσης της µικροδορυφορικής αστάθειας  
 

 Τα δείγµατα DNA υφίστανται την ακόλουθη επεξεργασία πριν την 

ηλεκτροφόρηση τους σε πήκτωµα αλληλούχισης πολυακρυλαµίδης: ανάλογα 

µε την ένταση των ζωνών που έδωσαν κατά την ηλεκτροφόρηση τους σε 

πήκτωµα αγαρόζης, προσαρµόζεται η αναλογία προϊόντος PCR και 

sequencing loading buffer, που θα χρησιµοποιηθεί και αποτελείται από 10 ml 

formamide, 200µl EDTA pH 8.0, 0.5 M, και 10mg χρωστικής bromophenol 

blue. 

  Ακολούθως, τα δείγµατα αποδιατάσσονται για 5 min στους 96o C και 

τοποθετούνται αµέσως σε  µίγµα νερού και πάγου.  

  Προετοιµάζεται το πήκτωµα πολυακρυλαµίδης Long Ranger 8% (BMA, 

Rockland, Me, USA), µε 1x TBE, και 7M ουρίας Ο όγκος του µείγµατος 

συµπληρώνεται µέχρι τα 30 ml µε απιονισµένο νερό. Το διάλυµα που 

προκύπτει αναµειγνύεται και φιλτράρεται, και σ΄αυτό προστίθενται 200 µl 

από 10% APS και 20 µl TEMED. Ακολούθως το µίγµα τοποθετείται στις 

κατάλληλες γυάλινες πλάκες και αφήνεται να πολυµεριστεί για δύο ώρες. 

Μετά τον πολυµερισµό το πήκτωµα τοποθετείται στον αυτόµατο αναλυτή 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών Licor 4200 (Licor, Lincoln, NE), σε ΤΒΕ 1Χ, 

και ηλεκτροφορείται για 20 λεπτά πριν φορτώσουµε σε αυτό τα δείγµατα µας. 

 Τα δείγµατα τοποθετούνται στο πήκτωµα, µαζί µε έναν δείκτη µοριακού 

βάρους (LI-COR, IRD800, 4000-44B, 50-350bp, Εικόνα 32) και 

ηλεκτροφορούνται για πέντε ώρες.  
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 Το πρόγραµµα Data Collection χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των 

ηλεκτροφορετικών παραµέτρων. 

 Τα µεγέθη των µικροδορυφορικών αλληλοµόρφων ελέγχονται µε τον 

αυτόµατο αναλυτή νουκλεοτιδικών αλληλουχιών Licor 2400 , και µε τη 

χρήση του λογισµικού Gene Profiler v3.52 (Scanalytics USA). 

 

 
Εικόνα 32: ∆είκτης µοριακού βάρους ( 50-350 Size Standard LI-COR) που χρησιµοποιείται κατά την 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αλληλούχισης πολυακρυλαµίδης. 
 

 Η παράµετρος  MSI  υπολογίστηκε  συγκρίνοντας το ηλεκτροφορητικό 

πρότυπο των µικροδορυφορικών δεικτών που πολλαπλασιάστηκαν από τα 

ζεύγη DNA (πτύελα/Λευκοκύτταρα περιφερικού αίµατος), ως αλλαγή ενός ή 

και των δύο αλληλοµόρφων  στα παθολογικά δείγµατα DNA, ή ως δηµιουργία 

νέων αλληλοµόρφων που αναδεικνύονται από την προσθήκη µιας ή 

περισσοτέρων επαναληπτικών µονάδων. 
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2.14. Στατιστική ανάλυση  
 

Η κανονικότητα των αριθµητικών παραµέτρων εξετάστηκε χρησιµοποιώντας το 

Kolmogorov-Smirnov τεστ. Οι  δοκιµασίες κατά STUDENT (Τ-Test) καθώς και κατά 

MANN-WHITNEY χρησιµοποίηθηκαν για την µελέτη των δεδοµένων που 

ακολουθούν κανονική και µη κανονική κατανοµή αντίστοιχα, προκειµένου να 

εξεταστούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο υποοµάδων της Χ.Α.Π και του 

Άσθµατος. Οι δοκιµές ANOVA και Kruskal-Wallis χρησιµοποήθηκαν για τη µελέτη 

µεταβλητών που ακολουθούν κανονική και µη κανονική κατανοµή, αντίστοιχα, 

προκειµένου να συγκριθούν οι διαφορές των υποοµάδων που µελετήθηκαν 

(καπνιστές µε Χ.Α.Π., καπνιστές µη πάσχοντες από Χ.Α.Π., ασθενείς µε Άσθµα, υγιή 

άτοµα). Ακόµα, για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν τα  Chi-squared  test και η Multivariate analysis. Οι τιµές µε 

συντελεστή P (p value) µικρότερο του 0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

O Πίνακας 8 δείχνει τα ανθρωποµετρικά και σπιροµετρικά δεδοµένα ασθενών µε 

Χ.Α.Π. (τέσσερις οµάδες βαρύτητας), καπνιστών που δεν έπασχαν από Χ.Α.Π., 

ασθενών µε Άσθµα και υγιών ατόµων. Οι ασθενείς µε Χ.Α.Π. παρουσιάζονται σε 

υποοµάδες ανάλογα µε την βαρύτητα της νόσου (Celli et al 2004). Οι Εικόνες 33 και 

34 δείχνουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα που εµφανίζουν DNA Μικροδορυφορική 

σταθερότητα (Microsatellite Stability, MS) και Μικροδορυφορική Αστάθεια 

(Microsatellite Instability, MI) σε διάφορους  Μικροδορυφορικούς ∆είκτες.  

M
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Eικόνα 33: Οκτώ αντιπροσωπευτικά ηλεκτροφορητικά πρότυπα στον Μικροδορυφορικό τόπο 
D6S344. ∆είγµατα DNA από  αίµα (Β, blood) και πτύελο (S, sputum) ελήφθησαν από ασθενείς µε 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (1-4) και ασθενείς µε Άσθµα (5-8). Οι ασθενείς µε κωδικούς 2 
και 8 ανέδειξαν Μικροδορυφορική Αστάθεια (MSI). Οι υπόλοιποι εµφάνισαν Μικροδορυφορική 
Σταθερότητα (MSS).  
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Eικόνα 34:  ∆είγµατα που ελήφθησαν από καπνιστές που δεν έπασχαν από Χ.Α.Π. καθώς και 
από υγιή άτοµα δεν εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια (MSI)   σε κανέναν από τους 
δέκα µικροδορυφορικούς δείκτες που µελετήθηκαν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 8: Μικροδορυφορικοί ∆είκτες που µελετήθηκαν, η χρωµοσωµική περιοχή αυτών καθώς και 
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στους ασθενείς µε Χ.Α.Π., Άσθµα, στους καπνιστές µη πάσχοντες από 
Χ.Α.Π. και στα  υγιή άτοµα. 
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Η αναλογία των ασθενών µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια στα 

δείγµατα πτυέλου ήταν σηµαντικά υψηλότερη συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη 

αναλογία των ασθενών µε Άσθµα: 31 (49,2 %) έναντι 8 (22,2%) ασθενών µε Άσθµα 

(p=0.01, Chi-squared test). To φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας 

ανιχνεύτηκε σε περισσότερους του ενός µικροδορυφορικούς δείκτες στο ίδιο άτοµο 

(50 περιπτώσεις MSI σε 31 ασθενείς µε Χ.Α.Π.). Πιο αναλυτικά, 23 ασθενείς µε 

Χ.Α.Π. ανέδειξαν Μικροδορυφορική Αστάθεια σε ένα Μικροδορυφορικό ∆είκτη, 

τέσσερεις ασθενείς σε δύο Μικροδορυφορικούς ∆είκτες και τέσσερεις σε 

περισσότερους των τριών µικροδορυφορικών δεικτών.   Εκτός από έναν ασθενή µε 

Άσθµα που ανέδειξε Μικροδορυφορική Αστάθεια σε δύο µικροδορυφορικούς 

δείκτες, όλοι οι υπόλοιποι (επτά ασθενείς) εµφάνισαν Μικροδορυφορική Αστάθεια σε 

έναν  µικροδορυφορικό δείκτη. Ο µικροδορυφορικός δείκτης που ανέδειξε τα 

υψηλότερα ποσοστά Μικροδορυφορικής Αστάθειας και στις δύο οµάδες (Χ.Α.Π. και 

Άσθµα) είναι ο D14S588 [17,5 % στην Χ.Α.Π. και 2,7% στο Άσθµα (p=0.06; Yates-

corrected Chi-squared test)]. Οι µικροδορυφορικοί δείκτες G29802, D13S71 και 

D6S344  ανέδειξαν Μ.Α. µόνο στην οµάδα της Χ.Α.Π. , ενώ  δείκτης D6S2223 

ανέδειξε Μ.Α. µόνο σε έναν ασθενή µε Χ.Α.Π. και σε κανέναν ασθενή µε Άσθµα. 

Κανένας µικροδορυφορικός δείκτης δεν ανέδειξε ειδικότητα για το Άσθµα (Πίνακας 

8). Η Εικόνα 35 παρουσιάζει  το ποσοστό των περιπτώσεων που εµφάνισαν Μ.Α. 

στις τέσσερις υποοµάδες διαφορετικής βαρύτητας  της Χ.Α.Π. και στο Άσθµα.  
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Εικόνα 35: Περιπτώσεις  που εµφάνισαν Μ.Α. στις τέσσερις υποοµάδες διαφορετικής βαρύτητας  της 
Χ.Α.Π. και στο Άσθµα. Οι ασθενείς µε Χ.ΑΠ. εµφάνισαν παρόµοιες τιµές FEV1 (Forced Expiration 
Volume in one second), µε εκείνες των Ασθµατικών. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των τεσσάρων υποοµάδων της Χ.Α.Π.  
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Το φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας ανιχνεύεται ακόµα και στην 

υποοµάδα της ήπιας µορφής Χ.Α.Π. (33,3%, Εικόνα 35).  Η βαρύτητα της νόσου δεν 

σχετίζεται µε τη συχνότητα Μ.Α., εφόσον δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικά  

διαφορετικά ποσοστά των ασθενών που εµφάνισαν Μ.Α. στις τέσσερις υποοµάδες 

της Χ.Α.Π. που µελετήθηκαν (Chi-squared test, Εικόνα 32). Επιπρόσθετα, δεν 

βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των τιµών FEV1  (FEV1=Forced Expiration 

Volume in one second, ∆υναµικός Εκπνευστικός Όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο; % 

του προβλεπόµενου) και της συχνότητας Μ.Α. στον συνολικό πληθυσµό της Χ.Α.Π. 

που µελετήθηκε (p=0.5, r2= 0.006; Spearman’ s rho). 

 

Η Εικόνα 36 εµφανίζει τις διαφορές στις τιµές FEV1 (%  του προβλεπόµενου) µεταξύ 

των ασθενών µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μ.Α. στους µικροδορυφορικούς δείκτες 

G29802, D6S344 και D13S71 και αυτών που δεν εµφάνισαν. Παρατηρήθηκε 

σηµαντική µείωση της τιµής FEV1 (%  του προβλεπόµενου) µεταξύ των ασθενών µε 

Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μ.Α. στον Μικροδορυφορικό ∆είκτη G29802. Το 

αποτέλεσµα του καπνίσµατος εξετάστηκε χρησιµοποιώντας πολυπαραγοντική 

ανάλυση, λαµβάνοντας ως  εξαρτηµένη µεταβλητή την εµφάνιση Μ.Α., και ως 

ανεξάρτητη µεταβλητή την FEV1 (%  του προβλεπόµενου) και τη βαρύτητα του 

καπνίσµατος. Τόσο για την  βαρύτητα του καπνίσµατος όσο και για την FEV1 (%  

του προβλεπόµενου) παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µε την εµφάνιση Μ.Α. 

στον ∆είκτη G29802. H καπνιστική βαρύτητα συγκεκριµένα συσχετίστηκε 

περισσότερο µε την εµφάνιση Μικροδορυφορικής Αστάθειας στον Μικροδορυφορικό 

∆είκτη G29802 (p=0.04). Χρησιµοποιώντας το ίδιο πολυπαραγοντικό µοντέλο µετά 

την τροποποίηση για την βαρύτητα της καπνιστικής συνήθειας, η εµφάνιση 

Μικροδορυφορικής Αστάθειας στον µικροδορυφορικό δείκτη G29802 συσχετίστηκε 

µε µειωµένη τιµή FEV1 (% του προβλεπόµενου, p=0.02). Αντίθετα, η εµφάνιση 

Μικροδορυφορικής Αστάθειας στον µικροδορυφορικό δείκτη D6S344  συσχετίστηκε 

µε αυξηµένη τιµή FEV1 (%  του προβλεπόµενου, p=0.01). Μη στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις τιµές FEV1 (%  του προβλεπόµενου) ανιχνεύτηκε µεταξύ των ασθενών 

µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν και των ασθενών µε Χ.Α.Π που δεν εµφάνισαν 

Μικροδορυφορική Αστάθεια στον µικροδορυφορικό δείκτη D13S71 (p=0.5; Mann-

Whitney test). 
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Εικόνα 36:  ∆ιαφορές στην τιµή FEV1  (FEV1=Forced Expiration Volume in one second, ∆υναµικός 
Εκπνευστικός Όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο; % του προβλεπόµενου)  στους ασθενείς που πάσχουν 
από Χ.Α.Π. και εµφανίζουν Μικροδορυφορική Σταθερότητα  (    ) και Μικροδορυφορική Αστάθεια  
  (    ) σε συγκεκριµένους Μικροδορυφορικούς ∆είκτες. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
 
Είναι  γνωστό ότι το Άσθµα εµφανίζει αρκετά κοινά κλινικά και εργαστηριακά 

χαρακτηριστικά µε την Χ.Α.Π.,  καθιστώντας την διαφορική διάγνωση µεταξύ των 

δύο νόσων εξαιρετικά δύσκολη σε αρκετές περιπτώσεις. Tο γενετικό υπόβαθρο των 

δύο ασθενειών εξετάστηκε σε επίπεδο Μικροδορυφορικού DNA χρησιµοποιώντας 

κύτταρα πτυέλου, στοχεύοντας στο εάν θα µπορούσε να επιτευχθεί κατ’ αυτόν τον 

τρόπο διάκριση της Χ.ΑΠ. από το Άσθµα.  

 

Περιοριστκό παράγοντα στην παρούσα µελέτη αποτέλεσε η µη ταυτοποίηση του 

συγκεκριµένου κυτταρικού υποπληθυσµού του πτυέλου που αναδεικνύει το 

φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας. Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, αναδεικνύουν ως πιθανά κύτταρα τα επιθηλιακά κύτταρα του 

πτυέλου (Wistuba  et al 2002).  Αυτό θα µπορούσε να βρίσκεται σε συµφωνία µε τον 

πιθανό σηµαντικό ρόλο των επιθηλιακών κυττάρων στην παθογένεια της Χ.Α.Π. 

(Chizhikov et al 2003,  Vassilakis et al 2000).  Έναν άλλον περιορισµό στην παρούσα 

µελέτη αποτέλεσε ο µικρός αριθµός (10) των Μικροδορυφορικών ∆εικτών που 

µελετήθηκαν. Ωστόσο, αυτή είναι και η πρώτη µελέτη που συγκρίνει το Άσθµα µε 

την Χ.Α.Π. σε επίπεδο Μικροδορυφορικού DNA, αν και αναλύθηκε περιορισµένος 

αριθµός επιλεγµένων µικροδορυφορικών δεικτών.  

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι ποσοστό 49,2 % των ασθενών 

µε Χ.Α.Π. και 22,2 % των ασθενών µε Άσθµα ανέδειξαν Μικροδορυφορική 

Αστάθεια (p=0.01). Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν ένα διαφορετικό πρότυπο 

σε επίπεδο Μικροδορυφορικής Αστάθειας των δύο νόσων. Μια πιθανή εξήγηση 

αυτής της απόκλισης είναι ότι η επιβάρυνση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλεί 

αλλοιώσεις στο DNA και προάγει την Μικροδορυφορική Αστάθεια είναι διαφορετική 

στις δύο ασθένειες. ∆ιάφορες µελέτες ανέφεραν ότι το µέγεθος της οξειδωτικής 

πίεσης στην Χ.Α.Π. είναι µεγαλύτερο απ' ότι στο Άσθµα (Crapo 2003, Kostikas et al 

2003, Rahman 2002, Barnes et al 2003, Tsoumakidou et al 2005, Rennard 2004, Lee 

2003). Παρόµοια  ευρήµατα  αναφέρθηκαν σε  ασθενείς µε Ρευµατοειδή αρθρίτιδα 

όπου το οξειδωτικό στρες  συσχετίστηκε µε την εµφάνιση Μ.Α. στον αρθρικό ιστό 

(Anderson et al 2003). Οι συγγραφείς πρότειναν ότι το οξειδωτικό στρες καθιστά 
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λιγότερο αποτελεσµατικούς τους µηχανισµούς που περιορίζουν την βλάβη του DNA, 

καταστέλοντας σηµαντικά γονιδια του επιδιορθωτικού µηχανισµού του DNA (MMR) 

(Lee 2003). Κατά συνέπεια, η µειωµένη αποτελεσµατικότητα ως προς την 

επιδιόρθωση του DNA θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανός παράγοντας 

προδιάθεσης για την νόσο. Τα αποτελέσµατά της µελέτης µας συµφωνούν µε την  

υπόθεση ότι οι επίκτητες σωµατικές µεταλλαγές, οι οποίες προκλήθηκαν από τον 

καπνό του τσιγάρου, αποτελούν τον θεµελιώδη παράγοντα για τη µοριακή 

παθογένεια  της Χ.Α.Π. (Anderson 2003). 

