∆ιδακτορική ∆ιατριβή

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ DNA (MICROSATELLITE
INSTABILITY) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑ

E. Ν. Παρασκάκης
Παιδίατρος

1

Στο γιατρό
Γεώργιο Ζερβάκη

2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους δασκάλους και τους καθηγητές µου
για όλα όσα απλόχερα µου προσέφεραν.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή µου κ. Σιαφάκα για την αγάπη για
την κλινική ιατρική και την έρευνα που µου ενέπνευσε.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια τον Καθηγητή κ. Σπαντίδο και την αναπλ. Καθήτρια κ.
Μαντζουράνη καθώς και τους Καθηγητές κ. Μπούµπα και κ. Γεωργόπουλο, τον επίκ.
Καθηγητή κ. Γαλανάκη και τον Λέκτορα κ. Φρουδαράκη για τις χρήσιµες διορθώσεις–
επισηµάνσεις τους
Πολύτιµη ήταν η αρωγή του επικ. Καθηγητή κ. Τζανάκη ενώ χωρίς τη βοήθεια του
επίκ. Καθηγητή και φίλου Γ. Σουρβίνου µεγάλο µέρος αυτής της µελέτης θα ήταν ελλιπές.
Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω για τη βοήθεια στη διάρκεια της µελέτης, τους :
Γιωτάκη Γ, Μυγίακη Σ, Πάσσαµ Φ, ∆οκιανάκη ∆, Αρβανίτη ∆, Βασιλάκη ∆, Μαυράκη Η,
Τζωρτζάκη Ε, Ζερβού Μ, ∆ετοράκη Ε, Ρογδάκη Ε και Μιχαλάκη Ρ.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς µου που πάντα µε στήριζαν και στηρίζουν µε
αγάπη και εµπιστοσύνη.
Στη γυναίκα µου Μαρία οφείλω πολλά για τη βοήθεια, την αγάπη και την υποµονή της.

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

10

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

15

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

17

Επίπτωση

18

Επιπολασµός

18

Θνητότητα

18

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

19

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

19

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

23

ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

25

Πρώιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης

25

Όψιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης

26

ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

28

Επιθηλιακά Κύτταρα

29

Μαστοκύτταρα

30

Μακροφάγα

32

∆ενδριτικά κύτταρα

34

Ηωσινόφιλα

35

Ουδετερόφιλα

37

Τ-λεµφοκύτταρα

37

Β-λεµφοκύτταρα

38

Βασεόφιλα

39

Αιµοπετάλια

39

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

39

Μεσολαβητές λιπιδίων (lipid mediators)

40

Κυτταροκίνες

41

Χυµοκίνες

42
4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ-ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

44

Υπερτροφία και υπερπλασία λείων µυϊκών ινών των αεραγωγών

44

Αύξηση των βλεννοεκκριτικών αδένων

44

Πάχυνση της δικτυωτής βασικής µεµβράνης

47

Αύξηση της αγγειογένεσης και της βρογχικής αιµατικής ροής

47

∆οµικές αλλαγές στον εξωκυττάριο χώρο

48

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

50

Μακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 5 (5q)

53

Βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 6 (6p)

54

Μακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 11 (11q)

54

Μακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 12 (12q)

55

Μακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 14(14q)

55

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ-ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ Μ. DNA

57

Απώλεια ετεροζυγωτίας

57

Αστάθεια του µικροδορυφορικου DNA

58

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

61

ΥΠΟΘΕΣΗ

61

5

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Ασθενείς
ΜΕΘΟ∆ΟΣ

62
62
63

Επεξεργασία DΝΑ

64

Εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από πτύελα.

64

Εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από τα δείγµατα περιφερικού αίµατος

65

Hλεκτροφόρηση του DNA

65

Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο

65

Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR)

67

Ανάλυση µε πολυµορφικούς δείκτες µικροδορυφορικού DΝΑ

70

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

84

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

84

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

94

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

97

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

98

6

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης το 1969. Αποφοίτησα από το

Λύκειο “ο

Κοραής”.
Το 1988 εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατόπιν
εισαγωγικών εξετάσεων. Αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1994 µε βαθµό πτυχίου «Λίαν
Καλώς – 7,41».
Από το 1995 έως το 1996 εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι.
Αρµένων Ρεθύµνου. Κατά την περίοδο αυτή συµµετείχα στο πρόγραµµα εφηµεριών
της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου.
Στις 10/5/1996 διορίστηκα στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αγ. Νικολάου
για να αρχίσω την ειδίκευσή µου στην Παιδιατρική ως έµµισθος εσωτερικός βοηθός.
Ήµουν κατά το ίδιο διάστηµα µέλος της επιστηµονικής επιτροπής του Νοσοκοµείου.
Παρέµεινα έως 29/12/1996.
Κατά τη θητεία µου στο Πολεµικό Ναυτικό εργαζόµουν ως εσωτερικός βοηθός
στην Παθολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκοµείου Κρήτης για διάστηµα 10 µηνών,
έως και 20/1/98 .
Από τον Ιανουάριο του 1998 και για 6 µήνες ήµουν Επιστηµονικός συνεργάτης
της Πνευµονολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
Ηρακλείου, όπου έλαβα µέρος στην πολυκεντρική µελέτη ENFUMOSA για την
παθογένεια του σοβαρού άσθµατος.

7

Στις 29/5/1998 διορίστηκα στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ηρακλείου να ολοκληρώσω την ειδίκευσή µου στην Παιδιατρική. Ολοκλήρωσα την
ειδίκευσή µου στις 17/10/2002.
Στις 24/7/2002 διορίστηκα στο Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου ως
Επικουρικός Παιδίατρος για 6 µήνες, έως και 23/1/2003.
Από τις 15/2/03 και ως σήµερα εργάζοµαι ως έµµισθος κλινικός συνεργάτης
ερευνητής (Clinical Research Fellow) στην παιδοπνευµονολογική κλινική του Royal
Brompton Hospital και στο Imperial College of London στη Μ.Βρετανία µε τους
καθηγητές Andrew Bush και Peter Barnes αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

Εκπόνηση- Πρόοδος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής : Έγκριση 23/7/98. Ολοκλήρωση
εργαστηριακού µέρους και ανακοίνωση αποτελεσµάτων στο συνέδριο της ATS στο
San Francisco το 2001. Υποβολή προς κρίση για δηµοσίευση της µελέτης στο
περιοδικό ERJ από 30/1/03. Αποδοχή στις 14/7/03 και δηµοσίευση στο Eur Respir J
2003; 22: 951-955 τον 12ο του 2003.