 

Τρεις µικροδορυφορικοί δείκτες, συγκεκριµένα οι D6S344, G29802, και D13S71, 

εµφάνισαν  Μ.Α. µόνο στην X.A.Π  και  καθόλου στο Άσθµα (Πίνακας 8).  Το 

αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να αξοποιηθεί χρησιµοποιώντας αυτούς τους 

συγκεκριµένους δείκτες για τη διάκριση της Χ.Α.Π. από το Άσθµα. Επιπλέον, στην 

παρούσα µελέτη, οι ασθενείς µε Χ.Α.Π. που εµφάνισαν Μ.Α. στον ∆είκτη D6S344 

παρουσίασαν υψηλότερη µέση τιµή της FEV1 (% της προβλεπόµενης τιµής) σε 

σύγκριση µε τους ασθενείς που δεν εµφάνισαν Μ.Α. Το παραπάνω εύρηµα θα 

µπορούσε να προτείνει έναν «προστατευτικό» ρόλο της Μ.Α., που εντοπίζεται στον 

∆είκτη D6S344,  όσον αφορά στην πρόοδο ή την βαρύτητα της Χ.Α.Π. Ο δείκτης 

D6S344 εδράζεται στη χρωµοσωµική περιοχή 6p25 όπου κωδικοποιούνται και τα 

γονίδια των αναστολέων των πρωτεϊνασών 6 και 9 (PI-6 και PI-9) (Strik et al 2004). 

Οι serpins (Serine Proteinase Inhibitors) αποτελούν µια µεγάλη υπεροικογένεια 

πρωτεϊνών οι οποίες δεσµεύονται πρωτεινάσες της σερίνης, τις οποίες και 

απενεργοποιούν. ∆ύο από αυτές, οι PI6 (Protease Inhibitor 6) (Εικόνα 37) και PI9 

(Protease Inhibitor 9) (Εικόνα 38), κωδικοποιούνται όπως προαναφέρθηκε από 

γονίδια που βρίσκονται στη θέση 6p25 και οι λειτουργίες στις οποίες συµµετέχουν 

είναι, µεταξύ των άλλων, η λύση της ινιδίνης, η ανακατασκευή ιστών ή οργάνων και 

η απόπτωση. Η πρωτεΐνη PI6 εκφράζεται ευρέως σε πληθώρα ιστών, µε τα 

υψηλότερα επίπεδα έκφρασης να εµφανίζονται στον καρδιακό και σκελετικό µυ, 

αλλά και στον πλακούντα. Αντίστοιχα, η πρωτεΐνη PI9 εκφράζεται ευρέως σε 

πληθώρα ιστών, µε τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης να εµφανίζονται στον πνεύµονα 

και στον πλακούντα. 
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chromosome: 6; Location: 6p25 
 

 
 

Εικόνα 37:  Χρωµοσωµικός εντοπισµός της PI6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
chromosome: 6; Location: 6p25 
 

 
 

Εικόνα 38:  Χρωµοσωµικός εντοπισµός της PI9 
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Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να υποθέσουµε εξαιτίας της παρατηρούµενης Μ.Α στο 

µικροδορυφορικό δείκτη D6S344, ότι πιθανόν επηρεάζονται  ρυθµιστικές περιοχές 

αυτών των γονιδίων, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση  υψηλότερων επιπέδων έκφρασης 

αυτών των αναστολέων των πρωτεασών, γεγονός που συµβάλλει στην 

«προστατευτική» δράση που αποκαλύφθηκε στην περίπτωση των ατόµων που 

πάσχουν από Χ.Α.Π., λαµβάνοντας µάλιστα  υπόψην και τις  παρατηρούµενες υψηλές 

τιµές FEV1 των συγκεκριµένων ατόµων. 

 

Η Μικροδορυφορική Αστάθεια που ανιχνεύτηκε στο δείκτη G29802 συσχετίστηκε µε 

µεγαλύτερου βαθµού µείωση της πνευµονικής λειτουργίας στους ασθενείς που 

πάσχουν από Χ.ΑΠ. (Εικ. 36). Επιπλέον, η εµφάνιση Μ.Α. στον δείκτη G29802 

συσχετίστηκε στην παρούσα µελέτη και µε την ένταση του καπνίσµατος. Κατά 

συνέπεια, η παραπάνω παρατήρηση θα µπορούσε να αποτελέσει µια ένδειξη των 

επίκτητων σωµατικών µεταλλαγών που προκαλούνται λόγω του καπνίσµατος  

(Anderson 2003). Ο  δείκτης G29802 εδράζεται στη χρωµοσωµική θέση 10q22 

(Εικόνα 39). Στη θέση αυτή βρίσκεται και το γονίδιο της περφορίνης.  

 

 

 
 
chromosome: 10; Location: 10q22 

 

 
 

Εικόνα 39:  Χρωµοσωµικός εντοπισµός της perforin 

 

Η περφορίνη είναι µία πρωτεΐνη 70-75-Kd, που αποθηκεύεται ενδοκυτταρικά, 

παράγεται κυρίως από τα κυτταροτοξικά CD8+ κύτταρα και τα λεµφοκύτταρα 

«φονείς» (ΝΚ-κύτταρα). Η περφορίνη θεωρείται ως ο κύριος µεσολαβητής της 

µεµβρανολυτικής δράσης των κυτταροτοξικών CD8+ λεµφοκυττάρων και ότι 
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εµπλέκεται στην αποπτωτική και καταστρεπτική διαδικασία που οδηγεί στην 

ανάπτυξη της Χ.Α.Π. (Tsoumakidou  et al 2004). Κατά συνέπεια, εξετάζοντας τις 

χαµηλές τιµές  FEV1 των ασθενών µε Χ.Α.Π.  που εµφάνισαν Μ.Α. στο δείκτη 

G29802, θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι τα επίπεδα έκφρασης της περφορίνης 

ίσως αυξήθκαν στους συγκεκριµένους ασθενείς. Ένα πιθανό σενάριο που θα 

µπορούσε να προταθεί, για να συσχετίσει την παρατηρούµενη Μ.Α. µε τις χαµηλές 

τιµές FEV1 στα άτοµα που πάσχουν από Χ.Α.Π. είναι το εξής: η διαταραχή της 

κανονικής έκφρασης της περφορίνης στα κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα, πιθανόν 

µέσω κάποιων αλλαγών που θα προκαλούνται σε ρυθµιστικές περιοχές του γονιδίου, 

έχει ως τελικό αποτέλεσµα την εµφάνιση υψηλότερων επιπέδων περφορίνης, άρα και 

σοβαρότερες βλάβες στους αεραγωγούς των πασχόντων από Χ.Α.Π. ατόµων. 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδοµένα, θα µπορούσαµε να κάνουµε τον ακόλουθο 

συλλογισµό: 

 Η πρωτεΐνη PI9 βρέθηκε ότι σχηµατίζει ένα σταθερό σύµπλοκο µε το µόριο 

granzyme B που εµπλέκεται στη διαδικασία της µεµβρανικής λύσης 

(membranolysis), το οποίο και αδρανοποιεί. 

 Στην περίπτωση της Χ.Α.Π., παρατηρήθηκε αυξηµένος αριθµός 

ενεργοποιηµένων CD8+ κυττάρων στις προσβεβληµένες θέσεις του επιθηλίου 

των αεραγωγών, τα οποία και προκαλούν σοβαρή ζηµιά µέσω της 

απελευθέρωσης µεγάλων ποσοτήτων perforin και granzyme (Chrysofakis et al 

2004), πρωτεϊνών που είναι γνωστές για την ικανότητα τους να προκαλούν 

λύση. 

Άρα, συνδυάζοντας τα παραπάνω, η µεν παρατηρούµενη Μ.Α. στον δείκτη D6S344 

µπορεί να συσχετιστεί µε αύξηση των επιπέδων της PI9, η οποία µε τη σειρά της 

αναστέλλει τη δράση των granzymes προκειµένου να προστατευθεί το αναπνευστικό 

επιθήλιο από περαιτέρω βλάβες, ενώ η Μ.Α στον δείκτη G29802 επάγει την έκφραση 

της περφορίνης µε αποτέλεσµα την πρόκληση ακόµα µεγαλύτερης βλάβης στην 

αναπνευστική λειτουργία των ατόµων που πάσχουν από Χ.Α.Π. 

 

Το φαινόµενο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας ανιχνεύτηκε στην παρούσα µελέτη 

ακόµα και στην υποοµάδα της ήπιας µορφής Χ.Α.Π. µε FEV1≥80%.  Κατά συνέπεια, 

φαίνεται ότι η Μ.Α. αποτελεί µια πολύ πρόωρη (ως προς την εξέλιξη της νόσου) 

αλλαγή του DNA. Ο επιπολασµός της Μικροδορυφορικής Αστάθειας δεν διέφερε 

σηµαντικά στις τέσσερις διαφορετικές υποοµάδες των ασθενών µε  Χ.Α.Π., και καµία 
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συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των τιµών FEV1 (% του προβλεπόµενου) και 

της συχνότητας της Μ.Α. στην Χ.Α.Π. Το εύρηµα αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι 

η MSI είναι µια ποιοτική αλλαγή. Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε συµφωνία 

µε προηγούµενες εργασίες (Siafakas et al 1999, Paraskakis et al 2003). Επιπλέον, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα εµφάνιζε η διερεύνηση του φαινοµένου της Μ.Α. στο 

Μέτριο και Βαρύ Άσθµα, δεδοµένου ότι προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι η 

υψηλότερη συχνότητα των γενετικών αλλαγών (περισσότερων των τριών) συνδέθηκε 

µε υψηλότερη µέση τιµή ανοσοσφαιρίνης Ε και επιπέδων εωσινόφιλων του αίµατος 

σε ασθµατικούς ασθενείς (Paraskakis et al 2003).   

 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι υπάρχουν  

ειδικοί για την Χ.Α.Π. µικροδορυφορικοί δείκτες  που εδράζονται στις χρωµοσωµικές 

περιοχές 6p25, 10q22, και 13q32. Η εµφάνιση της Μ.Α. δεν συσχετίστηκε µε την 

βαρύτητα της νόσου της Χ.Α.Π Εντούτοις, δύο διαφορετικοί µικροδορυφορικοί 

δείκτες συσχετίστηκαν µε τις τιµές FEV1. Ο δείκτης D6S344 εµφανίστηκε να 

αποκαλύπτει έναν τόπο µε ισχυρή «προστατευτική» επίδραση στην παθογένεια της 

Χ.Α.Π, ενώ ο δείκτης G29802 συνδέθηκε µε το αντίθετο. Από τα µέχρι τώρα 

αποτελέσµατά της µελέτης αυτής  δεν µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα 

ότι το Μικροδορυφορικό DNA αυτό καθ' εαυτό διαδραµατίζει έναν «προστατευτικό» 

ρόλο ή ρόλο υποκινητή στην παθογένεια της Χ.Α.Π. Προηγούµενες µελέτες, 

εντούτοις, πρότειναν ότι οι µικροδορυφορικοί δείκτες διαδραµατίζουν έναν 

λειτουργικό ρόλο στο γονιδίωµα, επηρεάζοντας την έκφραση κάποιων γονιδίων, 

λειτουργώντας ως  ρυθµιστικές ακολουθίες που µπορούν να αναγνωριστούν από τους 

µεταγραφικούς παράγοντες (Martin et al 2005). Τα αποτελέσµατά µας είναι σε 

συµφωνία µε αυτή την υπόθεση που αποδίδει έναν λειτουργικό ρόλο στο 

Μικροδορυφορικό DNA. Μπορούµε συνεπώς να υποθέσουµε ότι ότι οι 

Μικροδορυφορικές αλληλουχίες  ενεργούν ως «ασπίδες» για να προστατεύσουν το 

DNA από επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.   

 

Η ανίχνευση  γενετικών αλλαγών  σε επίπεδο Μικροδορυφορικού DNA θα µπορούσε 

να αποτελέσει µια χρήσιµη τεχνική για τον προσδιορισµό του τόπου των πιθανών 

µεταλλαγµένων γονιδίων που µπορούν να διαδραµατίσουν έναν βασικό ρόλο στην 

παθογένεση ασθενειών. Εποµένως, η Μικροδορυφορική Αστάθεια MSI θα µπορούσε 

να είναι ένα χρήσιµο γενετικό διαγνωστικό εργαλείο στην µοριακή επιδηµιολογία, 
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ταυτοποιώντας καπνιστές µε προδιάθεση στην ανάπτυξη Χ.Α.Π. ή άτοµα µε ατοπία 

τα οποία έχουν προδιάθεση για την  ανάπτυξη Άσθµατος. Λόγω του µικρού αριθµού 

των Μικροδορυφορικών δεικτών που εξετάστηκαν , τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης χρειάζεται  να επιβεβαιωθούν σε περαιτέρω µελέτες που θα περιλαµβάνουν 

διαφορετικούς εθνικούς πληθυσµούς (όχι µόνο Έλληνες), απαιτώντας πολυκεντρική 

συνεργασία. Τέλος, τα ευρήµατα µας δίνουν έµφαση στη σπουδαιότητα της µελέτης 

γενετικών δεικτών που σχετίζονται µε ασθένειες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

"Applied Biosystems  SNPs - Powerful tools for association studies." (2003). 

 

Standards ATS CoD. (1962). "Definitions and classification of chronic bronchitis, 

asthma, and pulmonary emphysema." Am Rev Respir Dis 85: 762. 

 

Agaisse H, Burrack LS, Philips JA, et al. (2005). "Genome-wide RNAi screen for 

host factors required for intracellular bacterial infection." Science 309: 1248–

1251. 

 

Allahabadia, A. & Gough S. C. L. (1999). "The different approaches to the genetic 

analysis of autoimmune thyroid disease." Journal of Endocrinology 163: 7-13. 

 

Anderson GP, Bozinovski S.(2003). "Acquired somatic mutations in the 

molecular pathogenesis of COPD." Trends Pharmacol Sci. 24(2): 71-6. 

 

Antonishen NR, Skeans MA, Wise RA, et al. (2005). "The effects of a smoking 

cessation intervention on 14.5-year mortality. A randomised clinical trial." Ann 

Intern Med 142: 233-40. 

 

Aquilina G, Bignami M.(2001). "Mismatch repair in correction of replication 

errors and processing of DNA damage." J Cell Physiol 187: 145-54. 

 

Arinir U, Klein W, Rohde G, et al. (2005). "Polymorphisms in the interleukin-8 

gene in patients with chronic obstructive pulmonary disease." Electrophoresis 26: 

2888-2891. 

 

Arvanitis DA, Papadakis E, Zafiropoulos A, et al. (2003). "Fractional allele loss is 

a valuable marker for human lung cancer detection in sputum." Lung Cancer 40: 

55-66. 

 



 120

Asada M, Yamaya M, Ebihara S, et al. (2005). "Interleukin-1? gene 

polymorphisms associated with COPD." Chest 128: 1072-1073. 

 

Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Diagnosis and 

Classification of Asthma (2003). "Diagnosis and Classification of Asthma." NIH 

Publication: 67-80. 

 

Atkin, N. (2001;). "Microsatellite instability." Cytogenet Cell Genet 92: 177-81. 

 

Auerbach O, Hammond EC, Garfinkel L, Benante C. (1972). "Relation of 

smoking and age to emphysema. Whole-lung section study." N Engl J Med 

286(16): 853-7. 

 

Awad M, Pravica V, Perrey C, et al. (1999). "CA repeat all polymorphism in the 

first intron of the human interferongamma gene is associated with lung allograft 

fibrosis." Hum Immunol 60: 343-6. 

 

Baldini M, Lohman IC, Halonen M, et al. (1999). "A polymorphism in the 50 

flanking region of the CD14 gene is associated with circulating soluble CD14 

levels and with total serum immunoglobulin E." Am J Respir Cell Mol Biol 20: 

976–983. 

 

Bandyopadhyay T, Gerardi DA, Metersky ML. (2000). "A comparison of induced 

and expectorated sputum for the microbiological diagnosis of community acquired 

pneumonia." 67(2): 173-6. 

 

Barker DJ, Godfrey KM,., Fall C, Osmond C, Winter PD, Shaheen SO. (1991). 

"Relation of birth weight and childhood respiratory infection to adult lung 

function and death from chronic obstructive airways disease." BMJ. Sep 

21;303(6804): 671-5. 

 

Barnes KC, Neely JD, Duffy DL, Freidhoff LR, Breazeale DR, Schou C, Naidu 

RP, Levett PN, Renault B, Kucherlapati R, Iozzino S, Ehrlich E, Beaty TH, Marsh 

DG. (1996). "Linkage of asthma and total serum IgE concentration to markers on 



 121

chromosome 12q: evidence from Afro-Caribbean and Caucasian populations." 

Genomics 7: 41-50. 

 

Barnes, P. (2000). "Mechanisms in COPD: differences from asthma." Chest 117(2 

Suppl): 10S-4S. 

 

Barnes PJ, Shapiro SD, Pauwels RA. (2003). "Chronic obstructive pulmonary 

disease:molecular and cellular mechanisms." Eur Respir J 22: 672-688. 

 

Bickerman HA, Sproul, E, Barach, A.L. (1958). "An aerosol method of producing 

bronchial secretions in human subjects: a clinical technique for the detection of 

lung cancer." Dis. Chest 33: 347-362. 

 

Birrer P., et al. (1991). "Alpha1-antitrypsin deficiency and liver disease." J. Inher. 

Metab. Dis. 14: 512-525. 

 

Botstein, D. and Risch N (2003). "Discovering genotypes underlying     human 

phenotypes: past successes for Mendelian disease, future approaches for complex 

disease." Nature genetics supplement 33: 228-238. 

 

Boynton, R. F., Blount, P. L., Yin, J., Brown, V. L., Huang, Y., Tong, Y., 

McDaniel, T., Newkirk, C., Resau, J. H., Raskind, W. H., and et al. (1992). " Loss 

of heterozygosity involving the APC and MCC genetic loci occurs in the majority 

of human esophageal cancers." Proc Natl Acad Sci U S A. 89: 3385- 3388. 

 

Britton JR, Pavord ID, Richards KA, Knox AJ, Wisniewski AF, Lewis SA, 

Tattersfield AE, Weiss ST. (1995). "Dietary antioxidant vitamin intake and lung 

function in the general population." Am J Respir Crit Care Med. May;151(5): 

1383-7. 

 

Burchard EG, Silverman EK, Rosenwasser LJ, et al. (1999). "Association between 

a sequence variant in the IL-4 gene promoter and FEV1 in asthma." Am J Respir 

Crit Care Med 160: 919-22. 

 



 122

Burrows B, Knudson RJ, Cline MG, Lebowitz MD. (1977). "Quantitative 

relationships between cigarette smoking and ventilatory function." Am Rev Respir 

Dis 115(2): 195-205. 

 

Caramori G, Adcock I (2006). "Gene-environment interactions in the development 

of chronic obstructive pulmonary disease." Curr Opin Allergy Clin Immunol 

Oct;6(5): 323-8. 

 

Cardon, Lon R. and Bell J. I (2001). "Association study designs for complex 

diseases." Nature Reviews Genetics 2: 91-99. 

 

Cargill M., Altshuler D., Ireland J. et al (1999). "Characterization of single-

nucleotide polymorphisms in coding regions of human genes." Nature Genetics 

Vol. 22: 231-239. 

 

Carlson CS, Eberle MA, Kruglyak L, Nickerson DA. (2004 May 27). "Mapping 

complex disease loci in whole-genome association studies." Nature 429(6990): 

446-52. Review. 

 

Carrell RW, Jeppsson JO, Laurell CB, Brennan SO, Owen MC, Vaughan L, 

Boswell DR. (1982). "Structure and variation of human alpha 1-

antitrypsin.Review." Nature Jul 22;298(5872): 329-34. 

 

Celedon JC, Lange C, Raby BA, et al. (2004). "The transforming growth factor-

beta1(TGFB1) gene is associated with chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD)." Hum Mol Genet 13: 1649-1656. 

 

Celli BR, MacNee W. (2004). "Standards for the diagnosis and treatment of 

patients with COPD: a summary of the ATS/ERS paper." Eur Respir J. 23(6): 

932-46. 

 

Chen JC, Mannino DM. (1999). " Worldwide epidemiology of chronic obstructive 

pulmonary disease." Curr Opin Pulm Med. Mar;5(2): 93-9. 

 



 123

Chierakul N, Wongwisutikul P, Vejbaesya S, Chotvilaiwan K. (2005). "Tumor 

necrosis factor-alpha gene promoter polymorphism is not associated with 

smokingrelated COPD in Thailand." Respirology 10: 36-39. 

 

Chizhikov VV, Chikina SY, Tatosyan AG, et al. (2003). "The development of 

chronic obstructive pulmonary diseases correlates with microsatellite DNA 

instability." Russ J Genet 39: 571-7. 

 

Chizhikov VV, Chikina SIu, Tatosian AG, Chuchalin AG, Zborovskaia IB. 

(2003). "Development of chronic obstructive pulmonary disease correlates with 

mini-and microsatellite locus instability." Genetika May;39(5): 694-701. 

 

Choudhry S, Avila PC, Nazario S, et al. (2005). "CD14 tobacco gene–

environment interaction modifies asthma severity and immunoglobulin E levels in 

Latinos with asthma." Am J Respir Crit Care Med 172: 173– 182. 

 

Chrysofakis G, Tzanakis N, Kyriakoy D, Tsoumakidou M, Tsiligianni I, 

Klimathianaki M, Siafakas NM. (2004). "Perforin expression and cytotoxic 

activity of sputum CD8+ lymphocytes in patients with COPD." Chest 125(1): 71-

6. 

 

Clement J, Van de Woestijne KP (1982). "Rapidly decreasing forced expiratory 

volume in one second or vital capacity and development of chronic airflow 

obstruction." Am Rev Respir Dis. May;125(5): 553-8. 

 

Coggon D, Newman Taylor A (1998). "Coal mining and chronic obstructive 

pulmonary disease: a review of the evidence. Review." Thorax May;53(5): 398-

407. 

 

Cohen, B. (1980). "Chronic obstructive pulmonary disease: a challenge in genetic 

epidemiology." Am J Epidemiol 112: 274-288. 

 

 



 124

International  Human Genome Sequencing Consortium. (2004). " Finishing the 

euchromatic sequence of the human genome." Nature 431: 931-45. 

 

Contoli M, Message SD, Laza-Stanca V, et al. (2006). "Role of deficient type III 

interferon-lambda production in asthma exacerbations." Nat Med 12: 1023–1026. 

 

Crapo, J. (2003). " Oxidative stress as an initiator of cytokine release and cell 

damage." Eur Respir J Suppl. 44: 4s-6s. 

 

The COPD Guidelines Group of the Standards of Care Committee of the BTS. 

(1997). "BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary 

disease." Thorax 52(Suppl. 5): S1-S28. 

 

Crawford D., Nickerson D. (2005). "Definition and Clinical Importance of 

Haplotypes." Annual Reviews Medicine 56: 303-320. 

 

D.C. Zeldin, P. Eggleston., M.Chapman, G. Piedimonte,H.Renz, and D. Peden 

(2006). " How Exposures to Biologics Influence the Induction and Incidence of 

Asthma." Environmental Health Perspectives 114(4): 620-626. 

 

Dahl M, Hersh CP, Ly NP, et al. (2005). "The protease inhibitor PI S allele and 

COPD: a meta-analysis." Eur Respir J 26: 67-76. 

 

De la Chapelle, A. (2003). "Microsatellite instability." N Engl J Med 349: 209-10. 

 

De La Vega, F. M., et al. (2002). "Selection of single nucleotide polymorphisms 

for a whole-genome linkage disequilibrium mapping set.” CSH Genome 

Sequencing & Biology Meeting, May 7-11, Cold Spring Harbor, NY." 

 

De La Vega, F. M., et al. (2003). "A Whole-Genome Gene-Centric Linkage 

Disequilibrium SNP Map." XIX Congress of Genetics, July 6-11, Melbourne, 

Australia." 

 



 125

Dean, M. (2003). "Approaches to Identify Genes for Complex Human Diseases: 

Lessons From Mendelian Disorders." Human mutation 22: 261-274. 

 

DeMeo D, Mariani TJ, Lange C, et al. (2006). "The SERPINE2 gene is associated 

with chronic obstructive pulmonary disease." Am J Hum Genet 178: 253-264. 

 

Detorakis ET, Sourvinos G, Tsamparlakis J, et al. (1998). "Evaluation of loss of 

heterozygosity and microsatellite instability in human pterygium: clinical 

correlations." Br J Ophthalmol 82: 1324-8. 

 

Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. (1994 Oct). "Mortality in 

relation to smoking: 40 years' observations on male British doctors." BMJ 

8(309(6959)): 901-11. 

 

Donaldson GC, Seemungal TA, Bhowmik A, Wedzicha JA. (2002). "Relationship 

between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive 

pulmonary disease." Thorax 57: 847–852. 

 

Dutreix, M. (1997). "(GT)n repetitive tracts affects several stages of RecA-

promoted recombination." J Mol Biol 273: 105-13. 

 

Eder W, Klimecki W, Yu L, et al. (2005). "Opposite effects of CD14/�260 on 

serum IgE levels in children raised in different environments." J Allergy Clin 

Immunol 116: 601–607. 

 

Efthimiadis A, Hussack, P, Weston, S., et al. (2000). "Induced sputum: effect of 

centrifugation on the total and differential cell counts." Eur Respir J: Abstract. 

 

Efthimiadis A, P., Pizzichini, M, Pizzichini, E., Kolendowicz, R., Weston, S., 

Dolovich, J, Hargreave, F.E. (1995). "The influence of cell viability and squamous 

cell contamination on the reliability of sputum differential counts (abstract)." Am 

J Respir Crit Care Med 151: A384.\ 

 



 126

Ege MJ, Bieli C, Frei R, et al. (2006). "Prenatal farm exposure is related to the 

expression of receptors of the innate immunity and to atopic sensitization in 

school-age children." J Allergy Clin Immunol 117: 817–823. 

 

Eggleston PA, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM. (1987). "A comparison of the 

osmotic activation of basophils and human lung mast cells." Am Rev Respir Dis 

135(5): 1043-8 

 

Ellegren, H. (2000). "Microsatellite mutations in the germline: implications for 

evolutionary inference." Trends Genet. Dec;16(12): 551-8. 

 

Epplen C., Melmer G., Siedlaczck I, et al. (1993). "On the essence of 

'meaningless' simple repetitive DNA in eukaryote genomes. In: DNA 

fingerprinting: state of the science." EXS 67: 29-45. 

 

Fahy JV, Liu J, Wong H, Boushey HA. (1993). "Cellular and biochemical analysis 

of induced sputum from asthmatic and from healthy subjects." Am Rev Respir Dis 

147(5): 1126-31. 

 

Fernandez-Ricaud L, Warringer J, Ericson E, et al. (2005). "PROPHECY—a 

database for high-resolution phenomics." Nucleic Acids Res 33(Database issue): 

D369–D373. 

 

Fletcher C, Peto R, Tinker C, Speizer F. (1976). "The Natural History of Chronic 

Bronchitis and Emphysema. An 8 Year Study of Working Men. Oxford:." Oxford 

Unicersity Press. 

 

Fletcher C, Peto R. (1977). "The natural history of chronic airflow obstruction." 

Br Med J 1(6077): 1645-1648. 

 

Fraga MF, Ballestar E, Paz MF, et al. (2005). "Epigenetic differences arise during 

the lifetime of monozygotic twins." Proc Natl Acad Sci U S A. 102:: 10604–

10609. 

 



 127

Froudarakis M, Sourvinos G, Fournel P, et al. (1998). "Microsatellite instability 

and loss of heterozygosity at chromosomes 9 and 17 in non-small cell lung 

cancer." Chest 113: 1091-4. 

 

Fujisawa T, Ikegami H., Kawaguchi Y, et al. (1999). "Length rather than a 

specific allele of dinucleotide repeat in the 50 upstream region of the aldose 

reductase gene is associated with diabetic retinopathy." Diabet Med 16: 1944-7. 

 

Gabriel, S. B., et al. (2002). "The structure of haplotype blocks in the human 

genome." Science June 21 296(5576): 2225-9. 

 

Gershman NH, Wong HH,  Liu JT, Mahlmeister MJ, Fahy JV. (1996). 

"Comparison of two methods of collecting induced sputum in asthmatic subjects." 

Eur Respir J 9(12): 2448-53. 

 

Girard L, Zochbauer-Muller S, Virmani AK, et al. (2000). "Genomewide 

allelotyping of lung cancer identifies new regions of allelic loss, differences 

between small cell lung cancer and non-small cell lung cancer, and loci 

clustering." Cancer Res 60: 4894-906. 

 

Givelber RJ, Couropmitree NN, Gottlieb DJ, Evans JC, Levy D, Myers RH, 

O'Connor GT. May;157 Pt 1):1445-51. (1998). "Segregation analysis of 

pulmonary function among families in the Framingham Study." Am J Respir Crit 

Care Med. May;157. 

 

Glazier AM, Nadeau JH, Aitman TJ. (2002). "Finding genes that underlie 

complex traits." Science 298: 2345-9. 

 

Goldstein, D. (2001). "Islands of linkage disequilibrium." Nature. 29(2):109-111. 

Gyapay, G., et al. 1994 "The 1993- 94 Genethon human genetic linkage map" 

Nature Genetics. 7(2):246-339." 

 

 



 128

The ENFUMOSA Study Group (2003). "The ENFUMOSA cross-sectional 

European multicentre study of the clinical phenotype of chronic severe asthma." 

Eur Respir J 22: 470-477. 

 

Gur-Arie R, Cohen CJ, Eitan Y, et al. (2000). "Simple sequence repeats in E. coli: 

abundance, distribution, composition and polymorphism." Genome Res 10: 62-

71.Hall, J. M., Lee, M.K., Newman, B., et al. (1990). "Linkage of early-onset 

familial breast cancer to chromosome 17q21." Science 250: 1684- 1689. 

 

Hampel H, Frankel WL, Martin E, et al (2005). "Screening for the Lynch 

syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer)." N Engl J Med 352: 1851-

60. 

 

Hancock, J. (1999). "Microsatellites and other simple sequences: genomic context 

and mutational mechanisms. In: Golstein DB, Schlotterer C, editors. 

Microsatellites: evolutions and applications." Oxford University Press: 1-9. 

 

Harding RM, Clegg JB. (1992). "The evolution of tandemly repetitive DNA: 

recombination rules." Genetics 132: 847-9. 

 

Hattersley AT, McCarthy MI. (2005). "What makes a good genetic association 

study?" Lancet 366: 1315–1323. 

 

Hatzistamou J, Kiaris H, Ergazaki M, et al. (1996). "Loss of heterozygosity and 

microsatellite instability in human atherosclerotic plaques." Biochem Biophys Res 

Commun 225: 186-90. 

 

Hegab AE, Sakamoto T, Saitoh W, et al. (2005). "Polymorphisms of TNFalpha, 

IL1beta, and IL1RN genes in chronic obstructive pulmonary disease." Biochem 

Biophys Res Commun 329: 1246-1252. 

 

Hegab AE, Sakamoto T, Uchida Y, et al. (2005). "Association analysis of tissue 

inhibitor of metalloproteinase2 gene polymorphisms with COPD in Egyptians." 

Respir Med 99: 107-110. 



 129

 

Hendrick, D. (1996). "Occupational and chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD).  Review." Thorax Sep;51(9): 947-55. 

 

Hentschel, C. (1982). "Homocopolymer sequences in the spacer of a sea urchin 

histone gene repeat are sensitive to S1 nuclease." Nature 295: 714-6. 

 

Hersh CP, DeMeo DL, Lazarus R, et al. (2005). "Genetic association analysis of 

functional impairment in chronic obstructive pulmonary disease." Am J Respir 

Crit Care Med 173: 977-984. 

 

Hersh CP, DeMeo DL, Lange C, et al. (2005). "Attempted replication of reported 

chronic obstructive pulmonary disease candidate gene associations." Am J Respir 

Cell Mol Biol 33: 71-78. 

 

Hirsch-Ginsberg CF, Stass SA, Freireich EJ. (1995). "Principles of molecular 

oncology. In: Freireich EJ, Stass SA, editors. Molecular basis of oncology. 

Cambridge." MA: Blackwell Science: 1-20. 

 

Hoffjan S, Nicolae D, Ober C. (2003). "Association studies for asthma and atopic 

diseases: acomprehensive review of the literature." Respir Res 4: 14-28. 

 

Hoffjan S, Nicolae D., Ostrovnaya I, et al. (2005). "Gene–environment interaction 

effects on the development of immune responses in the 1st year of life." Am J 

Hum Genet 76: 696–704. 

 

Hoffjan S, Stemmler S., Parwez Q, et al. (2005). "Evaluation of the toll-like 

receptor 6 Ser249Pro polymorphism in patients with asthma, atopic dermatitis and 

chronic obstructive pulmonary disease." BMC Med Genet 6: 34. 

 

Holgate ST, Yang Y, Haitchi HM, et al. (2006). "The genetics of asthma: 

ADAM33 as an example of a susceptibility gene." Proc Am Thorac Soc 3: 440-

443. 

 



 130

Hollingsworth JW, W. G., Lin KL, et al. (2006). "TLR4 signaling attenuates 

ongoing allergic inflammation." J Immunol 176: 5856–5862. 

 

Holloway JW, Yang IA (2005). "Beta2-adrenergic receptor polymorphism and 

asthma: true or false? J." J Allergy Clin Immunol 115: 960–962. 

 

Holz O, Kips J, and Magnussen, H. (2000). "Update on sputum methodology." 

Eur Respir J 16: 355-9. 

 

Hussein MR, Wood GS. (2002). "Building bridges in cancer: mismatch repair and 

microsatellite instability." Am J Dermatopathol 24: 76-81. 

 

Ito I, Nagai S, Handa T, Muro S, et al. (2005). "Matrix metalloproteinase-9 

promoter polymorphism associated with upper lung dominant emphysema." Am J 

Respir Crit Care Med 172: 1378-1382. 

 

Jarne P, Lagoda PJL (1996). "Microsatellites, from molecules to populations and 

back." Trends Ecol Evol 11: 424-9. 