8

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια:

37

Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια:

15

∆ηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:

5

∆ηµοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά:

3

∆ηµοσιεύσεις που έχουν υποβληθεί προς
δηµοσίευση σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά

2

Συγγραφή επιστηµονικού βιβλίου :

1

Παρακαλούθηση Ελληνικών Συνεδρίων:

36

Παρακαλούθηση ∆ιεθνών Συνεδρίων:

15

9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το άσθµα αποτελεί µια από τις συχνότερες χρόνιες φλεγµονώδεις

παθήσεις του

αναπνευστικού συστήµατος µε ιδιαιτέρως πολύπλοκους παθογενετικούς µηχανισµούς

και

χαρακτηριστικές δοµικές αλλοιώσεις στον πνεύµονα. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις ασθενών µε
σοβαρό άσθµα οι αλλοιώσεις αυτές εκδηλώνονται ως υπερπλασία και υπερτροφία των λείων
µυών των αεραγωγών, αύξηση της µάζας των βλεννοεκκριτικών αδένων και πάχυνση της
βασικής µεµβράνης του αναπνευστικού βλεννογόνου. Αποτέλεσµα των αλλαγών αυτών στη
δοµή του αεραγωγού, που συνήθως αναφέρονται ως επαναδιάταξη

(remodeling) των

αεραγωγών, είναι η µείωση του εύρους του αυλού των βρόγχων και τη µειωµένη απάντηση
στη βρογχοδιαστολή.
Η γενετική βάση του άσθµατος, όπως έχει αποδειχθεί, είναι αρκετά πολύπλοκη, µε
χαρακτηριστικά όπως η γενετική ετερογένεια και η πολυγονιδιακή κληρονοµικότητα . Τα
τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί σε περιοχές του ανθρώπινου
γονιδιώµατος οι οποίες πιθανότατα φιλοξενούν υποψήφια γονίδια του άσθµατος, όπως το
µακρό σκέλος των χρωµοσωµάτων 5, 11 και 14 (5q, 11q, 14q)

και το βραχύ του

χρωµοσώµατος 6 (6p). Οι δείκτες του µικροδορυφορικού DNA είναι πολυµορφικοί δείκτες
που χρησιµοποιούνται στη χαρτογράφηση περιοχών του ανθρώπινου γενετικού υλικού.
Γενετικές αλλοιώσεις όπως η απώλεια ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity, LOH) και η
αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (microsatellite instability, MI) οι οποίες ανιχνεύονται
µε τους δείκτες αυτούς, έχουν ανιχνευθεί τόσο σε κακοήθη όσο και σε καλοήθη νοσήµατα που
εµφανίζουν υπερπλασία ή δυσπλασία των ιστών.
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Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει εάν η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και η
αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (MI) είναι ανιχνεύσιµα φαινόµενα σε περιοχές που
εµπεριέχουν πιθανά γονίδια υπεύθυνα για τον ασθµατικό φαινότυπο.
Εξετάσθηκαν κυτταρολογικά δείγµατα πτυέλων 22 ασθµατικών και 6 φυσιολογικών ατόµων,
χρησιµοποιώντας 18 πολυµορφικούς δείκτες µικροδορυφορικού DNA στους χρωµοσωµικούς
βραχίονες 5q, 11q, 6p και 14q. Η ηλεκτροφορητική εικόνα του κάθε δείγµατος συγκρινόµενη
µε την αντίστοιχη εικόνα του περιφερικού αίµατος αναγνωρίσθηκε ανάλογα µε την
ηλεκτροφορητική

εικόνα

ως

απώλεια

ετεροζυγωτίας

(LOH)

ή

αστάθεια

του

µικροδορυφορικού DNA (MI).
Αποτελέσµατα. Γενετικές αλλοιώσεις βρέθηκαν σε 16 από τους 22 ασθµατικούς ασθενείς
(73%) ενώ σε κανένα από τα φυσιολογικά άτοµα δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε γενετική
βλάβη. ∆ώδεκα ασθµατικοί ασθενείς (54.5%) εµφάνισαν απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH), ένας
ασθενής (4.5%) αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (MI) και 3 στους 22 ασθµατικούς
εµφάνισαν και LOH και MI. Η χρωµοσωµική περιοχή που εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό
απώλειας ετεροζυγωτίας και αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA ήταν η 14q. Η µέση τιµή
της IgE του ορού και του αριθµού των ηωσινοφίλων αίµατος των ασθµατικών µε περισσότερες
από τρεις γενετικές αλλοιώσεις ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες ασθενών µε
λιγότερες αλλοιώσεις (p<0.02, p<0.03 αντιστοίχως).
Συµπέρασµα Γενετικές βλάβες όπως η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και η αστάθεια του
µικροδορυφορικού DNA (MI) είναι ανιχνεύσιµα φαινόµενα µε υψηλή συχνότητα σε
ασθµατικούς ασθενείς. Το εύρηµα αυτό ενισχύει τις ενδείξεις για ύπαρξη στις συγκεκριµένες
περιοχές γονιδίων υπεύθυνων για το άσθµα και καθιστά αναγκαία την λεπτοµερέστερη µελέτη
των περιοχών αυτών. Επίσης περαιτέρω µελέτες είναι αναγκαίες για τη διαλεύκανση του
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ρόλου της απώλειας ετεροζυγωτίας

και αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA στην

παθογένεια του άσθµατος
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ABSTRACT

Asthma is a common chronic inflammatory disease of the lungs characterized by a number of
structural alterations (smooth muscle hyperplasia, thickening of the basal membane) that lead
in severe cases to abnormal “remodeling” and permanently reduced airway caliber. The
inheritance of asthma has been shown to be a complex, characterized by polygenic inheritance
and genetic heterogenic. 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 .
DNA microsatellites are highly polymorphic markers used to map specific areas of
chromosomes. Certain genetic alterations in microsatellite markers including microsatellite
loss of heterozygosity (LOH) and microsatellite instability (MI), have been reported in a
number of human malignant and benign diseases characterized by abnormal accumulation of
the cells.
The aim of this study was to investigate whether genetic defects such as MI and LOH are
detectable phenomena in chromosomal regions that are likely to contain susceptibility genes
for asthma.
Eighteen highly polymorphic microsatellite markers located on chromosomes 5q, 6p, 11q, and
14q were investigated. MI and LOH were scored by comparing the electrophoretic patterns of
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the microsatellite markers amplified from the paired DNA preparations (sputum/peripheral
blood).
Results: Genetic alterations were found in 16 out of 22 asthmatic patients (73%). Twelve
(54.5%) exhibited LOH only, one patient (4.5%) MI only, while 3 patients showed both MI
and LOH. Highest incidence of LOH and MI was found on chromosome 14q. Mean IgE and
blood eosinophils were significant higher in asthmatics with 3 or more genetic alterations than
those with less (p<0.02, p<0.03 respectively).
Conclusion: A high incidence of genetic alterations (either LOH or MI), in the DNA of the
sputum cells was found in asthmatic patients. Further studies are needed to identify the role of
LOH and MI in the pathogenesis of asthma.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ
Το άσθµα αποτελεί µια από τις συχνότερες χρόνιες φλεγµονώδεις
αναπνευστικού συστήµατος, µε ιδιαιτέρως πολύπλοκους