 

Jaworski A, Rosche WA,  Gellibolian R, et al. (1995). " Mismatch repair in 

Escherichia coli enhances instability of (CTG)n triplet repeats from human 

hereditary diseases." Proc Natl Acad Sci USA 92: 11019-23. 

 

Jiang L, He B, Zhao MW, et al. (2005). "Association of gene polymorphisms of 

tumour necrosis factor-alpha and interleukin-13 with chronic obstructive 

pulmonary disease in Han nationality in Beijing." Chin Med J (Engl) 118: 541-

547. 

 

Jongejan RC, De Jongste JC, Raatgeep RC, Bonta IL, Kerrebijn KF. (1990). 

"Effects of changes in osmolarity on isolated human airways." J Appl Physiol 

68(4): 1568-75. 

 



 131

Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Marklund S, et al. (2006). "Genetically increased 

antioxidative protection and decreased chronic obstructive pulmonary disease." 

Am J Respir Crit Care Med 173: 858-864. 

 

Kanner RE, Anthonisen NR,, Connett JE; Lung Health Study Research Group. 

(2001). "Lower respiratory illnesses promote FEV(1) decline in current smokers 

but not ex-smokers with mild chronic obstructive pulmonary disease: results from 

the lung health study." Am J Respir Crit Care Med. Aug 1;164(3): 358-64. 

 

Kanner RE, Renzetti AD Jr., Klauber MR, Smith CB, Golden CA. (1979). 

"Variables associated with changes in spirometry in patients with obstructive lung 

diseases." Am J Med. Jul;67(1): 44-50. 

 

Kashi Y, King DG, Soller M. (1997). "Simple sequence repeats as a source of 

quantitative genetic variation." Trends Genet 13: 74-8. 

 

Kelleher CM, Silverman EK,, Broekelmann T, et al. (2005). "A functional 

mutation in the terminal exon of elastin in severe, early-onset chronic obstructive 

pulmonary disease." Am J Respir Cell Mol Biol 33: 355-362. 

 

Khorana, H. G. (1971). "Total synthesis of the gene for an alanine transfer 

ribonucleic acid from yeast." Pure Appl Chem 25: 91-118. 

 

Kiaris H, Ergazaki M, Spandidos DA. (1995). " Instability at the H-ras 

minisatellite is associated with the spontaneous abortion of the embryo." Biochem 

Biophys Res Commun 214: 788-92. 

 

Kierstein S, Poulain F., Cao Y, et al. (2006). "Susceptibility to ozone-induced 

airway inflammation is associated with decreased levels of surfactant protein D." 

Respir Res 7: 85. 

 

 



 132

Kijas, J.M.H., Fowler, J.C.S., and M.R. Thomas. (1995). "An evaluation of 

sequence tagged microsatellite site markers for genetic analysis within citrus and 

related species." Genome 38: 349-355. 

 

Kolodner RD, Marsischky GT. (1999). " Eukaryotic DNA mismatch repair." Curr 

Opin Genet Dev 9: 89-96. 

 

Kostikas K, Papatheodorou G, Psathakis K, Panagou P, Loukides S. (2003). 

"Oxidative stress in expired breath condensate of patients with COPD." Chest 

124(4): 1373-80. 

 

Kovtun IV, Goellner G, McMurray CT. (2001). "Structural features of 

trinucleotide repeats associated with DNA expansion." Biochem Cell Biol 79: 

325-6. 

 

Kozobolis VP, Detorakis ET, Sourvinos G, et al. (1999). "Loss of heterozygosity 

in pseudoexfoliation syndrome." Invest Ophthalmol Vis Sci 40: 1255-60. 

 

Kruglyak, L. (1999). "Prospects for whole-genome linkage disequilibrium 

mapping of common disease genes." Nature Genet. 22: 139–144. 

 

Kueppers F, Miller RD, Gordon H, Hepper NG, Offord K. (1977). "Familial 

prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in a matched pair study." Am 

J Med 63: 336-342. 

 

Kurimoto F, Gemma A, Hosoya Y, et al. (2001). "Unchanged frequency of loss of 

heterozygosity and size of the deleted region at 8p21-23 during metastasis of lung 

cancer." Int J Mol Med 8: 89-93. 

 

Lange P, Nyboe J., Appleyard M, Jensen G, Schnohr P. (1990). "Relation of 

ventilatory impairment and of chronic mucus hypersecretion to mortality from 

obstructive lung disease and from all causes." Thorax. Aug;45(8): 579-85. 

 



 133

Larson JL, Ridzon R., Hannan MM. (2001). " Sputum induction versus fiber optic 

bronchoscope in the diagnosis of tuberculosis." Am J Respir Crit Care Med 

163(5): 1279-80. 

 

Laurell C.B., Eriksson S. ( 1963). "The electrophoretic alpha1-globulin pattern of 

serum in alpha1-antitrypsin deficiency." Scand. J. Clin. Invest 15: 132-140. 

 

Lee SH, Chang DK,, Goel A, et al. (2003). "Microsatellite instability and 

suppressed DNA repair enzyme expression in Rheumatoid Arthritis." Journal of 

Immunology 170: 2214-20. 

 

Leigh TR, Parsons P., Hume C, Husain OA, Gazzard B, Collins JV. (1989). 

"Sputum induction for diagnosis of Pneumocystis carinii pneumonia." Lancet 

2(8656): 205-6. 

 

LeVan TD, Von Essen S., Romberger DJ, et al. (2005). " Polymorphisms in the 

CD14 gene associated with pulmonary function in farmers." Am J Respir Crit 

Care Med 171: 773–779. 

 

Lewitter FI, Tager I., McGue M, Tishler PV, Speizer FE. (1984). "Genetic and 

environmental determinants of level of pulmonary function." Am J Epidemiol 

120: 518-529. 

 

 

Leynaert B,  G.-B. M., Soussan D, et al. (2006). "Association between farm 

exposure and atopy, according to the CD14 C�159T polymorphism." J Allergy 

�Clin Immunol 118: 658–665. 

 

 

Li YF, G. W., Avol E, et al. (2006). " Associations of tumor necrosis factor 

G308A with childhood asthma and wheezing." Am J Respir Crit Care Med 173: 

970–976. 

 



 134

Liloglou, T., Maloney, P., Xinarianos, G., Fear, S., and Field, J. K. (2000). 

"Sensitivity and limitations of high throughput fluorescent microsatellite analysis 

for the detection of allelic imbalance: application in lung tumors." Int J Oncol 16: 

5-14. 

 

Liu AH, L. D. (2006). "Renaissance of the hygiene hypothesis." J Allergy Clin 

Immunol 117: 1063–1066. 

 

Lodrup Carlsen KC, Lovik M., Granum B, et al. (2006). "Soluble CD14 at 2 yr of 

age: gender-related effects of tobacco smoke exposure, recurrent infections and 

atopic diseases." Pediatr Allergy Immunol 17: 304–312. 

 

 

Lopez-Encuentra A, AstudilloJ., Cerezal J, et al. (2005). "Prognostic value of 

chronic obstructive pulmonary disease in 2994 cases of lung cancer." Eur J 

Cardiothorac Surg(27): 8-13. 

 

 

Maduro MR, Casella  R., Kim E, et al. (2003). "Microsatellite instability and 

defects in mismatch repair proteins: a new etiology for Sertoli cell-only 

syndrome." N Engl J Med 9: 61-8. 

 

 

Marcotte EM, Pellegrini M., Yeates TO, et al. (1999). "A census of protein 

repeats." J Mol Biol 293: 151-60. 

 

Martin P, Makepeace K., Hill SA, Hood DW, Moxon ER. (2005). "Microsatellite 

instability regulates transcription factor binding and gene expression." Proc Natl 

Acad Sci U S A. 102(10): 3800-4. 

 

Martinez, F. (2005). "Gene–environment interactions in asthma and allergies: a 

new paradigm to understand disease causation." Immunol Allergy Clin North Am 

25: 709–721. 

 



 135

Matheson MC, Ellis J., Raven J, et al. (2006). "Association of IL8, CXCR2 and 

TNFalpha polymorphisms and airway disease." J Hum Genet 51: 196-203. 

 

Mayers DA, Larj N., Lange L. (2004). "Genetics of Asthma and COPD. Similar 

results for different phenotypes." Chest 126: 105S-110S. 

 

Metzgar D, Bytof J,  Wills C. (2000). "Selection against frameshift mutations 

limits microsatellite expansion in coding DNA." Genome Res 10: 72-80. 

 

Meyers DA, Postma D., Stine OC, et al. (2005). "Genome screen for asthma and 

bronchial hyperresponsiveness: interactions with passive smoke exposure." J 

Allergy Clin Immunol 115: 1169–1175. 

 

Mitsudomi, T., Oyama, T., Nishida, K., Ogami, A., Osaki, T., Sugio, K., 

Yasumoto, K., Sugimachi, K., and Gazdar, A. F. (1996). " Loss of heterozygosity 

at 3p in non-small cell lung cancer and its prognostic implication." Clin Cancer 

Res 2: 1185-1189. 

 

Molfino, N. (2007). "Current thinking on genetics of chronic obstructive 

pulmonary disease." Curr Opin Pulm Med. 13(2): 107-13. 

 

Moore PS, Zamboni G., Brighenti A, et al. (2001). "Molecular characterization of 

pancreatic serous microcystic adenomas: evidence for a tumor suppressor gene on 

chromosome 10q." Am J Pathol 158: 317-21. 

 

Mornex J.F., et al. (1986). "Expression of the alpha1-antitrypsin gene in 

mononuclear phagocytes of normal and alpha1-antitrypsin deficient individuals." 

J. Clin. Invest 77: 1952-1961. 

 

Morris GE, Whyte MK., Martin GF, et al. . (2005). "Agonists of toll-like receptors 

2 and 4 activate airway smooth muscle via mononuclear leukocytes." Am J Respir 

Crit Care Med 171: 814–822. 

 

 



 136

Mullis, K. and Faloona, F (1987). "In Methods in enzymoogy." Academic Press, 

New York and London. Vol.155 (ed. R. Wu): 335. 

 

Murray C, Lopez A. (1996). "Evidence based health policy-lessons from the 

Global Burden of Disease Study." Science 274: 740-3. 

 

Nicolae D, Cox NJ, Lester LA, Schneider D, Tan Z, Billstrand C, et al. (2005). 

"Fine mapping and positional candidate studies identify HLA-G as an asthma 

susceptibility gene on chromosome 6p21." Am J Hum Genet 76: 349-57. 

 

Noakes PS, Hale J, Thomas R, et al. (2006). "Maternal smoking is associated with 

impaired neonatal Toll-like receptor (TLR) mediated immune responses." Eur 

Respir J 28: 721–729. 

 

O’Donnell AR, Toelle BG., Marks GB, et al. (2004). "Age-specific relationship 

between CD14 and atopy in a cohort assessed from age 8 to 25 years." Am J 

Respir Crit Care Med 169: 615–622. 

 

Ober, C. (2005). "Perspectives on the past decade of asthma genetics." J Allergy 

Clin Immunol 116(2): 274-278. 

 

O'byrne PM, Postma DS. (1999). "The many faces of airway inflammation. 

Asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Asthma Research Group." 

Am J Respir Crit Care Med. 159(5 Pt 2). 

 

Paraskakis E, Sourvinos G, Passam F, Tzanakis N, Tzortzaki EG, Zervou M, 

Spandidos D, Siafakas NM. (2003). "Microsatellite DNA instability and loss of 

heterozygosity in bronchial asthma." Eur Respir J. Dec;22: 951-55. 

 

Park JY, Chen L, Wadhwa N, Tockman MS. (2005). "Polymorphisms for 

microsomal epoxide hydrolase and genetic susceptibility to COPD." Int J Mol 

Med 15: 443-448. 

 



 137

Parsons, R., Li, G. M., Longley, M. J., Fang, W. H., Papadopoulos, N., Jen, J., de 

la Chapelle, A., Kinzler, K. W., Vogelstein, B., and Modrich (1993). 

"Hypermutability and mismatch repair deficiency in RER+ tumor cells." Cell 75: 

1227-1236. 

 

Pauwels RA, Buist AS, Calverley PM, Jenkins CR, Hurd SS; GOLD Scientific 

Committee. (2001Apr;). "GOLD Scientific Committee. Global strategy for the 

diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 

NHLBI/WHO Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 

Workshop summary. Review." Am J Respir Crit Care Med. 163(5). 

 

Pauwels RA, B. A., Ma P, et al. and the GOLD Scientific Committee. (2005). 

"Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the 

diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 

NHLBI/WHO workshop report." NIH Publication no. 2701: 1-100. 

 

Pavia D, Thomson ML, Clarke SW. (1978). "Enhanced clearance of secretions 

from the human lung after the administration of hypertonic saline aerosol." Am 

Rev Respir Dis 117(2): 199-203. 

 

Peto R, Speizer FE Cochrane AL, Moore F, Fletcher CM, Tinker CM, Higgins IT, 

Gray RG, Richards SM, Gilliland J, Norman-Smith B. (1983). "The relevance in 

adults of air-flow obstruction, but not of mucus hypersecretion, to mortality from 

chronic lung disease. Results from 20 years of prospective observation." Am Rev 

Respir Dis. Sep;128(3): 491-500. 

 

Pin I, Gibson PG, Kolendowicz R, Girgis-Gabardo A, Denburg JA, Hargreave FE, 

et al. (1992). "Use of induced sputum cell counts to investigate airway 

inflammation in asthma." Thorax 47(1): 25-9. 

 

Pizzichini E, Pizzichini MM,  Efthimiadis A, Hargreave FE, Dolovich J. (1996). 

"Measurement of inflammatory indices in induced sputum: effects of selection of 

sputum to minimize salivary contamination." Eur Respir J 9(6): 1174-80. 

 



 138

Pride NB, Connellan SJ (1982). "Chronic bronchitis in non-smokers. Introductory 

review." Eur J Respir Dis Suppl. 118: 9-14. 

 

The International HapMap Consortium. The International HapMap Project. 

(2003). Nature 426: 789–796. 

 

Quinn, A. G., Healy, E., Rehman, I., Sikkink, S., and Rees, J. L. (1995). 

"Microsatellite instability in human non-melanoma and melanoma skin cancer." J 

Invest Dermatol 104: 309-312. 

 

Rahman, I. (2002). " Oxidative stress and gene transcription in asthma and chronic 

obstructive pulmonary disease: antioxidant therapeutic targets." Curr Drug Targets 

Inflamm Allergy. 1(3): 291-315. 

 

Rannala, B. (2001). "Finding Genes Influencing Susceptibility to 

Complex Diseases in the Post-Genome Era." Am J Pharmacogenomics 1(3): 203-

221. 

 

Redline S, Tishler PV,, Lewitter FI, Tager IB, Munoz A, Speizer FE. (1987). 

"Assessment of genetic and nongenetic influences on pulmonary function. A twin 

study." Am Rev Respir Dis. Jan;135(1): 217-22. 

 

Redline S, Tishler PV, Rosner B, Lewitter FI, Vandenburgh M, Weiss ST, Speizer 

FE. (1989). "Genotypic and phenotypic similarities in pulmonary function among 

family members of adult monozygotic and dizygotic twins." Am J Epidemiol 129: 

827-836. 

 

Rehman I, Quinn AG, Healy E, et al. (1994). "High frequency of loss of 

heterozygosity in actinic keratoses, a usually benign disease." Lancet 344: 788-9. 

 

Reijmerink NE, Hylkema MN, Postma DS, et al. (2006). "Confounding effect of 

atopy on functional effects of the CD14/�159 promoter polymorphism." J Allergy 

Clin Immunol 117: 219; author reply 220. 

 



 139

Rennard, S. I. (2004). "Cigarette smoke in research." Am J Respir Cell Mol Biol 

31(5): 479-80. 

 

Risch, N. J. (2000). "Searching for genetic determinants in the new millennium." 

Nature 405: 847-856. 

 

Risch, N. & Merikangas, K. (1996). "The future of genetic studies of complex 

human diseases." Science 273: 1516–1517. 

 

Robinson M, Regnis JA, Bailey DL, King M, Bautovich GJ, Bye PT. . (1996). 

"Effect of hypertonic saline, amiloride, and cough on mucociliary clearance in 

patients with cystic fibrosis." Am J Respir Crit Care Med 153(5): 1503-9. 

 

Rocha E, Matic I,  Taddei F. (2002). "Over-representation of repeats in stress 

response genes: a strategy to increase versatility under stressful conditions." Nucl 

Acids Res 30: 1886-94. 

 

Rodriguez F, de la Roza C, Jardi R, et al. (2005). "Glutathione S-transferase P1 

and lung function in patients with alpha1-antitrypsin deficiency and COPD." 

Chest 127: 1537-1543. 

 

Rosa-Rosa L, Zimmermann N, Bernstein JA, et al(1999). "The R576 IL-4 receptor 

alpha allele correlates with asthma severity." J Allergy Clin Immunol 104: 1008-

14. 

 

Rubinsztein DC, Leggo J, Coetzee GTA, et al. (1995). "Sequence variation and 

size ranges of CAG repeats in the Machado--Joseph disease, spinocerebellar 

ataxia type 1 and androgen receptor genes." Hum Mol Genet 4: 1585-90. 

 

Saiki, R. K., Scharf, S., Faloona, F., Mullis, K. B., Horn, G. T., Erlich, H. A., and 

Arnheim, N. (1985). "Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences 

and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia." Science 230: 

1350-1354. 