παθήσεις του

και µερικώς µέχρι σήµερα

κατανοητούς παθογενετικούς µηχανισµούς.
Η συνεχής έρευνα είχε ως αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια να έχουν προταθεί για τη νόσο
διαφορετικοί ορισµοί που αναφέρονται στον κύριο παθογενετικό µηχανισµό της. Το 1959, ο
ορισµός που προτάθηκε ανέφερε ότι πρόκειται για κατάσταση σε ασθενείς µε διάσπαρτη
στένωση των αεραγωγών των βρόγχων της οποίας η βαρύτητα αλλάζει σε µικρά χρονικά
διαστήµατα είτε αυτόµατα είτε υπό θεραπεία1. Τρία χρόνια αργότερα, στο νέο ορισµό (ATS
1962) τονίζεται ο ρόλος της αντιδραστικότητας των αεραγωγών σε διάφορα ερεθίσµατα2 ενώ
στον ορισµό το 1975 (WHO), προστίθεται σαν κύριο παθογενετικό στοιχείο της νόσου ο
υποτροπιάζων βρογχόσπασµος ως απάντηση στα ερεθίσµατα3. Στην επόµενη προσπάθεια
ορισµού για τη νόσο (ATS 1987) 4, το άσθµα αναφέρεται ως κλινικό σύνδροµο που
χαρακτηρίζεται από υπεραντιδραστικότητα του βρογχικού δένδρου σε διάφορα ερεθίσµατα η
οποία έχει ως πρωτοπαθή κλινική εκδήλωση τη διαφόρου βαθµού απόφραξη των αεραγωγών
.Στον ίδιο ορισµό γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στο οίδηµα του βρογχικού βλεννογόνου
και στη διήθηση του µε φλεγµονώδη κύτταρα.
Σταδιακά από τότε, παράλληλα µε την ανάπτυξη της βρογχοσκόπησης, που παρέχει έκτοτε
τη δυνατότητα ιστολογικής µελέτης των αεραγωγών, το ενδιαφέρον µετατοπίζεται από την
υπεραντιδραστικότητα και το βρογχόσπασµο στις φλεγµονώδεις διεργασίες του άσθµατος. Ως
αποτέλεσµα των παραπάνω, ο ορισµός που έχει υιοθετηθεί πρόσφατα αναφέρει: «Το άσθµα
είναι µία χρόνια φλεγµονώδης νόσος των αεραγωγών στην οποία πολλοί τύποι κυττάρων
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παίζουν ρόλο, κυρίως τα µαστοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα Τ-λεµφοκύτταρα. Σε ευπαθή
άτοµα, η φλεγµονή προκαλεί υποτροπιάζοντα επεισόδια συρρίτουσας αναπνοής, δύσπνοιας,
συσφικτικού θωρακικού άλγους και βήχα, ιδιαιτέρως το βράδυ και/ ή νωρίς το πρωί. Αυτά τα
συµπτώµατα σχετίζονται συνήθως µε διάσπαρτη και ποικίλη απόφραξη των αεραγωγών, η
οποία είναι τουλάχιστον µερικώς αναστρέψιµη, είτε αυτόµατα είτε µε θεραπεία. Η φλεγµονή
επίσης προκαλεί αύξηση της αντιδραστικότητας σε µια ποικιλία ερεθισµάτων 5, 6.
Είναι φανερό λοιπόν από τους παραπάνω διαφορετικούς ορισµούς της νόσου ότι, ο
εκάστοτε ορισµός που δίδεται στο άσθµα αντανακλά τις τρέχουσες γνώσεις των ειδικών για
τους πολύπλοκους παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς της νόσου. ∆εν είναι λοιπόν απίθανο, ο
τωρινός ορισµός του άσθµατος να αλλάξει ξανά στο µέλλον και να υπάρξουν προσθήκες που
να αφορούν νέους µηχανισµούς και χαρακτηριστικά της νόσου, όπως η επαναδιάταξη της
αρχιτεκτονικής των αεραγωγών (remodeling) ή νέες ανακαλύψεις που αφορούν τους
γενετικούς µηχανισµούς της νόσου.
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ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η δυσκολία ορισµού του άσθµατος και η προσπάθεια εύρεσης σηµείου οµοφωνίας στη
διάγνωση και θεραπεία του, φυσικά αντανακλάται και στην επιδηµιολογία της νόσου7. Τα
επιδηµιολογικά δεδοµένα παρουσιάζουν ανοµοιογένεια τόσο, στα διαφορετικά κέντρα της
ίδιας χώρας, λόγω διαφορετικού ορισµού από τον θεράποντα ιατρό που θέτει τη διάγνωση, όσο
και σε διαφορετικές χώρες

λόγω της επίδρασης του περιβάλλοντος και του γενετικού

υπόβαθρου του κάθε πληθυσµού.

Επίπτωση
Η επίπτωση (νοσούντες ανά 1000 άτοµα/έτος) του άσθµατος όπως πρόσφατα αναλύθηκε
για τις βιοµηχανικές χώρες (Ronmark et al)8 είναι ανά ηλικία:8.1-38.7 για άρρενες ηλικίας 0-4
ετών, 1.6-29 στις ηλικίες 5-15 έτη, 0.8-3.6 για 16-49 έτη και 0.7-3 για άνδρες άνω των 50
ετών. Για τις γυναίκες οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν: 4.3-22.8, 1-23, 0-9.4, και 0.5-11.
Επιπολασµός
Ο επιπολασµός του άσθµατος, όπως έδειξαν και οι διεθνείς µελέτες ERCHS και ISAAC,
παρουσιάζει εντυπωσιακή ποικιλοµορφία. Έτσι, η διάγνωση του άσθµατος κυµαίνεται από 2%
στην Εσθονία, έως 11% στην Αυστραλία, ενώ η συρίττουσα αναπνοή τους τελευταίους 12
µήνες ανερχόταν µεταξύ 4% στην Ινδία και 32% στην Ιρλανδία (ERCHS) 9. Αντίστοιχα η
µελέτη ISAAC10 έδειξε διακύµανση της συρίττουσας αναπνοής από 2% στην Ινδονησία σε
32% στη Μ. Βρετανία.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ) που δηµοσιεύθηκαν
τον Ιανουάριο του 2000, φαίνεται ότι 100-150 εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο πάσχουν
από άσθµα και ο αριθµός αυτός συνεχώς αυξάνεται
βιοµηχανικές χώρες

12-15

11

. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις

, όπου για παράδειγµα στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 80 έχει
17

αυξηθεί κατά 60% ο αριθµός των ασθµατικών, ενώ οι θάνατοι λόγω άσθµατος έχουν
διπλασιαστεί και ανέρχονται σε 5000 ετησίως. Όµοια όµως αύξηση των κρουσµάτων έχει
καταγραφεί και στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως δείχνουν µελέτες κατά τα τελευταία 20
χρόνια σε κέντρα της Αφρικής

16

. Οι λόγοι της αύξησης δεν είναι γνωστοί, αν και το

ενδιαφέρον προσφάτων µελετών έχει επικεντρωθεί στην επίδραση των περιβαλλοντικών
παραγόντων, της µόλυνσης, της δίαιτας, του τρόπου ζωής και των λοιµώξεων ως παραγόντων
που πιθανά συνεισφέρουν σε αυτή την αύξηση 7.

Θνητότητα
Αν και οι ασθµατικοί ασθενείς σπάνια πεθαίνουν από τη νόσο τους, παρολαυτά η
θνητότητα λόγω άσθµατος υπάρχει και µάλιστα παρουσιάζεται αυξανόµενη παγκοσµίως σε
διάφορες µελέτες 13, 17.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ, Ιανουάριος 2000) 11 οι
θάνατοι λόγω άσθµατος ανήλθαν σε 180.000 άτοµα/έτος παγκοσµίως. Αυτή η αύξηση
παρατηρήθηκε σε αρκετές χώρες σε διαφορετικά γεωγραφικά µήκη και πλάτη (Βραζιλία
Ρωσία

19

, Νέα Ζηλανδία

20

, Η.Π.Α

21

, Κούβα

22

18

,

), δείχνοντας έτσι µια ανησυχητική ανοδική

τάση να παρατηρείται παγκοσµίως.
Επίσης, σε µελέτες στις Η.Π.Α
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, Ν.Ζηλανδία

20

και Ν.Αφρική
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παρατηρήθηκαν

διαφορές, όπου οι έγχρωµοι αµερικάνοι, οι Μαορί και οι έγχρωµοι νοτιοαφρικανοί αντίστοιχα,
παρουσίαζαν αυξηµένη θνητότητα σε σχέση µε τους άλλους κατοίκους των χωρών αυτών.

18

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Το άσθµα χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες φλεγµονώδεις διεργασίες οι οποίες στην
πλειοψηφία τους είναι IgE εξαρτώµενες

24

. Οι γενετικοί παράγοντες έχουν σηµαντική

επίδραση στην εξέλιξη της ατοπίας και διάφορα γονίδια µε σηµαντικό ρόλο έχουν
ταυτοποιηθεί πρόσφατα

25

. Φαίνεται µάλιστα ότι υπάρχει πιθανότατα κοινή γενετική βάση

άσθµατος και όλων των αλλεργικών παθήσεων

26

. Παρόλα αυτά, η επίδραση των

περιβαλλοντικών παραγόντων είναι ίσως αυτή που παίζει τον αποφασιστικό ρόλο στο εάν ένα
ατοπικό άτοµο θα παρουσιάσει άσθµα, παρότι οι γενετικοί παράγοντες είναι αυτοί που
φαίνεται ότι επηρεάζουν το βαθµό βαρύτητας άσθµατος και την ενίσχυση της φλεγµονώδους
απάντησης.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Έχει αποδειχθεί αρκετά χρόνια πριν ότι οι ασθενείς που απεβίωσαν από οξεία κρίση
άσθµατος, είχαν σοβαρού βαθµού φλεγµονή στους αεραγωγούς τους. Χαρακτηριστικά, ο
αυλός των αεραγωγών έχει περιορισµένη διάµετρο, λόγω της παρουσίας άφθονων βλεννωδών
εκκρίσεων οι οποίες αποτελούνται από πρωτεΐνες πλάσµατος που εκκρίνονται από τα αγγεία
των αεραγωγών και γλυκοπρωτεΐνες που παράγονται από τα επιφανειακά επιθηλιακά κύτταρα.
Το τοίχωµα του αεραγωγού είναι οιδηµατώδες και διηθηµένο µε φλεγµονώδη κύτταρα κυρίως
ηωσινόφιλα και λεµφοκύτταρα. Το βρογχικό επιθήλιο αποπίπτει κατά τόπους µε
ανοµοιόµορφο τρόπο και συστάδες επιθηλιακών κυττάρων

ανευρίσκονται στον αυλό.

Παρόµοιες αλλαγές, µερικές φορές πιο ήπιες ανιχνεύθηκαν και µετά από βρογχοσκοπήσεις
ασθµατικών οι οποίοι πέθαναν από αίτια µη σχετιζόµενα µε το αναπνευστικό 27 (Εικόνα 1, 2).
Τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα της µελέτης του αναπνευστικού µε χρήση εύκαµπτου και
19

άκαµπτου βρογχοσκοπίου, η δυνατότητα λήψης και µελέτης βιοψιών και βρογχοκυψελιδικού
εκπλύµατος έδωσε καινούργιες λεπτοµερέστερες πληροφορίες. Η παρατήρηση του βρογχικού
δένδρου ασθµατικών έδειξε ερυθρότητα και οίδηµα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη οξείας
φλεγµονής. Με τη βοήθεια

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος παρατηρήθηκε αυξηµένος

αριθµός λεµφοκυττάρων, µαστοκυττάρων και ηωσινοφίλων σε σχέση µε δείγµατα
φυσιολογικών ατόµων. Η µελέτη βιοψιών από τους αεραγωγούς αποκάλυψε αυξηµένα σε
αριθµό και ενεργοποιηµένα µαστοκύτταρα, µακροφάγα, ηωσινόφιλα και Τ-λεµφοκύτταρα
29