 



 140

Saiki, R. K., Gelfand, D. H., Stoffel, S., Scharf, S. J., Higuchi, R., Horn, G. T., 

Mullis, K. B., and Erlich, H. A. (1988). " Primer-directed enzymatic amplification 

of DNA with a thermostable DNA polymerase." Science 239: 487-491. 

 

Saito R, Tomita M. (1999). "On negative selection against ATG triplets near start 

codons in eukaryotic and prokaryotic genomes." J Mol Evol 48: 213-7. 

 

Samara K, Zervou M, Siafakas NM, Tzortzaki EG. (2006). "Microsatellite DNA 

instability in benign lung diseases.Review." Respir Med Feb;100(2): 202-11. 

 

Sanford A.J., Weir T.D., Pare P.D. (1997). "Genetic risk factors for chronic 

obstructive pulmonary disease." Eur. Respir. J. 10: 1380-1391. 

 

Sanford AJ, Pare PD. (2000). "The genetics of asthma." Am J Respir Crit Care 

Med 161: 202-6. 

 

Schaub B, Lauener R, von Mutius E. (2006). "The many faces of the hygiene 

hypothesis." J Allergy Clin Immunol 117: 969–977; quiz 978. 

 

Schlotterer, C. (2000). "Evolutionary dynamics of microsatellite DNA." 

Chromosoma 109: 365-71. 

 

Schlotterer C, Amos B, Tautz D. (1991). "Conservation of polymorphic simple 

sequence loci in cetacean species." Nature 354: 63-5. 

 

Schlotterer C, Tautz D. (1992). "Slippage synthesis of simple sequence DNA." 

Nucl Acids Res 20: 211-5. 

 

Schlotterer C, Wiehe T (1999). "Microsatellites, a neutral marker to infer selective 

sweeps. In: Golstein DB, Schlotterer C, editors. Microsatellites: evolutions and 

applications." Oxford University Press: 238-47. 

 

Segal E, Fondufe-Mittendorf Y, Chen L, et al (2006). "A genomic code for 

nucleosome positioning." Nature 442: 772–778. 



 141

 

Seifart C, Dempfle A, Plagens A, et al.(2005). "TNFa-, TNFb-, IL-6-, and IL-10-

promoter polymorphisms in patients with chronic obstructive pulmonary disease." 

Tissue Antigens 65: 93-100. 

 

Shahar E, Folsom AR, Melnick SL, Tockman MS, Comstock GW, Gennaro V, 

Higgins MW, Sorlie PD, Ko WJ, Szklo M. (1994). "Dietary n-3 polyunsaturated 

fatty acids and smoking-related chronic obstructive pulmonary disease. 

Atherosclerosis Risk in Communities Study Investigators." N Engl J Med. Jul 

28;331(4): 228-33. 

 

Shaheen S, Barker DJ. (1994). " Early lung growth and chronic airflow 

obstruction." Thorax. Jun;49(6): 533-6. 

 

Sia EA, Kokoska RJ, Dominska M, et al. (1997). "Microsatellite instability in 

yeast: dependence on repeat unit size and DNA mismatch repair genes." Mol Cell 

Biol 17: 2851-8. 

 

Siafakas NM, Tzortzaki EG, Sourvinos G, Bouros D, Tzanakis N, Kafatos A, 

Spandidos D. (1999). "Microsatellite DNA instability in COPD." Chest 116(1): 

47-51. 

 

Siafakas NM, Tzortzaki EG, (2002). "Few smokers develop COPD. Why?" Respir 

Med 96(8): 615-24. 

 

Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, Paoletti P, Gibson J, Howard P, Yernault JC, 

Decramer M, Higenbottam T, Postma DS, et al (1995). "Optimal assessment and 

management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European 

Respiratory Society Task Force." Eur Respir J. Aug; 8(8): 1398-420. 

 

Silverman, E. (2006). "Progress in chronic obstructive pulmonary disease 

genetics." Proc Am Thorac Soc 3: 405-408. 

 



 142

Silverman EK, Mosley JD, Palmer LJ, et al. (2002). " Genome-wide linkage 

analysis of severe, early-onset chronic obstructive pulmonary disease: airflow 

obstruction and chronic bronchitis phenotypes." Hum Mol Genet 11: 623-32. 

 

Silverman EK, Palmer LJ, Mosley JD, et al (2002). "Genome wide linkage 

analysis of quantitative spirometric phenotypes in severe early-onset chronic 

obstructive pulmonary disease." Am J Hum Genet 70: 1229-39. 

 

 

Simpson A, John SL, Jury F, et al. (2006). "Endotoxin exposure, CD14, and 

allergic disease: an interaction between genes and the environment." Am J Respir 

Crit �Care Med 174: 386–392. 

 

Sluiter HJ, Koeter GH, de Monchy JG, et al (1991). "The Dutch hypothesis 

(chronic non-specific lung disease) revisited." Eur Respir J 4: 479-489. 

 

American Thoracic Society. (1995). " Standards for the diagnosis and care of 

patients with chronic obstructive pulmonary disease." Am J  Respir Crit Care Med 

152(5, Pt 2): S77-S121. 

 

Sourvinos, G., Kiaris, H., Tsikkinis, A., Vassilaros, S., and Spandidos, D. A. 

(1997). " Microsatellite instability and loss of heterozygosity in primary breast 

tumours." Tumour Biol 18: 157-166. 

 

Spandidos DA, Ergazaki M, Hatzistamou J, et al. (1996). "Microsatellite 

instability in patients with chronic obstructive pulmonary disease." Oncol Rep 3: 

489-91. 

 

Spanevello A, Beghe B, Bianchi A, Migliori GB, Ambrosetti M, Neri M, et al. 

(1998). "Comparison of two methods of processing induced sputum: selected 

versus entire sputum." Am J Respir Crit Care Med 157(2): 665-8. 

 



 143

Sreenu VB, Ranjitkumar G, Swaminathan S, et al (2003). "MICAS: a fully 

automated web server for microsatellite extraction and analysis from prokaryote 

and viral genomic sequences." Appl Bioinformatics 2: 165-8. 

 

Stemmler S, Arinir U, Klein W,et al.2005). "Association of interleukin-8 receptor 

alpha polymorphisms with chronic obstructive pulmonary disease and asthma." 

Genes Immun 6: 225-230. 

 

Strik MC, Wolbink A, Wouters D, Bladergroen BA, Verlaan AR, van Houdt IS, 

Hijlkema S, Hack CE, Kummer JA. (2004). " Intracellular serpin SERPINB6 

(PI6) is abundantly expressed by human mast cells and forms complexes with 

beta-tryptase monomers." Blood 103: 2710-7. 

 

Su ZG, Wen FQ, Feng YL, et al (2005). "Transforming growth factor-beta1 gene 

polymorphisms associated with chronic obstructive pulmonary disease in Chinese 

population." Acta Pharmacol Sin 26: 714-720. 

 

Sukkar MB, Xie S, Khorasani NM, et al (2006). "Toll-like receptor 2, 3, and 4 

expression and function in human airway smooth muscle." J Allergy Clin 

Immunol 118: 641–648. 

 

Tachida H, Iizuka M (1992). "Persistence of repeated sequences that evolve by 

replication slippage." Genetics 131: 471-8. 

 

Tamiya G., Shinya M. et al. (2006). "Whole genome association study of 

rheumatoid arthritis using 27039 microsatellites,." Human Molecular Genetics 

14(16): 2305-2321. 

 

Tashkin DP, Altose MD, Connett JE, Kanner RE, Lee WW, Wise RA. (1996). 

"Methacholine reactivity predicts changes in lung function over time in smokers 

with early chronic obstructive pulmonary disease. The Lung Health Study 

Research Group." Am J Respir Crit Care Med. Jun;153(6 Pt 1): 1802-11. 

 



 144

Tautz, D. (1989). "Hypervariability of simple sequences as a general source for 

polymorphic DNA markers." Nucl Acids Res 17: 6463-71. 

 

Tautz D, Renz M. (1984). "Simple sequences are ubiquitous repetitive  

components of    eukaryotic genomes." Nucl Acids Res 12: 4127-8. 

 

Teare M.D., Barrett J.H.,(2005). "Genetic linkage studies." Lancet 366: 1036-

1044. 

 

Thomas DC, Umar A, Kunkel TA. (1996). "Microsatellite instability and  

mismatch repair defects in cancer cells." Mutat Res 350: 201–5. 

 

Todd, J. (2006). " Statistical false positive or true disease pathway?" Nat Genet 

38: 731–733. 

 

Tsoumakidou M, Tzanakis N, Siafakas NM. (2003). "Induced sputum in the 

investigation of airway inflammation of COPD." Respir Med 97(8): 863-71. 

 

Tsoumakidou M, Tzanakis N, Kyriakou D, Chrysofakis G, Siafakas NM. (2004). 

"Inflammatory cell profiles and T-lymphocyte subsets in chronic obstructive 

pulmonary disease and severe persistent asthma." Clin Exp Allergy 34(2): 234-40. 

 

Tsoumakidou M, Tzanakis N, Chrysofakis G, Siafakas NM. (2005). "Nitrosative 

stress, heme oxygenase-1 expression and airway inflammation during severe 

exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease." Chest 127(6): 1911-8. 

 

Van Eerdewegh P, Little RD, Dupuis J, Del Mastro RG, Falls K, Simon J et al. 

(2002). "Association of the ADAM33 gene with asthma and bronchial  

hyperresponsiveness." Nature 418: 426-30. 

 

Vassilakis DA, Sourvinos G, Markatos M, et al. (1999). "Microsatellite DNA 

instability and loss of heterozygosity in pulmonary sarcoidosis." Am J Respir Crit 

Care Med 160: 1729-33. 

 



 145

Vassilakis DA, Sourvinos G, Spandidos DA, Siafakas NM, Bouros D. (2000). 

"Frequent genetic alterations at the microsatellite level in cytologic sputum 

samples of patients with Idiopathic pulmonary fibrosis." Am J Respir Crit Care 

Med 162: 1115-19. 

 

Vercelli, D. (2003). "Learning from discrepancies: CD14 polymorphisms, atopy 

and the  endotoxin switch." Clin Exp Allergy 33: 153–155. 

 

Vestbo J, Prescott E, Lange P. (1996). "Association of chronic mucus 

hypersecretion with FEV1 decline and chronic obstructive pulmonary disease 

morbidity. Copenhagen City Heart Study Group." Am J Respir Crit Care Med. 

153(5): 1530-5. 

 

Weber JL, May PE (1989). "Abundant class of human DNA polymorphisms 

which can be typed using the polymerase chain reaction." Am J Hum Genet 44: 

388-96. 

 

Weissenbach, J. et al. (1992). " A second-generation linkage map of the human 

genome." Nature 359(6398): 794-801. 

 

White PJ, Borts RH, Hirst MC. (1999). "Stability of the human fragile X (CGG)n 

triplet repeat array in Saccharomyces cerevisiae deficient in aspects of DNA 

metabolism." Mol Cell Biol 19: 5675-84. 

 

WHO/NHLBI Workshop Report. National Institutes of Health NH, L., and Blood 

Institute, Bethesda, MD. (1995  updated April 2002.). "Global Strategy for 

Asthma Management and Prevention." Publication No.95-3659. 

 

Wistuba II, Behrens C, Virmani AK, et al (1999). "Allelic losses at chromosome 

8p21-23 is early and frequent events in the pathogenesis of lung cancer." Cancer 

Res 59: 1973-9. 

 

Wistuba II , Mao L, Gazdar AF. (2002). "Smoking molecular damage in bronchial 

epithelium." Oncogene 21: 7298-7306. 



 146

 

Wolffe AP, Matzke MA (1999). "Epigenetics: regulation through repression." 

Science 286: 481–486. 

 

Xu J, Meyers DA, Ober C, et al. (2001). "Genomewide screen and identification 

of gene-gene interactions for asthma susceptibility loci in three US populations: 

collaborative study on the genetics of asthma." Am J Hum Genet 68: 1437-46. 

 

Yang IA, Fong KM, Holgate ST, et al. (2006). "The role of Toll-like receptors and 

related receptors of the innate immune system in asthma." Curr Opin Allergy Clin  

Immunol 6: 23–28. 

 

Yang IA, Holz O, Jorres RA, et al. (2005). "Association of tumour necrosis factor-

alpha polymorphisms and ozone-induced change in lung function." Am J Respir 

Crit Care Med 171: 171–176. 

 

Yang IA, Savarimuthu S, Kim ST, Holloway JW, Bell SC, Fong KM. (2007Feb). 

"Gene-environmental interaction in asthma." Curr Opin Allergy Clin Immunol 

7(1): 75-82. 

 

Young RP, Hopkins R, Black PN, et al (2006). "Functional variants of antioxidant 

genes in smokers with COPD and in those with normal lung function." Thorax 61: 

394-399. 

 

Zachos G, Koumantaki E, Vareltzidis A, et al. (1998). "Evidence for loss of 

heterozygosity in human psoriatic lesion." Br J Dermatol 139: 974-7. 

 

Zambelli-Weiner A, Ehrlich E, Stockton ML, et al. (2005). "Evaluation of the 

CD14/-260 polymorphism and house dust endotoxin exposure in the Barbados 

Asthma Genetics Study." J Allergy Clin Immunol 115: 1203– 

1209. 

 

Zhivotovsky B, Kroemer G (2004). "Apoptosis and genomic instability." Nat Rev 

Mol Cell Biol 5: 752-62. 



 147

 

Zhu Z, Homer RJ, Wang Z, et al. (1999). " Pulmonary expression of interleukin-

13 causes inflammation, mucus hypersecretion, subepithelial fibrosis, physiologic 

abnormalities and eotaxin production." J Clin Invest 103: 779-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148

6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 



Differences in microsatellite DNA level

between asthma and chronic obstructive

pulmonary disease
M.I. Zervou*, E.G. Tzortzaki*,#, D. Makris#, M. Gaga", E. Zervas", E. Economidou",
M. Tsoumakidou#, N. Tzanakis#, J. Milic-Emili+ and N.M. Siafakas*,#

ABSTRACT: Previous studies have shown that microsatellite (MS) DNA instability (MSI) is

detectable in sputum cells in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma. The aim

of the present study was to investigate whether asthma and COPD could be distinguished at the

MS DNA level.

DNA was extracted from sputum cells and white blood cells from 63 COPD patients, 60 non-

COPD smokers, 36 asthmatics and 30 healthy nonsmokers. Ten MS markers located on

chromosomes 2p, 5q, 6p, 10q, 13q, 14q and 17q were analysed.

No MSI was detected in non-COPD smokers or healthy nonsmokers. A significantly higher

proportion of COPD patients exhibited MSI (49.2%) compared to asthmatics (22.2%). MSI was

detected even in the mild stages of COPD (33.3%) and asthma (22.2%). No relationship was found

between MSI and COPD severity. The most frequently affected marker was D14S588 (17.5% in

COPD and 2.7% in asthma). The markers D6S344, G29802 and D13S71 showed alterations only in

COPD, and G29802 was associated with a significantly decreased forced expiratory volume in one

second FEV1 (% predicted), whereas MSI in D6S344 was associated with a significantly higher

FEV1 (% pred).

The frequency of microsatellite instability was higher in chronic obstructive pulmonary disease

than in asthma, and microsatellite instability in three workers showed chronic obstructive

pulmonary disease specificity. However, further studies are needed to verify the differences

between chronic obstructive pulmonary disease and asthma at the microsatellite level.

KEYWORDS: Chronic bronchitis, cigarette smoking, genetic susceptibility, genomic instability,

somatic mutation, sputum

A
sthma and chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) are considered to be the
common respiratory diseases caused by

the interaction of genetic susceptibility with
environmental factors [1]. COPD is a preventable
and treatable disease state characterised by
airflow limitation that is not fully reversible,
caused primarily by cigarette smoking [2]. How-
ever, few smokers develop clinically relevant
COPD, suggesting a genetically predetermined
susceptibility. Severe a1-antitrypsin deficiency is
the only proven genetic risk factor for COPD;
however, it is present in only 1–2% of COPD
patients [3, 4]. Recently, linkage and candidate
gene studies in COPD have suggested a number
of candidate genes to be involved in COPD
pathogenesis [4–6].

In addition, asthma is a chronic inflammatory
disorder of the airways, which is associated with

airway hyperresponsiveness, recurrent symp-
toms and reversible airflow limitation. Host and
environmental factors may influence the devel-
opment of asthma [7]. Recent studies have shown
that there are many genes with moderate effects
in the pathogenesis of asthma rather than a few
major ones. Chromosomal regions likely to
harbour asthma susceptibility genes have been
identified [8–10].

DNA microsatellites (MSs) are one of the most
abundant classes of intergenic repetitive
sequences dispersed on eukaryotic genomes and
contain minimal repetitive units composed
(usually) of one to five base pairs. These
sequences are highly polymorphic in human
populations and serve as markers for human
identification or pedigree analyses [11]. Many
studies have shown that MSs are important for
genomic stability, can affect enzymes controlling
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the cell cycle, may markedly alter transcriptional activity, or
protein-binding ability, and, finally, can affect gene translation
[12–14]. Their abundance and various functions and effects are
associated with a very high mutation rate, as compared with
the rates of point mutation at coding gene loci. MS instability
(MSI) is predominantly manifested as changes in the number
of repetitive units, and, because of its correlation with high
mutation rates, as reported previously, has become a useful
genetic tool in the identification of regions of potentially
altered genes. Moreover, MSI at the level of somatic cells
strongly suggests defects in cellular systems maintaining
genetic information [15].