28,

. Οι παραπάνω αλλοιώσεις ανευρίσκονται ακόµα και σε ασθενείς µε ήπιο άσθµα οι οποίοι

έχουν ελάχιστα συµπτώµατα, γεγονός που συνηγορεί στη διαπίστωση ότι το άσθµα είναι µία
φλεγµονώδης νόσος των αεραγωγών.
Ο τύπος της φλεγµονώδους αντίδρασης στο αλλεργικό άσθµα σαφώς διαφοροποιείται από
την κλασική οδό που ακολουθείται µετά την έκθεση του οργανισµού σε µικροοργανισµούς ή
σε τοξίνες αυτών. Η φλεγµονή στο αλλεργικό άσθµα συνήθως είναι επακόλουθο της έκθεσης
σε αλλεργιογόνο, οι µηχανισµοί της είναι IgE-εξαρτώµενοι και έχουν ως αποτέλεσµα την
ανάπτυξη ενός τύπου φλεγµονής µε χαρακτηριστική ηωσινοφιλική διήθηση, που φαίνεται να
έχει κοινά στοιχεία µε τη φλεγµονή που εµφανίζεται µετά τις παρασιτικές µολύνσεις του
οργανισµού, διατηρεί όµως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

24

. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο

άσθµα έχουµε παράδοξη ενεργοποίηση της φλεγµονώδους αντίδρασης, µε αποτέλεσµα η
φλεγµονή να µην δρα προστατευτικά, να µην προάγει την επούλωση και την αποκατάσταση
των αεραγωγών, αλλά αντιθέτως να είναι επιβλαβής για τους αεραγωγούς. Είναι γνωστό, ότι
µερικά αλλεργιογόνα όπως η οικιακή σκόνη ή η γύρη, προάγουν την ηωσινοφιλική φλεγµονή.
Η απάντηση αυτού του τύπου σε περίπτωση παρασιτικής µόλυνσης θα είχε ως αποτέλεσµα τη
θανάτωση του παρασίτου και τον τερµατισµό της φλεγµονώδους αντίδρασης. Αντιθέτως, στα
αλλεργικά νοσήµατα το ερέθισµα του αλλεργιογόνου επιµένει και η οξεία φλεγµονή

20

µετατρέπεται σε χρόνια η οποία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα δοµικές αλλαγές στους
αεραγωγούς ή στο δέρµα 24.

Εικόνα 1. Τοµή από αποφραχθέντα βρόγχο (Β) µε παρακείµενες αρτηρίες (Α) σε ασθενή που
απεβίωσε λόγω κρίσης άσθµατος. Ο συνδυασµός φλεγµονώδους εξιδρώµατος, βλέννης,
βρογχόσπασµου και πάχυνσης του τοιχώµατος του αεραγωγού είχε

ως αποτέλεσµα την

απόφραξη του αεραγωγού και την ασφυξία του ασθενούς.
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Εικόνα 2 . Ιστολογικό παρασκεύασµα βρόγχου όπου φαίνονται οι αλλαγές και η φλεγµονή του
τοιχώµατος του αεραγωγού(αιµατοξυλίνη-ηωσίνη, µεγέθυνση ×180). (Α) Φυσιολογικό άτοµο

22

χωρίς ιστορικό άσθµατος το οποίο πέθανε σε ατύχηµα, µε άθικτη την επιθηλιακή στοιβάδα . Η
υποκείµενη δικτυωτή βασική µεµβράνη είναι λεπτή, υπάρχουν ελάχιστα φλεγµονώδη κύτταρα
και ελάχιστα ανεπτυγµένος λείος µυϊκός ιστός. (Β) Αντίθετα στο θανατηφόρο άσθµα υπάρχει
απόπτωση του επιθηλίου, ιδιαίτερα πεπαχυµένη δικτυωτή βασική µεµβράνη, έντονη διήθηση
του βλεννογόνου µε φλεγµονώδη κύτταρα και αύξηση των λείων µυϊκών ινών των βρόγχων.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σχέση µεταξύ φλεγµονής και των συµπτωµάτων των αλλεργικών νοσηµάτων δεν έχει ακόµα
διευκρινιστεί. Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα είναι η µεγάλου βαθµού στένωση των
αεραγωγών, η οποία συνήθως έπεται της έκθεσης σε κάποιο αλλεργιογόνο ή σε άλλο ερέθισµα
και αποτελεί

κύριο χαρακτηριστικό του άσθµατος. Έχει αποδειχθεί ότι ο βαθµός της

φλεγµονώδους αντίδρασης σχετίζεται µε τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα, όπως αυτή
καθορίζεται από την πρόκληση µε µεταχολίνη ή ισταµίνη. Επίσης ο βαθµός της βρογχικής
υπεραντιδραστικότητας φαίνεται ότι σχετίζεται µε τα συµπτώµατα του άσθµατος και την
ανάγκη θεραπευτικής αγωγής 24. Η φλεγµονή των αεραγωγών µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα εκλυτικοί παράγοντες που
κανονικά δεν θα προκαλούσαν βρογχόσπασµο τώρα να τον προκαλούν. Επιπρόσθετα η
φλεγµονή προκαλεί µε άµεσο τρόπο αύξηση των συµπτωµάτων του άσθµατος, όπως ο βήχας
και η δύσπνοια, µέσω της δράσης της στις αισθητικές νευρικές απολήξεις των αεραγωγών

24

(Σχήµα 1).
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Αλλεργιογόνα
Ιοί
Ατµοσφαιρικοί ρύποι

Φλεγµονή

Βρογχική

Χρόνια ηωσινοφιλική

Υπεραντιδραστικότητα

βρογχίτιδα
Εκλυτικοί παράγοντες
Αλλεργιογόνα
Άσκηση
Συµπτώµατα
Βήχας
∆ύσπνοια
Συρίτtουσα αναπνοή

Ψυχρός Αέρας
SO2

Σχήµα 1. Η φλεγµονή των αεραγωγών οδηγεί στη βρογχική υπεραντιδραστικότητα και στα
χαρακτηριστικά συµπτώµατα του άσθµατος.
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ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Η έκθεση του ασθµατικού ατόµου σε διάφορα ερεθίσµατα όπως τα αλλεργιογόνα, οι ιοί 30, οι
ενδοοικιακοί ή περιβαλλοντικοί ρύποι 31, µπορεί να οδηγήσει σε οξεία φλεγµονώδη αντίδραση.
Για την κατανόηση της αντίδρασης αυτής, µπορεί ως µοντέλο να χρησιµοποιηθεί η απάντηση
σε εισπνεόµενα αλλεργιογόνα.

Πρώιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης
Η εισπνοή αλλεργιογόνου σε ατοπικό ασθενή έχει ως αποτέλεσµα την έναρξη της πρώιµης
φλεγµονώδους αλλεργικής αντίδρασης η οποία µερικές φορές µπορεί να ακολουθείται από την
όψιµη φάση της ίδιας αντίδρασης. Η πρώιµη φάση ξεκινάει µε την ενεργοποίηση κυττάρων
που φέρουν ειδική για το αλλεργιογόνο ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE). Χαρακτηρίζεται από την
ενεργοποίηση των µαστοκυττάρων των αεραγωγών

32, 33

και των µακροφάγων

34, 35

. Επίσης

και άλλα κύτταρα που φέρουν τον υψηλής συγγένειας υποδοχέα της IgE (FcεRI)

36

συµµετέχουν, αλλά δεν είναι ακόµη γνωστό εάν ενεργοποιούνται απευθείας από τα
αλλεργιογόνα . Τα ενεργοποιηµένα κύτταρα παράγουν προφλεγµονώδεις µεσολαβητές όπως η
ισταµίνη

37

, τα εικοσανοειδή καθώς και ρίζες οξυγόνου, οι οποίοι προάγουν τη σύσπαση των

λείων µυϊκών ινών των αεραγωγών, την έκκριση βλέννης και την τοπική αγγειοδιαστολή. Η
βρογχική µικροκυκλοφορία έχει βασικό ρόλο στην αντίδραση αυτή

39

. Οι µεσολαβητές της

φλεγµονής προάγουν την αγγειακή διαφυγή λόγω αυξηµένης διαπερατότητας και την
εξίδρωση πλάσµατος στο τοίχωµα των αεραγωγών. Η οξεία εξίδρωση πλάσµατος

40, 41

οδηγεί

στη διόγκωση και υπεραιµία του βρογχικού τοιχώµατος µε αποτέλεσµα τη στένωση του αυλού
του βρόγχου. Επιπρόσθετα, το πλάσµα µπορεί να περάσει διαµέσου του επιθηλίου και να
φτάσει µέχρι τον αυλό του αεραγωγού. Η παρουσία του εκεί συνήθως έχει ως αποτέλεσµα την
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µείωση της ικανότητας κάθαρσης της βρογχικής βλέννης του αεραγωγού

42

. Επίσης οι

πρωτεΐνες του πλάσµατος πιθανότατα ευνοούν τη δηµιουργία παχύρρευστων βυσµάτων που
αποτελούνται από βλέννη φλεγµονώδη και επιθηλιακά κύτταρα. Όλες οι παραπάνω διεργασίες
τελικά συµβάλλουν στην απόφραξη του αεραγωγού.

Όψιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης
Η φάση αυτή συνήθως εµφανίζεται έξι έως εννέα ώρες µετά την πρόκληση µε αλλεργιογόνο.
Κύρια γεγονότα της φάσης αυτής είναι η µετανάστευση και ενεργοποίηση των ηωσινοφίλων
43

, των CD4 Τ-λεµφοκυττάρων

µακροφάγων
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44

, των βασεοφίλων

45

, των ουδετεροφίλων

46, 47

και των

. Η ενεργοποίηση των Τ-λεµφοκυττάρων µετά την έκθεση στο αλλεργιογόνο,

οδηγεί στην απελευθέρωση των τύπου 2 βοηθητικών λεµφοκυτταρικών (Th2) κυτταροκινών, η
οποία ίσως αποτελεί το κλειδί της όψιµης φάσης της αλλεργικής αντίδρασης 49. Παρόλα αυτά
µάλλον είναι αδύνατον να είναι αρκετός ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της έκθεσης στο
αλλεργιογόνο και της πρώτης φάση της όψιµης αντίδρασης (δηλαδή 2–4 ώρες µετά την
έκθεση) για το αλλεργιογόνο να προκαλέσει µεταγραφή, µετάφραση και πρωτεϊνοσύνθεση στα
ευαισθητοποιηµένα Τ-λεµφοκύτταρα . Η έκκριση των προσχηµατισµένων κυτταροκινών από
τα µαστοκύτταρα πιθανά είναι το εναρκτήριο ερέθισµα για την πρώιµη µετανάστευση
φλεγµονωδών κυττάρων 50. Οι κυτταροκίνες αυτές µάλιστα, ευοδώνουν τη µετανάστευση και
περαιτέρω συµµετοχή των Τ-λεµφοκυττάρων στη διαδικασία της αντίδρασης. Εικοσιτέσσερις
ώρες µετά την πρόκληση παρατηρείται αύξηση της έκφρασης

του αγγελιοφόρου RNA

(messenger RNA) των ενεργοποιηµένων ιντερλευκίνη 2 θετικών Τ-λεµφοκυττάρων και των
ιντερλευκίνη 5 θετικών ενεργοποιηµένων Τ-λεµφοκυττάρων

σε βιοψίες

ασθµατικών

γεγονός που υποδηλώνει τη συµµετοχή των Τ-λεµφοκυττάρων στη χρόνια φάση της
αντίδρασης.
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Η αύξηση της µη ειδικής βρογχικής υπεραντιδραστικότητας µπορεί να εκδηλωθεί µόνο µετά
την όψιµη αλλεργική αντίδραση που ακολουθεί την έκθεση και όχι αµέσως µετά την οξεία
φάση της αντίδρασης

52, 53

. Η όψιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης θεωρείται ως το

µοντέλο για τη µελέτη των µηχανισµών της χρόνιας φλεγµονής στο άσθµα

54, 55

. Τα

φλεγµονώδη κύτταρα ωριµάζουν και απελευθερώνονται από το µυελό των οστών και
διοχετεύονται στην κυκλοφορία πριν γίνει η µετανάστευσή τους στους αεραγωγούς. Παρόλα
αυτά στους αεραγωγούς ήδη υπάρχει κάποιος αριθµός αιµοποιητικών κυττάρων

56

. Έρευνες

έχουν δείξει ότι στο µυελό των οστών των ασθµατικών ανευρίσκεται µεγάλος αριθµός
προβαθµίδων αιµοποιητικών κυττάρων. Η µετανάστευση και ωρίµανση των προδροµικών
κυττάρων και όχι η ωρίµανση των ευρισκοµένων στην περιοχή κυτταρικών αιµοποιητικών
προβαθµίδων είναι το κύριο γεγονός της αντίδρασης

59

. Η προσέλκυση κυττάρων από το

περιφερικό αίµα, όπως τα ηωσινόφιλα, τα λεµφοκύτταρα και τα µονοκύτταρα, είναι
αποτέλεσµα αλληλοεπίδρασης µεταξύ κυκλοφορούντων

φλεγµονωδών και ενδοθηλιακών

κυττάρων µέσω προφλεγµονωδών µεσολαβητών, κυτταροκινών, χυµοκινών και παραγόντων
προσκόλλησης κυτταρικής επιφανείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ενεργοποίηση συγκεκριµένων
προσκολλητικών µορίων ( ICAM – 1, Intercellular Adhesion Molecule -1) ή αγγειακών
προσκολλητικών µορίων ( VCAM – 1, Vascular Adhesion Molecule -1) στα ενδοθηλιακά
κύτταρα αποτελεί θεµελιώδες βήµα για την εισαγωγή στη φλεγµονώδη αντίδραση

60, 61, 62

. Η

µετανάστευση των κυττάρων στο τοίχωµα των αεραγωγών εξαρτάται από την ενεργοποίηση
τους

63

και επίσης από κυτταροκίνες όπως η ιντερλευκίνη 5

Macrophage Colony-Stimulating Factor)

65

64

και ο GM-CSF (Granulocyte

, οι οποίες συντελούν στη συσσώρευση και την

ωρίµανση65 των ηωσινοφίλων καθώς και στην έκφραση των µορίων προσκόλλησης

66, 67

.

Χυµοκίνες όπως οι RANTES ( Regulated upon Activation, Normal T-cells Expressed and
Secreted)68, 69 και η εοταξίνη επίσης δρουν στα ηωσινόφιλα και Τ-λεµφοκύτταρα αυξάνοντας
ιδιαίτερα τη µετανάστευση

και πιθανά

την ενεργοποίηση τους.

Οι RANTES

73

, η

27

ιντερλευκίνη 16 (που αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης των λεµφοκυττάρων ) και η
φλεγµονώδης πρωτεΐνη των µακροφάγων (MIP-1 α) ανευρίσκονται στο βρογχοκυψελιδικό
έκπλυµα (BALF) ασθµατικών µετά από πρόκληση µε αλλεργιογόνο. Αυτή η απάντηση της
οξείας φάσης που χαρακτηρίζεται από στένωση των βρόγχων, κλινικά µεταφράζεται στα
συµπτώµατα της συρίττουσας αναπνοής και δύσπνοιας τα οποία συνήθως δεν επιµένουν
περισσότερο από δύο ηµέρες.

ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Παρότι τις περισσότερες φορές η οξεία φλεγµονή είναι αυτή που συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον µας, το γεγονός που προεξάρχει στο άσθµα είναι η χρόνια φλεγµονή. Οι
µηχανισµοί που οδηγούν στην επιµονή της φλεγµονής δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητοί. Η
χρόνια φλεγµονή στο αλλεργικό άσθµα φαίνεται να είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από την
συνήθη

ηωσινοφιλική

φλεγµονή.

Σχεδόν

όλα

τα

κύτταρα

των

αεραγωγών,

συµπεριλαµβανοµένων των Τ-λεµφοκυττάρων, ηωσινοφίλων, µαστοκυττάρων, επιθηλιακών
κυττάρων, ινοβλαστών καθώς και των κυττάρων των λείων µυϊκών ινών συµµετέχουν στη
φλεγµονώδη αντίδραση. Παρολαυτά, ο ρόλος των ηωσινοφίλων παραµένει ρυθµιστικός, αφού
είναι υπεύθυνα για την έκκριση των προφλεγµονωδών και κυτταροτοξικών µεσολαβητών
καθώς και κυτταροκινών που οδηγεί στην αυξηµένη διαπερατότητα των αγγείων, στη
σύσπαση των λείων µυϊκών ινών, στην απόπτωση του βρογχικού επιθηλίου καθώς και στη
βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Ο ρόλος των ηωσινοφίλων επεκτείνεται στον έλεγχο της
φλεγµονώδους αντίδρασης και στην ενεργοποίηση της διαδικασίας της επαναδιάταξης
(remodeling) των αεραγωγών µε την έκκριση κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων. Ο
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ρόλος µερικών φλεγµονωδών κύτταρων που συµµετέχουν στην ασθµατική φλεγµονώδη
αντίδραση αναφέρεται παρακάτω.

Επιθηλιακά Κύτταρα
Για αρκετά χρόνια ρόλος των επιθηλιακών κυττάρων των βρόγχων θεωρούνταν ότι
περιοριζόταν στο να αποτελούν το φραγµό που συµµετέχει στην βλεννοτριχοειδική κάθαρση
και την αποµάκρυνση των επιβλαβών παραγόντων. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι συµµετέχουν
ενεργά στη φλεγµονώδη αντίδραση εκκρίνοντας εικοσανοειδή, πεπτιδάσες, πρωτεΐνες
εξωκυττάριας ουσίας, κυτταροκίνες και µονοξείδιο του αζώτου (NO), καθώς και στη ρύθµιση
της

ανοσολογικής απάντησης µε την ικανότητα τους να εκφράζουν HLA-DR (human

leukocyte-associated antigen) αντιγόνα και να παρουσιάζουν αντιγόνα

29

. Τα επιθηλιακά

κύτταρα φαίνεται να κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη «µετάφραση» των εισπνεοµένων
περιβαλλοντικών ερεθισµάτων σε φλεγµονώδη απάντηση των αεραγωγών και αποτελούν
πιθανότατα τα κύτταρα στόχους των κορτικοστεροειδών 24. Τα επιθηλιακά κύτταρα µπορεί να
ενεργοποιηθούν είτε µε IgE-µηχανισµούς ή ιούς είτε ατµοσφαιρικούς ρύπους ή
προφλεγµονώδεις µεσολαβητές όπως η ισταµίνη. Όταν αυτό συµβεί, εκκρίνουν αρκετούς
µεσολαβητές όπως 15 υδροξυεικοσιτετρανοικό οξύ (15-HETE)
88

, αυξητικούς παράγοντες

µεταλλοπρωτεινάσες

92

89,

90

86

, κυτταροκίνες

, πρωτεΐνες της εξωκυττάριας (ECM)

87

, εοταξίνη

86,

91

και

οι οποίοι συντελούν στην απόφραξη των αεραγωγών, στη φλεγµονή

και την επαναδιάταξη των αεραγωγών (remodeling) 93 (Σχήµα 2).
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Σχήµα 2. Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ενεργό ρόλο στη φλεγµονώδη ασθµατική
αντίδραση µέσω της έκκρισης αρκετών µεσολαβητών, κυτταροκινών, χυµοκινών και
αυξητικών παραγόντων.