Previous studies have shown that genetic alterations in MS
markers, including MSI, have been observed in several human
malignant conditions [16–18] and benign diseases, such as
actinic keratosis, pterygium, diabetic retinopathy, atherosclero-
sis, asthma, COPD, sarcoidosis, idiopathic pulmonary fibrosis
and rheumatoid arthritis [19–22].

Recent studies have shown that somatic genetic alterations,
such as MSI, are a detectable phenomenon in sputum cells in
COPD [23, 24] and asthmatic patients [25]. It was suggested
that MSI could be considered a useful marker of genetic
susceptibility, indicating destabilisation of the genome at
various loci [23–25].

The aim of the present study was to investigate whether there
are any disease-specific MS markers that would permit
distinction between asthma and COPD, and, secondly,
whether MSI could be used as a genetic screening tool for
further identification of chromosomal regions harbouring
susceptibility genes. The results of the study support both
hypotheses.

METHODS

Subjects
A total of 166 subjects were studied; 63 COPD patients
(mean¡SD age 68¡10 yrs), 60 non-COPD smokers (age
59¡15 yrs), 36 asthmatics (age 50¡12 yrs) and 30 normal
subjects (age 56¡17 yrs) were included in the study. In the
COPD group, smoking history revealed 17 current and 46 ex-
smokers. Asthmatics and normal subjects were nonsmokers.

The American Thoracic Society/European Respiratory Society
consensus statement [2] was used for the diagnosis and
assessment of severity of COPD, and the Global Initiative for
Asthma guidelines [7] for asthmatics. Patients with any upper
respiratory tract infection within the 6 weeks before the study,
as well those with a history of lung (or other) cancer, were
excluded from the present study. The non-COPD smokers
showed normal physical examination and chest radiography
results, and their spirometric values were within normal limits.
The normal subjects were nonasthmatic, nonatopic never-
smokers who were receiving no medication (table 1).

Spirometry
Spirometry, including a bronchodilation test, was performed in
all subjects using a computerised system (MasterLab 2.12;
Jaeger, Würzburg, Germany) according to standardised guide-
lines [26].

Sputum induction
Sputum was induced via inhalation of a hypertonic saline
aerosol, generated by an ultrasonic nebuliser (Ultraneb 2000;
DeVilbiss, Somerset, PA, USA), according to standard methods
[27–30]. In detail, three expiratory manoeuvres were per-
formed 15 min after inhalation of 200 mg salbutamol and the
highest value was taken as the baseline FEV1. Subjects then
inhaled the hypertonic saline aerosols for three periods of
7 min. Flow manoeuvres were performed after each inhalation.
Subjects were then encouraged to cough and to expectorate
sputum into a sterile plastic container, which was kept on ice. The
procedure was terminated after the three periods of 7 min, if the
sputum sample was of sufficiently good quality, after a fall in
FEV1 of o20% from baseline or if troublesome symptoms
occurred. The viscid portion of the expectorated sample was
separated from the sputum as described previously [31].

DNA extraction
The presence of MSI in sputum cells compared to DNA
obtained from peripheral white blood cells from the same
individual was investigated.

DNA extraction was carried out according to standard
protocols (QIAmp DNA Blood Maxi and Mini kits; QIAGEN,
Inc., Valencia, CA, USA). DNA samples were stored at -20uC.

Microsatellite markers and microsatellite instability analysis
Ten polymorphic MS markers were used to assess MSI
(G29802, RH70958, D17S250, D5S207, D13S71, D14S588,
D14S292, D6S2223, D6S263 and D6S344). All markers had
previously been shown to be located close to genes involved in
asthma and/or COPD [23, 32–39]. The sequences of the MS
markers used were provided through the National Center for
Biotechnology Information database [40]. The PCR technique
was used to amplify DNA sequences. PCR amplifications were
carried out in 50-mL final volume reaction mixtures in a PTC-
100 thermal cycler (M.J. Research, Inc., Watertown, MA, USA),
using the Qiagen Taq PCR Core Kit (QIAGEN, Inc.). Forward
primers were labelled with the LI-COR IR800 fluorochrome
(LI-COR, Lincoln, NE, USA). The following thermal cycling
protocol was applied: 3 min at 94uC, followed by 30 cycles at
94uC for 30 s, 55uC for 30 s, 72uC for 30 s and 72uC for 5 min,
and terminated at 4uC.

The PCR products were analysed and visualised by electro-
phoresis in 8% Long Ranger polyacrylamide (BMA, Rockland,
ME, USA)/7 M urea sequencing gels in a LI-COR 4200 DNA
sequencer, and alleles were sized using GeneProfiler version
3.54 software (Scanalytics, BS Biosciences, Rockville, MD,
USA). MSI was identified by comparing the electrophoretic
patterns of the MS markers of sputum DNA against peripheral
blood demonstrating a shift of one or both of the alleles, thus
identifying novel alleles, as indicated by an addition or
deletion of one or more repeat units. Two scientists who were
not aware of the clinical characteristics of the subjects
performed independent readings. All MSI-positive samples
were tested twice using fresh DNA, and showed 100%
reproducibility.

Statistical analysis
The normality of the numerical parameters was tested using
the Kolmogorov–Smirnov test. An unpaired t-test for normally
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and Mann–Whitney test for non-normally distributed data
were used to estimate significant differences between two
groups. ANOVA for normally and the Kruskal–Wallis test for
non-normally distributed variables were used to compare
differences among groups (COPD smokers, non-COPD smo-
kers, asthmatics and normal subjects). The Chi-squared test
was used for comparison of percentages (Yates’s test).
Pearson’s correlation coefficient for normally and Spearman’s
rho for non-normally distributed variables were used to assign
significant relationships. Multivariate analysis was performed
in order to examine the effect of relevant covariates, such as
smoking severity, and to adjust the significant associations
with MSI. A p-value of ,0.05 was considered significant.

Ethics
The present study was approved by Medical Research Ethics
Committee of University General Hospital (Iráklion, Greece)
and patients gave their informed consent.

RESULTS
Table 1 shows the anthropometric characteristics and spiro-
metric data of COPD patients, non-COPD smokers, asthmatics
and normal subjects. COPD patients are presented in groups
according to the severity of the disease [2]. Figure 1 shows
representative samples of MS DNA stability (MSS), as well as
MSI, in the D6S344 marker. Samples taken from non-COPD
smokers and normal subjects showed no MSI in any of the 10
MS markers tested. The MS marker, chromosomal location and
results in COPD patients, asthma, non-COPD smokers and
normal subjects are shown in table 2. A significantly higher
proportion of COPD patients exhibited MSI in sputum cells
versus blood samples compared with asthmatic patients (31
(49.2%) versus eight (22.2%) asthmatics (p50.01; Chi-squared
test)). The MSI was detected in more than one marker in the
same individual (50 MSIs in 31 COPD patients). In detail, 23
COPD patients exhibited MSI in one marker, four in two
markers and four patients in more than three markers. Apart
from one asthmatic, who showed instability in two markers, all
of the others (seven patients) showed instability in one marker.

The most frequently positive test was with the marker D14S588
(17.5% in COPD and 2.7 % in asthma (p50.06; Yates-corrected
Chi-squared test)). D6S344, G29802 and D13S71 showed
frequent positivity, but only in COPD, whereas D6S2223 was
positive in only one patient with COPD and none with asthma.
No marker showed specificity for asthma (table 2). Figure 2
shows the percentage of MSI-positive cases in the four COPD
severity categories according to Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease guidelines [2] and in asthma. MSI
was a frequent observation even in the mild COPD group
(33.3%; fig. 2). The severity of COPD was not related to MSI
frequency, since no significantly different percentages of
patients with MSI were found in the various COPD severity
groups (Chi-squared test; fig. 2). In addition, no significant
relationship was found between forced expiratory volume in
one second (FEV1; % of the predicted value) and MSI
frequency in the total COPD population (p50.5, r250.006;
Spearman’s rho).

Figure 3 shows the differences in FEV1 (% pred) between the
COPD patients who exhibited MSI in markers G29802, D6S344
and D13S71 and those who did not. A significant decrease in

TABLE 1 Anthropometric and spirometric data for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients#, non-COPD
smokers, asthmatics" and healthy controls

COPD smokers Non-COPD smokers Asthma" Normal subjects

Mild Moderate Severe Very severe Overall

Subjects n 6 15 26 16 63 60 36 30

Age yrs 55¡12 64¡9 73¡7 69¡8 68¡10*** 59¡15 50¡12 56¡17

Smoking+ pack-yrs 35¡5 50¡21 50¡15 55¡12 48¡25 Nonsmokers Nonsmokers

FEV1 % pred 88¡8 60¡8 41¡5 23¡4 49.3¡17.01 85¡25 78¡19 92¡4

FVC % pred 102¡7 85¡16 66¡14 44¡10 69¡221 88¡10 95¡20 88¡4

FEV1/FVC 70¡3 60¡13 55¡17 38¡6 62¡181 82¡8 80¡10 83¡8

Data are presented as mean¡SD, unless otherwise stated. FEV1: forced expiratory volume in one second; % pred: percentage of the predicted value; FVC: forced vital

capacity. #: four severity groups; ": mild; +: cumulative cigarette consumption. ***: p,0.001; 1: p,0.0001 (ANOVA between the four groups; COPD taken as one group).

� � � � � � � � � � � � � � � �
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FIGURE 1. Eight representative electrophoretic profiles involving microsatellite

marker D6S344. Blood (B) and sputum (S) DNA samples were obtained from

chronic obstructive pulmonary disease patients (1–4) and asthmatics (5–8). Patient

Nos 2 and 8 exhibit microsatellite instability; the rest show microsatellite stability.
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FEV1 (% pred) was observed between COPD patients with MSI
in the marker G29802 (Mann–Whitney test). The effect of
smoking was examined using multivariate analysis, taking as a
dependent variable the presence of MSI and as independent
variable, the FEV1 (% pred) and smoking severity. Both
smoking severity and FEV1 (% pred) were significantly
associated with MSI in G29802. Smoking severity was more
closely positively associated with MSI than FEV1 (% pred) in
G29802 (p50.04). Using the same multivariate model after
adjustment for smoking severity, the presence of MSI in
G29802 remained significant in relation to the decreased FEV1

(% pred; p50.02). In contrast, MSI in D6S344 test associated
with a significantly higher FEV1 (% pred; p50.01). No
significant difference in FEV1 (% pred) was found between
patients with and without MSI in D13S71 (p50.5; Mann–
Whitney test; fig. 3).

DISCUSSION
It is well known that asthma shares common clinical and
laboratory characteristics with COPD, making differential
diagnosis extremely difficult in some cases. In sputum cells,
the genetic background of both diseases was investigated at
the MS DNA level, in order to find out whether COPD could
be distinguished from asthma.

A limitation of the present study is the identification of the
specific sputum cell subpopulation(s) that exhibit MSI. Studies
currently in progress have shown that MSI is not found in the
cells of haematopoietic origin, leaving the epithelial cells as
the most likely candidate [41]. This may be in agreement with
the potentially significant role of epithelial cells in the
pathogenesis of COPD [33, 42]. Another limitation of the
present study is the small number (10) of MS markers tested.

However, this is the first study comparing asthma to COPD at
the MS DNA level, and thus an investigation was embarked
upon with only a limited number of specific MS markers.

The present results showed that 49.2% of COPD patients and
only 22.2% of asthmatics exhibited MSI (p50.01). These results
suggest a different MSI profile in the two diseases.

A possible explanation of this discrepancy is that the burden of
the oxidative stress that damages the DNA and promotes MSI
is different in the two diseases. Several studies have reported
that the magnitude of oxidative stress in COPD is greater than
that in asthma [43–49]. Similar findings were reported in
rheumatoid arthritis patients, in whom oxidative stress was
correlated with MSI in synovial tissue [32]. The authors
suggested that oxidative stress not only creates DNA adducts
that are potentially mutagenic but also relaxes the mechanisms
that limit the DNA damage by suppressing key genes of the
DNA mismatch repair system [50]. Thus varying efficiency of
DNA repair could be viewed as a potential determinant of
disease susceptibility. The present results are in agreement
with the hypothesis that acquired somatic mutations caused by
cigarette smoke are the fundamental contributors to the
molecular pathogenesis of COPD [33].

Three markers, namely D6S344, G29802, and D13S71, were
frequently altered in COPD but not at all in asthma (table 2).
This suggests that these apparently COPD-specific markers
could distinguish COPD from asthma. In addition, COPD
patients exhibiting MSI in D6S344 showed a higher mean FEV1

(% pred) than those showing MSS. This may suggest a
protective role of MSI in D6S344 in COPD progression or
severity. Marker D6S344 is located in chromosomal region
6p25, where proteinase inhibitor (PI) 6 and 9 are also located
[51]. These members of the serpin superfamily have been
shown to prevent cellular damage by scavenging leaking
lysosomal proteases [52]. The high FEV1 that were associated

TABLE 2 Microsatellite (MS) instability (MSI)-positive
cases# according to MS marker and
chromosomal region in diseases, smokers" and
normal controls

Marker Chromosome MSI n (%)

COPD Asthma Non-COPD

smokers

Normal

subjects

Subjects n 63 36 60 30

RH70958 2p12 3 (4.8) 1 (2.7) 0 0

D5S207 5q31.3–q33.3 1 (1.6) 3 (8.3) 0 0

D6S2223 6p21.3 1 (1.6) 0 (0) 0 0

D6S344 6p25 6 (9.5) 0 (0) 0 0

D6S263 6p23–p24.2 4 (6.4) 1 (2.7) 0 0

G29802 10q22 7 (11.1) 0 (0) 0 0

D13S71 13q32 9 (14.3) 0 (0) 0 0

D14S588 14q22.1 11 (17.5) 1 (2.7) 0 0

D14S292 14q32.1 4 (6.4) 2 (5.5) 0 0

D17S250 17q11.2–q12 4 (6.4) 1 (2.7) 0 0

Total# 50 9 0 0

COPD: chronic obstructive pulmonary disease. #: MSI was detected in more

than one marker in the same individual (for further details, see Results section);
": without COPD.
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FIGURE 2. Microsatellite instability (MSI)-positive cases in the four chronic

obstructive pulmonary disease (COPD) severity groups and in asthmatics. The mild

COPD patients showed a similar forced expiratory volume in one second

(percentage of the predicted value) to the asthmatics. No significant differences

were found between the four COPD subgroups.
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with D6S344 MSI in COPD may suggest that the observed MSI
may lead to upregulation of the PI-9 gene. Similar suggestions
have already been put forward in autoimmune disease, graft
rejection and graft-versus-host disease [53].

MSI associated with the G29802 marker was colligated with
more severe decline in pulmonary function in COPD patients
(fig. 2). In addition, positivity in the G29802 marker was
related to smoking intensity. This may therefore be an
indication of acquired somatic mutations due to smoking
[32]. This marker is located at the chromosomal position 10q22,
where perforin is encoded. Perforin is considered the main
mediator of the membranolytic action of cytotoxic CD8+
lymphocytes and is implicated in the apoptotic and destructive
process leading to the development of COPD [29]. Thus,
considering the low FEV1 of the COPD patients showing MSI
in G29802, it may be hypothesised that perforin expression
may be increased in these patients.

MSI was detectable even in mild COPD, with an FEV1 of
o80%. Thus, it appears that MSI is a very early alteration of
the DNA. The prevalence of MSI did not differ significantly in
the four groups of COPD patients, and no relationship was
found between FEV1 (% pred) and MSI frequency in COPD.
This suggests that MSI is a qualitative alteration. This is in
agreement with previous reports by SIAFAKAS and co-workers
[23, 30] and PARASKAKIS et al. [24]. In addition, it would be of
interest to investigate MSI in moderate and severe asthma,
since previous studies have shown that a higher frequency of
genetic alterations (more than three) was associated with
higher mean immunoglobulin E and blood eosinophil levels in
asthmatic patients [24].

In conclusion, the present results show that there are COPD-
specific MS markers in chromosomal regions 6p25, 10q22 and
13q32. The presence of MSI was not related to COPD severity.
However, an association was found between two different MS
markers and FEV1. The D6S344 marker appeared to reveal a
locus with potent protective effect in COPD pathogenesis,
whereas G29802 was associated with the opposite. However,

from the present results, it cannot be concluded that MS DNA
per se plays a protective or promoter role in the pathogenesis of
COPD. Previous studies, however, have suggested that MSs
play a functional role in the genome, affecting gene expression
by acting as regulatory sequences that can be recognised by
transcription factors [15]. The present results are in agreement
with this hypothesis, which gives a functional role to the MS
DNA. The present authors speculate that MSs act as shields,
protecting DNA from environmental hazards. Detecting
genetic alterations at the MS DNA level could be a useful
technique in the identification of the locus of potential altered
genes that may play a key role in disease pathogenesis.
Therefore, MSI could be a useful genetic screening tool in
molecular epidemiology, identifying smokers susceptible to
COPD or atopic individuals susceptible to developing asthma.

Owing to the small number of markers examined, the present
results need to be confirmed in further studies with different
ethnic populations (not only Greeks), requiring multicentric
collaboration. Finally, the present findings highlight the
importance of studying disease-associated genetic markers.
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Summary Recently DNA mismatch repair system (MMR) has been extensively
investigated in molecular medicine. Microsatellite (MS) DNA alterations are
considered as indicating an ineffective MMR system. MS loss of heterozygosity
(LOH) and microsatellite instability (MSI) have been reported in a number of human
malignancies.

LOH and MSI have recently been detected in benign diseases, such as actinic
keratosis, pterygium and aterosclerosis. In addition, MSI and LOH have been
detected in asthma, chronic obstructive pulmonary disease, sarcoidosis and
idiopathic pulmonary fibrosis. This is a review of MSI in benign lung diseases.

It is concluded that detecting genetic alterations at the MS DNA level could be a
useful technique to identify locus of potential altered genes that may play a key role
in the pathogenesis of these diseases. In addition, MSI and LOH could be used as a
genetic screening tool in molecular epidemiology.
& 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Introduction

Genomic microsatellite (MS) also known as simple
sequences repeats (SSRs), are iterations of 1–6 bp
nucleotide motifs and have been detected in
prokaryotic and eukaryotic cells.1–4 They are
present in both coding and non-coding regions of
the chromosome. They constitute a rather large
fraction of non-coding DNA and are relatively rare
in protein-coding regions.3,4

Numerous evidences available today suggest that
MSs genomic distribution is non-random across
coding and non-coding regions. Although MSs are
usually considered just as evolutionary neutral DNA
markers, the functional significance of a small but
substantial part of MS has been proven by critical
tests to take part in various biological phenomena
such as gene transcription, translation, chromatin
organization, recombination, DNA replication, DNA
mismatch repair system (MMR), cell cycle and
others.5–10 MSs are characterized by high levels of
polymorphism, whose origin appears most likely to
be due to slippage events during DNA replication
although this is still under debate.11

With the use of polymerase chain reaction (PCR)
technology MS DNA was converted into a highly
versatile genetic marker.12 MS have proven to be an
extremely valuable tool for genome mapping in
many organisms, but their applications span over
different areas ranging from forensic DNA studies to
degraded DNA studies (e.g. museum material),
population genetics and conservation/management
of biological resources.12–14 In addition, it could be
used as a genetic screening tool in studies of
molecular epidemiology.13,15
Microsatellite DNA instability and loss of
heterozygosity (MSI and LOH)

The most common MS in humans is a dinucleotide
repeat of cytosine and adenine, (CA)n, which
occurs in tens of thousands of locations in the
germ line. Trinucleotide repeats are prone to
expansion in meiosis, and when abnormally ex-
panded they lead to a variety of neurologic
disorders and fragile chromosomal sites (the fragile
X syndrome).6,12,13,16,17

Genetic instability can be subdivided into chro-
mosomal instability (CIN) and microsatellite in-
stability (MSI), the latter being due to mutations in,
or silencing of DNA-MMR genes, namely, MLH1,
MSH2, PMS1, PMS2 and MSH6 (Fig. 1).16

The genomic MS is associated with high mutation
rates, as compared with the rates of mutation at
coding gene loci.18 The mutation process differs
among repeat types, loci and alleles, species, age
and sex.19–21

Two mechanisms can be invoked to explain such
high rates of mutation. The first involves DNA
slippage during replication and the second, recom-
bination between DNA strands.22,23 Interestingly,
strains with and without a functional recombination
system had a very similar mutation rate, suggesting
that recombination is not the predominant me-
chanism generating MS variability.24 MSs are parti-
cularly prone to slippage during replication, that is,
the number of base repeats in the newly replicated
strand may differ from the original, thus resulting
in a small loop in either the template or the new
DNA strand.25–27 DNA MMR system contributes to
genomic stability by surveillance and repairing the
replication errors (Fig. 2). Dysfunction of the MMR
system can lead to the loss of chromosomal stability
that might play a role in carcinogenesis.28–31

Microsatellite instability and human
carcinogenesis

Two distinct forms of genetic instability are
presently recognized in neoplastic cells, one being
CIN which leads to aneuploidy and the other being
MSI, which occurs due to frequent errors that occur
during the replication of short nucleotide repeats
(Fig. 1).32,33 Among the genes that play a key role
in multistage carcinogenesis are the tumor sup-
pressor genes (TSGs). It has been shown that loss of
genetic material in one allele (LOH) may poten-
tially lead to cancer.32

MSI was first described in the Lynch syndrome
(hereditary non-polyposis colorectal cancer),32,33

whereas germ-line mutations in the MMR genes
MLH1, MSH2, MSH6, and PMS2 lead to the develop-
ment of the syndrome. This phenomenon has since
been implicated in about 15% of sporadic colorectal
cancers, as well as several other sporadic malig-
nancies such as lung, gastric, endometrial, ovarian,
breast, prostate, bladder, head and neck, and
melanoma.33–46

Several chromosomal regions exhibiting genetic
alterations have been studied in human lung
cancer. LOH on chromosome 8p is an early
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molecular change in the development of lung
cancer.47 Other areas of frequent allelic losses
include chromosomes 1p, 3p, 5p, 9p, 9q, 13q, 17p,
and 17q.38,48–50
Microsatellite instability and loss of
heterozygosity in benign extra-pulmonary
diseases

It has been shown that a number of neurological
disorders showed expansion of unstable trinucleo-
tide repeats (triplet expansion). Such diseases are
the fragile X syndrome, myotonic dystrophy, Hun-
tington’s disease, the Machado Joseph disease and
others.51–53

Apart from triplet expansion, other classes of MSs
were also found to be associated with human
diseases. Length polymorphism of the aldose
reductase gene is associated with diabetic retino-
pathy, and (CA)n allele polymorphism in the human
interferon-g gene is associated with lung allograft
fibrosis.54,55

Furthermore, the phenomenon of LOH and/or MSI
has been found often in ocular pterygium, actinic
keratoses and human atherosclerotic plaques.56–58

LOH appears to be a common finding in psoriatic
plaques, providing evidence for deletion of regula-
tory genes59; it is also displayed in the pseudoexfo-
liation syndrome which is characterized by the
accumulation of a material of unknown origin in the
anterior structures of the eye.60

MSI and suppressed DNA repair enzyme expres-
sion due to oxidative stress has been demonstrated
in rheumatoid arthritis synovial tissue.61 MSI is also
a detectable phenomenon in some azoospermic
men, predominantly in Sertoli cell-only syndrome
patients,62 in spontaneously aborted embryonic
tissues63 and finally in pancreatic serous micro-
cystic adenomas, a rare benign tumor with a
striking female preference.64
Microsatellite instability and loss of
heterozygosity in benign pulmonary disease

There is evidence suggesting that common respira-
tory diseases such as COPD and asthma showed
genetic predisposition and are probably multigenic.
In order to further investigate the genetic back-
ground of these diseases the MS DNA has been used
as genetic screening tool.65–70 Sputum cells65–69 or
bronchial epithelium71 was used to detect MSI. As
MSI was detected in patients with lung cancer,38 it
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was successfully attempted to investigate its
appearance in patients with COPD,65,66 asthma,67

sarcoidosis68 and idiopathic pulmonary fibrosis,69

using sputum samples.
The presence of MSI and/or LOH was detected in

MS DNA extracted from cytological samples (spu-
tum). DNA extraction was performed from sputum
cells and peripheral whole blood (white blood cells)
of the same individual. PCR was then carried out to
amplify the DNA sequences. The MSI and/or LOH
were scored by comparing the electrophoretic
pattern of the MS markers amplified from the
paired DNA preparations (sputum/WBCs) as a shift
of one or both of the alleles in the pathologic DNA
specimen, or as a generation of novel alleles
indicated by the addition or the deletion of one
or more repetitive units. Typical electrophoresis of
the MS stability and MSI are shown in Fig. 3.
microsatellite instability in the D6S344 marker. (B)
Leukocyte-extracted DNA; (S) sputum-extracted DNA;
(MSS) microsatellite stability; (MSI) microsatellite in-
stability.
COPD

Spandidos et al.65 first showed that MSI is a
detectable phenomenon in COPD. Siafakas et al.66

investigated MSI or/and LOH in induced sputum
cells from 59 severe COPD patients and 60 smokers
without COPD. A set of MS markers were used,
including markers next to genes for irreversible



ARTICLE IN PRESS

900

500

700

300

100

0

200

400

600

800

1000

1200

0
III I II IIIII I

GROUP GROUP

NS

NS

p=0.01

p=0.02

p=0.03

p=0.001

Ig
E

 (
IU

/m
l)

E
os

in
op

hi
ls

 (
ce

lls
/µ

L)

Figure 4 Serum immunoglobulin E (IgE) and blood
eosinophils in Group I (asthmatics with less than 3
genetic alterations (I)). Group II (asthmatics with three
or more genetic alterations (II)), and control subjects
(III). See text for details. (Modified from Paraskakis et
al.64)

K. Samara et al.206
airway obstruction and cancer in chromosome areas
3p21.1–p14.2, 6p22–24, 8p21.1–q11.2, 11q, 13q32
and 17q21.65 The authors showed that 14 out of 59
(24%) COPD patients exhibited MSI in their sputum
sample. In 10 patients, one MS marker was found to
be unstable; in the remaining 4 patients, instability
was detected in two different MS markers. The
most commonly affected marker was THRA1 on
chromosome 17 (43%). The fact that only 24% of the
COPD patients exhibited MSI, could be explained as
only 8 MS markers were investigated.66

No significant differences were found between
MSI-positive and MSI-negative COPD patients for
clinical or laboratory parameters, survival and lung
cancer development. No change in the MS alleles
was found when the same tests were performed
within a 24-month interval.66

The above results supported the hypothesis that
MSI could be part of the complex genetic basis of
COPD, revealing chromosomal areas of genetic
alteration. Recently, Anderson and Bozinovski72 ad-
vanced the hypothesis that acquired somatic muta-
tions caused by cigarette smoke are a fundamental
contributor to the molecular pathogenesis of COPD.
The susceptibility to acquiring such mutations, might
be controlled by inherited genes, such as those
encoding genes that detoxify inhaled mutagens.72

Another possible hypothesis could be that MSI
reflects a defect in the repair process of DNA,
caused by the oxidative stress of cigarette smoking
that leads to an inappropriate remodeling of the
airways. Smoking is thought to cause potentially
irreversible genetic changes in the epithelial cells.
Therefore the substantial and significant reduction
in all-cause mortality in people with mild to
moderate airway obstruction after smoking cessa-
tion, are probably due to the absence of further
insult rather than to reversal of existing disease.73

Moreover, given the higher risk to suffer from
lung cancer in the presence of COPD as well as the
bad prognostic effect of COPD in lung cancer
patients74 it could be useful to early detect
acquired genetic events, including alterations in
TSGs in preneoplastic lesions, including metaplasia
and dysplasia as it was shown by Kohno et al.75
Asthma

In order to investigate whether genetic defects
such as MSI and/or LOH are detectable phenomena
in asthma, Paraskakis et al.67 used sputum samples
from 22 patients with moderate asthma and 8 with
severe persistent asthma. Eighteen highly poly-
morphic MS markers located on chromosome areas
5q, 6p, 11q, and 14q were investigated. The
selection of these chromosomal regions was based
on knowledge that these regions contain genes
expressing cytokines, mediators and receptors,
postulated to be candidate genes for atopy and
asthma.70,71,76–79 Genetic alterations were found in
16 out of 22 (73%) moderate asthmatic patients and
3 out of 8 (38%) severe asthmatics. Twelve patients
(54.5%) exhibited LOH alone, 1 patient (4.5%) MSI
only, while 3 patients (13.6%) exhibited both LOH
and MSI. The marker most frequently affected
exhibiting LOH was D14S292 (23%), whereas for MSI
it was the D14S588 marker (13.6%). Both markers
were found on chromosome 14q. Moreover, Para-
skakis et al. divided the asthmatic patients into 2
groups, the first with few genetic alterations (0–2,
Group I) and the second with more alterations (43,
Group II). Mean immunoglobulin E and blood
eosinophils levels were significantly higher in
asthmatics with 3 or more genetic alterations
(Fig. 4). The high frequency of genetic alterations
detected at the MS level in loci of genes controlling
the inflammation and bronchial hyperresponsive-
ness associated with altered phenotypic elements
of allergy and asthma (increased IgE and eosino-
phils) indicated that those loci may play a role in
the pathogenesis of asthma, though further studies
are needed to clarify the significance of the LOH
and MSI in asthma.67
COPD vs. asthma

Based on previous studies 65–67 Zervou et al.80

recently attempted to investigate similarities
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Figure 5 Moderate COPD group with similar mean FEV1
with asthma group exhibited significant higher MSI
frequency.
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or/and differences at the MS DNA level in COPD and
asthmatic patients. Specific MS markers to cross-
check the incidence of MSI in both diseases were
used to identify if there are common or disease-
specific MSI patterns between COPD and asthma.

Induced sputum from 63 COPD patients, 17
patients with moderate to severe asthma and 9
healthy individuals as control group, were ana-
lyzed. Specific regions of chromosomes 3p, 5q, 6p,
13q, 14q, 17q harboring: (a) susceptibility genes for
asthma and allergy, (b) genes associated with a
higher risk of developing irreversible airway ob-
struction, were analyzed. The authors reported
that certain loci appeared to be specific for COPD,
while 1 marker expressed instability in both
diseases. None of the MS markers tested appeared
to be asthma specific. In addition, it was demon-
strated that COPD patients showed significantly
higher MSI frequency compared with the asthma
group (Fig. 5). MSI was not detected at the control
group.80

Although these are preliminary results, Zervou
et al.80 implicate that genetic alterations detected
by the instability of MSs, may differentiate asthma
from COPD at the MS DNA level.
Sarcoidosis

The incidence of MSI and LOH, was also investi-
gated in interstitial lung diseases such as sarcoi-
dosis.68,81,82 Sarcoidosis is a multisystem disease
characterized by the occurrence in affected organs
of non-caseating granulomatous lesions which may
progress to cause fibrosis. The etiology is unknown
but the accumulation of T4-helper lymphocytes at
disease sites is suggestive of an immunological
reaction. The organ most frequently affected is the
lung.83 Unlike many diseases in which the lung is
involved, sarcoidosis is more common in non-
smokers.84–86 Nonetheless, it has been observed
that there is a slightly higher incidence for
sarcoidosis patients to develop malignancies, in-
cluding lung cancer.87–90

Vassilakis et al.68 found that 14 of 30 (47%)
sarcoidosis patients showed genetic alterations,
either MSI or LOH in at least 1 of the 10 markers
studied. The most commonly affected MS markers
were ANK1 on chromosome 9p (20%), THRA1 on
chromosome 17q (13.3%) and D9S59 on chromo-
some 9q (11.5%).68 The authors concluded that the
precise significance of these findings remains
obscure, because the information regarding the
genetic basis of the disease is limited. However,
they speculated that the relatively high mutational
rate of sarcoidosis patients, as reflected in the
instability of the MS sequences, indicates a desta-
bilization of the genome and might be implicated in
the etiopathogenesis of the disease.68 Moreover,
the authors82 investigated the incidence of MSI in
markers located in or close to DNA MMR genes,
hMSH2 and hMLH1 as well as in CD48 and IRF4,
genes associated with lymphocyte activation. They
concluded that genomic instability in sarcoidosis
could be due to MMR defects, while alterations of
lymphocyte-specific agents could account for gran-
uloma formation.82
Idiopathic pulmonary fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis is a serious disease of
unknown etiology. It is probably the result of the
inflammatory and immune response of the lung to
tissue damage.91 Bronchogenic carcinoma is the
cause of death in 10–13% of IPF patients.92,93 Ten
MS markers located in chromosomes 8p, 9p, 9q and
17q were used by Vassilakis et al. to investigate
genetic alterations in IPF.69 The selection of
chromosome regions was based on previous studies
concerning either lung cancer or benign lesions of
the lung such as COPD.39,65,66 They reported that 13
out of 26 (50%) IPF patients manifested either MSI
or LOH, in at least 1 of the studied markers.69 The
most commonly affected MS markers were THRA1
on chromosome 17q and D8S133 regarding MSI and
D8S133 and ANK1 on chromosome 9p regarding
LOH. A significant incidence of LOH, in 4 of 24
specimens (17%), was found at the locus
8p21.3–q11.1 (marker D8S133). The authors sug-
gested that important TSGs for the development of
IPF may be located in this chromosomal region.
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Deletions at 8p21.3–q11.2 occur frequently in lung
neoplasms.94,95 The authors concluded that fine
mapping of these areas is required in order to
establish the precise location of the candidate
TSG(s) and their role in the pathogenesis of IPF.

The above results were confirmed in a larger
study by Demopoulos et al.96 where 52 sputum
samples from IPF patients were investigated using
40 highly polymorphic MS DNA markers. LOH was
found in 20 (38.5%) patients in at least 1 locus.
These alterations were found on markers previously
associated with lung cancer located on 1p34.3,
3p21.32–p21.1, 5q32–q33.1, 9p21 and 17p13.1
where MYCL1, FHIT, SPARC, p16(Ink4) and TP53
genes have been mapped, respectively.96
Toward a new concept for microsatellite
DNA instability in benign lung diseases

In the past, MSs were considered useful only as
genetic markers. However, MSs can have a func-
tional role in the genome, affecting gene expres-
sion by acting as regulatory sequences that can be
recognized by transcription factors10,18,97 or possi-
bly by acting as shields to protect DNA from
environmental hazards, e.g tobacco smoke.10,18,98

These results are in agreement with the above
hypothesis that gives a functional role in the MS
DNA.10,18,29,97,98 Detecting genetic alterations at
the MS DNA level could be a useful technique to
identify the locus of potential altered genes that
may play a key role in various benign diseases’
pathogenesis.66–69

It is of great importance to point out that all 125
healthy control subjects, both smokers and non-
smokers, tested for MSI or LOH in the above
mentioned studies, did not exhibit any genetic
alteration.66–69 The fact that LOH or MSI were not
detected in the normal subjects support the
hypothesis that these are disease-specific altera-
tions. A summary of MSI in benign lung diseases is
presented in Fig. 6. Finally, the importance of
studying disease-associated specific genetic mar-
kers is highlighted.
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Microsatellite DNA instability and loss of heterozygosity in
bronchial asthma
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Microsatellite DNA instability and loss of heterozygosity in bronchial asthma.
E. Paraskakis, G. Sourvinos, F. Passam, N. Tzanakis, E.G. Tzortzaki, M. Zervou,
D. Spandidos, N.M. Siafakas. #ERS Journals Ltd 2003.
ABSTRACT: Genetic alterations, such as loss of heterozygosity (LOH) or
microsatellite instability (MI), have been reported in both malignant and benign
disorders. In order to identify loci of deoxyribonucleic acid (DNA) mutation in asthma,
MI and LOH were studied in sputum cells.

DNA was extracted from cells in the sputum and blood cells of 22 patients with
moderate asthma. Cells were analysed for MI and LOH using 18 polymorphic markers
on chromosome 5q, 6p, 11q, 14q. Microsatellite analysis was also performed in six
healthy subjects.

None of the healthy individuals exhibited any genetic alteration. Genetic alterations
were found in 16 of 22 asthmatic patients (73%). In total, 12 (54.5%) patients exhibited
LOH only, one (4.5%) MI only, while three showed both MI and LOH. The highest
incidence of LOH and MI was found on chromosome 14q. Mean immunoglobulin E and
blood eosinophil levels were significantly higher in asthmatics with three or more genetic
alterations.

A high incidence of genetic alterations in the deoxyribonucleic acid of the sputum
cells was found in asthmatic patients. Further studies are needed to identify the role of
loss of heterozygosity and microsatellite instability in the investigation of genetic
susceptibility of asthma and thus, in its pathogenesis.
Eur Respir J 2003; 22: 951–955.
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Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways
in which many cell types play a role, in particular mast
cells, eosinophils, T-lymphocytes, neutrophils and epithelial
cells [1]. In addition to inflammation, the airway walls of
asthmatic patients are characterised by a number of structural
alterations that lead in severe cases to abnormal "remodeling"
and permanently reduced airway caliber [2–6]. The inheri-
tance of asthma has been shown to be complex, characterised
by polygenic inheritance and genetic heterogenicity [7]. Recently,
it has become apparent that several regions in chromosomes
5q, 6p, 11q, and 14q of the genome are likely to contain
susceptibility genes for asthma [8–13]. These regions harbour
genes for the following: 1) T-helper cell type 2 cytokines
(interleukin (IL)-4, IL-5, IL-9); 2) major histocompat-
ability complex molecules and tumour necrosis factor-a;
3) b-chain of the high affinity immunoglobulin E (IgE)
(FceRIb); and 4) T-cell receptors, which are involved in the
inflammation procedure [5, 6, 14, 15]. The mediators or
receptors encoded in those sites are associated with allergy
and bronchial hyperresponsiveness, contributing to elevated
levels of IgE and eosinophilic count [5–9, 14]. Lately, efforts
have been concentrated on mapping these chromosome regions
and assessing the role of these genes in the pathogenesis of
asthma.

Deoxyribonucleic acid (DNA) microsatellites are highly
polymorphic markers used to map specific areas of chromo-
somes. Certain genetic alterations in microsatellite markers,
including microsatellite loss of heterozygosity (LOH) and
microsatellite instability (MI), have been reported in a number

of human malignancies [16–19]. LOH and MI have recently
also been detected in benign diseases characterised by
abnormal accumulation of normal cells, such as actinic
keratosis [20, 21], pterygium [22, 23], and atherosclerosis
[24]. In addition, MI and LOH have been detected in chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) [25], sarcoidosis [26]
and idiopathic pulmonary fibrosis [27].

The aim of the study was to detect chromosomal regions
with DNA deteriorates correlated with asthma pathogenesis
using as genetic screening tools the MI and LOH. In total, 18
highly polymorphic microsatellite markers located on chro-
mosomes 5q, 6p, 11q, and 14q were investigated. The results
of the study showed that these genetic alterations are
detectable phenomena in the above regions of the genome
in asthmatic patients and thus, those loci with high mutation
rates deserve further investigation.

Subjects and methods

Subjects

A total of 22 asthmatic patients, aged 18–65 yrs, were
studied. The inclusion criteria were: 1) lifelong nonsmokers
with history of asthma for o1 yr, developed before aged
45 yrs; 2) either an increase of forced expiratory volume in
one second o12% predicted after inhalation of four puffs of
100 mg salbutamol, or a median daily variation in peak

Eur Respir J 2003; 22: 951–955
DOI: 10.1183/09031936.03.00010503
Printed in UK – all rights reserved

Copyright #ERS Journals Ltd 2003
European Respiratory Journal

ISSN 0903-1936



expiratory flow rate o15% for o4 days a week for at least the
previous 2 weeks.

All patients were treated with inhaled corticosteroids daily,
with a dose of 1000–1600 mg beclomethasone or budesonide,
or 500–800 mg fluticazone, for o1 yr before the study.

Exclusion criteria were as follows: 1) patients with active
lung disease other than asthma; 2) patients with a history of
cancer; 3) pregnant women; 4) patients receiving immuno-
suppressive medications other than inhaled corticosteroids; 5)
patients receiving chronic oxygen therapy; and 6) patients
with mental retardation.

The control group consisted of six healthy, nonasthmatic,
nonatopic, never-smoked subjects receiving no medication.
All subjects underwent spirometry and blood tests for total
IgE and eosinophilic counts (table 1).

Methods

Sputum and peripheral blood specimens were collected
from all subjects. The sputum sample was obtained by sputum
induction, a safe, noninvasive method [28]. A solution of
gradually increasing NaCl concentration was inhaled through
an ultrasound nebuliser (Ultraneb 2000; DeVilbiss Healthcare
Inc. Somerset, PA, USA) until an adequate quantity of
sample was taken. The viscid portion of the expectorated sample
was separated from the sputum as described previously [29].
Spirometric evaluation of airflow limitation was performed
before and during this procedure according to standard
protocols [29]. No severe adverse reactions were noticed
during this study. Sputum samples with cell viability w90%
and epithelial cell contamination v2% were used for DNA
extraction. Blood and sputum specimens were stored at -70uC
for DNA extraction.

Deoxyribonucleic acid extraction. DNA from sputum cyto-
logical material was extracted by the standard boiling and
ethanol precipitation method. The peripheral blood cell DNA
was extracted with the Nucleon Kit (Amersham Biosciences
Corp, NJ, USA) following the manufacturer9s instructions.
DNA samples were stored at 4uC.

Microsatellite marker microsatellite instability and loss of
heterozygosity analysis. Eighteen polymorphic microsatellite
markers located on chromosomes 5q, 6p, 11q, and 14q were
used to reveal MI or LOH. The selection of these chromosomal
regions was based on previous knowledge that these regions
contain genes of cytokines, mediators or receptors postulated
to be candidate genes for atopy and asthma [7–13]. The

microsatellite markers used in both groups were: D5S207,
D5S376, D5S82, D6S1002, D6S2223, D6S429, D6S259, D6S263,
D11S2072, D11S480, D11S1253, D11S1383, D11S1876, D14S258,
D14S251, D14S72, D14S292, and D14S588 (table 2).

The polymerase chain reaction (PCR) technique was used
to amplify DNA sequences. PCRs were performed in 50 Ml of
106buffer (670 mM Tris HCL, pH 8.5; 166 mM ammonium
sulfate; 67 mM magnesium chloride; 1.7 mg?mL-1 bovine
serum albumin; 100 mM b-mercaptoethanol and 1% (weight
by volume) octoxynol-9 (Triton X-100) and 1 U of Taq DNA
polymerase (Gibco/BRL Life Technologies Inc, Gaithersburg,
MD, USA)). Reactions were denatured for 5 min at 95uC and
the DNA was subsequently amplified for 30 cycles at 95uC,
55uC and 72uC during each step. A volume of 10 ml of the
PCR product was analysed by electrophoresis in an 8%
polyacrylamide gel, followed by silver staining. Gels were
inspected to compare the intensity of staining for various
alleles in similar amount of DNA from sputum and control
(peripheral blood). Two scientists who were unaware of the
clinical characteristics of the subjects performed independent
readings [26]. In case of disagreement between the two
investigators, PCR products were analysed in a 6% poly-
acrilamide 7 M Urea 1XTB sequencing gel (LICOR 2400
DNA Sequencer, Lincoln, NE, USA) and alleles were sized
with GENEPROFILER software (SCANALYTICS, USA)
for verification.

MI was scored by comparing the electrophoretic patterns
of the microsatellite markers amplified from the paired DNA
preparations (sputum/peripheral blood) and demonstrating a
shift of one or both of the alleles in the sputum DNA
specimens. The shift was indicated by an addition or deletion
of one or more repeat units, resulting in the generation of
novel microsatellite alleles. LOH was defined as a o50%
reduction in the intensity of the pathologic allele (sputum),
compared with the corresponding normal allele (peripheral
blood) [19, 25–27].

Statistical analysis. Quantitative measurements between two
groups were compared by an unpaired t-test and between three
groups by analysis of variance test. The Chi-squared test was
used for comparison of percentages. A p-value of v0.05 was
considered statistically significant.

Ethics. The study was approved by Medical Research Ethics
Committee of the hospital and patients gave their consent.

Results

None of the healthy control subjects exhibited any genetic
alteration of the eighteen markers tested. Figure 1 shows
typical examples of MI and LOH of various markers. The
results of microsatellite analysis per marker and patient are
shown in table 2.

In total, 16 of the 22 patients (73%) showed genetic
alteration in sputum cells at one or more of the microsatellite
markers tested. LOH in one or more markers was found in 15
of 22 patients (68%). Ten asthmatic patients (50%) showed
LOH in more than one marker (table 2). Four patients (18%)
exhibited MI at one or more marker. Three patients (14%)
displayed both MI and LOH (table 2). The maximum total
number of alteration (LOH and MI) was seen in patient 17
(eight alterations).

The proportions of samples exhibiting LOH at markers on
chromosomal regions 5q, 6p, 11q, and 14q were 6/22, 10/22,
7/22, and 8/22, respectively. The marker most frequently
affected with either LOH or MI was D14S292 on chromo-
some 14q32.1–32.3, with six alterations, followed by D6S263
on 6p23–24.2, D6S2223 on 6p21.3, and D14S258 on 14q23–24.3,

Table 1. – Mean anthropometrical, immunological and
spirometrical characteristics of the subjects

Asthmatics Controls

Subjects n 22 6
Female/male 15/7 3/3
Age yrs 46.73¡15 36.33¡4.76
IgE IU?mL-1 207.84¡218.21 38¡25.09*
Blood eosinophil cells?mL-1 332.6¡280.68 37.33¡34.89*
FEV1 L 2.01¡0.89 5.33¡1.59
FVC L 3.1¡1.16 5.86¡1.73
FEV1 % pred 75¡26.5 141.5¡20.53*
FVC % pred 88¡23.67 132.33¡17.09*
FEV1/FVC 69.66¡12.5 90.8¡1.57*

Data are presented as mean¡SD unless otherwise stated. IgE:
immunoglobulin E; FEV1: forced expiratory volume in one second;
FVC: forced vital capacity; % pred: % predicted. *: pv0.05 between
asthmatics versus controls.
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each with five alterations (table 2). Finally, the most affected
marker for MI was D14S588, which showed MI in three
patients (14%) (table 2). Asthmatic patients were divided into
two groups, Group A, with few alterations (0–2 per patient)
and Group B, with more alterations (o3 per person).
Statistically significant differences were found in the mean
IgE blood levels (336.2¡352.4 IU?mL-1 versus 165.1¡146
IU?mL-1) and eosinophil count (560¡385 cells?mL-1 versus
256.8¡200 cells?mL-1) between the two groups (fig. 2).
Asthmatics of Group B showing higher levels of both IgE
(pv0.02) and eosinophils (pv0.03) than Group A (fig. 2). No
statistically significant difference was found in the spirometric
values of the two groups.

Discussion

In the present study, genetic alterations in microsatellite
DNA were studied in 22 patients with moderate asthma. The
results showed that 73% of the asthmatic patients exhibited

genetic alterations, either MI or LOH, while none of the
healthy subjects exhibited any alteration.

Critique of the methods

The small number of patients could be a limitation of this
study. However, the frequency of alterations found was
highly significant, even in this small cohort of patients. In
addition, only six normal subjects were tested. However,
previous studies by the authors in 116 normal subjects did not
show any genetic alteration, either MI or LOH, when DNA
of sputum cells were compared with that of blood cells, using
a large variety of markers nonspecific for asthma [25–27].

Evidence of LOH was found in as many as 68% of the
subjects with asthma in the present study, despite the benign
nature of the disease [30]. The analysis of polymorphic
markers for LOH is a common strategy for the identification
of a putative suppressor gene in malignant or premalignant
diseases. In malignancies, observation of LOH at a specific
chromosomal marker in cells from the tumour suggests the
presence of a closely linked tumour suppressor gene, the loss
of which is involved in pathogenesis of the tumour.

LOH is a phenomenon that has also been detected in
benign diseases characterised by hyperplasia or dysplasia of
normal cells, such as actinic keratosis, pterygium, and athero-
sclerosis [20–24]. In actinic keratosis, thought to be a premalig-
nant condition that gives rise to squamous cell carcinoma, the
frequency of LOH is greater than that detected in skin cancer
[21]. Nevertheless, the role of tumour suppressor genes in the
homeostasis and proliferation of human cells is still not fully
understood [31].

Although sputum contains a large number of degenerate
cells in various stages of apoptosis, the fact that LOH or MI
were not detected in the normal subjects in the current study
and of previous studies [19, 25–27], support the hypothesis
that these are disease specific findings.

The findings of a high frequency of LOH in chromosomal
areas that harbour genes of cytokines and mediators with a
controlling role in remodelling of the airways, bronchial
hyperresponsiveness and atopy in the current study, support
the hypothesis that those processes are significant in the
development of asthma [5–15]. In particular, the authors
found that the group of asthmatic patients that exhibited a
high mutation rate showed a significantly higher blood IgE
level and eosinophil count compared with the asthmatics with
alterations in fewer than three markers and the controls
(fig. 2). This high frequency of mutation detected in the
genetic locus of genes controlling the inflammation and
bronchial hyperresponsiveness associated with altered pheno-
typic elements of allergy and asthma (increased IgE and
eosinophils) indicate that those loci may play a role in the
pathogenesis of asthma. However, further studies are needed
to clarify these findings. In addition, fine mapping with
additional markers of the chromosomal regions investigated
in this study is needed for a more detailed explanation of the
role of LOH in these areas of the genome.

The microsatellite analysis revealed an additional genetic
alteration in asthma, the MI that was found in 18% of the
subjects. MI has been detected in almost all human tumours
as well as in benign diseases, such as pterygium, idiopathic
pulmonary fibrosis, sarcoidosis and COPD [16–27]. The pre-
cise significance of these findings is obscure because of the
limited information on the genetic basis of the above diseases.
However, the authors suggest that the relatively high mutation
rate in asthma, as reflected in the instability of microsatellite
sequences, indicates a destabilisation of the genome that may
affect other genes and result in the deregulation of the cells
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Fig. 1. – Typical examples of microsatellite instability (patient 14 (a))
and loss of heterozygocity (patients 3, 5, 16 (b, c and d, respectively))
of various markers. Left hand lane shows sputum cells and right
hand lane shows blood cells.
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Fig. 2. – Serum immunoglobulin E (IgE) and blood eosinophils in
Group A (asthmatics with less than three genetic alterations (A)),
Group B (asthmatics with three or more genetic alterations (B)), and
control subjects (C). The box extends from the 10–95th percentile
with a line at the median. The whiskers extend above and below the
box to show the highest and lowest values. **: p=0.01; ***: p=0.001;
#: p=0.02; }: p=0.03; z: nonsignificant.
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harbouring these mutations. MI could be an early event in
disease associated with DNA repair deficiency. Oxidative
stress may be an important factor leading to DNA alteration.

If MI and/or LOH is indeed associated with the develop-
ment of structural alterations in asthma, it may be involved in
the induction of the increased mitotic rate of myofibroblasts,
myocytes and fibroblasts that contribute to the remodelling of
the airways. However, this hypothesis has to be tested.
Finally, it could be of interest to identify the type of cell or
cells that exhibit those genetic alterations, and to investigate if
those phenomena are seen in asthmatics of other ethnicities
(non-Greek). It must be stated that the findings of this study
cannot be generalised to all severity groups or steroid naive
patients.

In conclusion, the results of this study showed that both
loss of heterozygosity and microsatellite instability are
detectable phenomena in the sputum cells of asthmatic
patients and that these alterations may play a role in the
pathogenesis of the disease. Further studies are needed to
clarify the significance of the loss of heterozygosity and
microsatellite instability exhibited in regions of the genome
that harbour candidate genes for asthma and encode import-
ant mediators of airway inflammation and remodelling.
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