Μαστοκύτταρα
Τα µαστοκύτταρα κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία του οξέος βρογχόσπασµου ως
απάντηση στην έκθεση σε αλλεργιογόνα ή άλλο έµµεσο ερέθισµα όπως η άσκηση, ο
υπεραερισµός ή η υγρασία (Εικόνα 3). Είναι χαρακτηριστικό ότι

ο αριθµός των

µαστοκυττάρων είναι αυξηµένος στις λείες µυϊκές ίνες των αεραγωγών των ασθµατικών 94. Η
θεραπεία µε πρεδνιζολόνη σε ασθµατικούς ασθενείς είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των
τρυπτάση θετικών µαστοκυττάρων

95

. Επιπρόσθετα τα µαστοκύτταρα φαίνεται να

διαδραµατίζουν και κάποιο ρόλο στη διαδικασία επαναδιάταξης (remodeling) των αεραγωγών,
30

αφού διεγείρουν την αύξηση των ινοβλαστών του πνεύµονα

96

. Τα µαστοκύτταρα εκκρίνουν

ορισµένες κυτταροκίνες όπως η ιντερλευκίνη 4 (IL4), η οποία πιθανά συµµετέχει στη
διατήρηση της φλεγµονώδους απάντησης, καθώς και ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου
(TNF-α) 97.
Τα µαστοκύτταρα ενεργοποιούνται µέσω IgE µηχανισµών οι οποίοι αποδεδειγµένα έχουν
κυρίαρχο ρόλο στη παθογένεια του άσθµατος. Σε πρόσφατες κλινικές εργασίες µετά χορήγηση
αντί-IgE αντισωµάτων παρατηρήθηκε µείωση της κυκλοφορούσας IgE σε µη ανιχνεύσιµα
επίπεδα

98, 99

, η οποία όµως δεν οδήγησε σε ανάλογη κλινική βελτίωση ασθενών µε

στεροειδοεξαρτώµενο άσθµα

100

. Ενδιαφέρον επίσης είναι το εύρηµα ότι θεραπεία µε IgE

µονοκλωνικά αντισώµατα οδήγησε σε µείωση της απαιτούµενης δόσης κορτικοστεροειδών για
τον έλεγχο του άσθµατος. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο µηχανισµός µε τον οποίο η IgE
οδηγεί στη βρογχική απόφραξη είναι στεροειδοεξαρτώµενος παρότι τα στεροειδή δεν
µειώνουν αλλά αντιθέτως µπορεί ακόµα και να αυξάνουν τα επίπεδα της κυκλοφορούσας IgE
101, 102

Ο ρόλος των µαστοκυττάρων στη χρόνια φλεγµονή δεν έχει ακόµα αποσαφηνιστεί και
φαίνεται ότι άλλα κύτταρα όπως τα µακροφάγα, τα ηωσινόφιλα και τα Τ-λεµφοκύτταρα έχουν
κυρίαρχη θέση στη παθογένεια του άσθµατος. Τα νέα ευρήµατα µελετών που αποδεικνύουν
την

ικανότητα

των

µαστοκυττάρων

να

εκκρίνουν

προφλεγµονώδεις

κυτταροκίνες,

νευροτροφίνες και χυµοκίνες ίσως µας οδηγήσουν στην αναθεώρηση του ρόλου τους και κατά
τη φλεγµονώδη διαδικασία του ασθµατικού παροξυσµού 103.
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Εικόνα 3.

Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (TEM, Transmission electron

microscopy) βρογχικής βιοψίας όπου απεικονίζεται η αποκοκκίωση µαστοκυττάρου .Κλίµακα
=2.0 µ m.

Μακροφάγα
Τα µακροφάγα, κύτταρα µε δυνατότητα παραγωγής µεγάλου αριθµού µεσολαβητών,
ανάλογα µε το ερέθισµα µπορεί είτε να ενισχύσουν είτε να µειώσουν τη φλεγµονώδη
αντίδραση

104

. Προέρχονται από τα µονοκύτταρα του αίµατος και κυκλοφορούν στους

αεραγωγούς των ασθµατικών ασθενών, ενώ ενεργοποιούνται µέσω των χαµηλής συγγένειας
υποδοχέων της IgE (FcεRII)

105, 106

. Τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα συµµετέχουν στην

απόφραξη των αεραγωγών και στη φλεγµονώδη αντίδραση µε την έκκριση ουσιών µε
βλαπτική δράση στους βρόγχους όπως ένζυµα 107, εικοσανοειδή 108, παράγοντα ενεργοποίησης
των αιµοπεταλίων (PAF)

109

, ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, κυτταροκίνες

110, 111

και ουσίες
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προαγωγής της έκκρισης της βλέννης

112

. Επίσης, δυνητικά συµµετέχουν στη ρύθµιση της

διαδικασίας της επαναδιάταξης (remodeling) των αεραγωγών, µέσω της έκκρισης αυξητικών
παραγόντων όπως o PDGF (Platelet Derived Growth Factor), βFGF (basic Fibroblast Growth
Factor), και TGF (Transforming Growth Factor), που ενέχονται στην ίνωση των αεραγωγών
113

. Τα κυψελιδικά µακροφάγα που βρίσκονται στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα ασθµατικών

ασθενών όπως πολλές εργασίες έχουν δείξει παρουσιάζουν βαθµό ενεργοποίησης 110, 111, 114, 115
ο οποίος είναι ανάλογος της βαρύτητας της νόσου του ασθενούς
αλλεργιογόνο αυξάνει

116, 117

. Η πρόκληση µε

την ενεργοποίηση των κυψελιδικών µακροφάγων

34, 35, 48, 118

ενώ

ενεργοποίηση τους παρατηρείται και κατά την όψιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης µετά
από πρόκληση µε αλλεργιογόνο

119

. Κυτταροκίνες όπως η ιντερλευκίνη 4 (IL4), οι οποίες

συνήθως καταστέλλουν τα κυψελιδικά µακροφάγα έχει δειχθεί ότι έχουν µειωµένη
δραστικότητα σε ασθµατικούς ασθενείς

111, 115

. Όσο αναφορά στην αντιφλεγµονώδη δράση

των µακροφάγων, αξίζει να σηµειωθεί ότι καταστέλλουν τη λειτουργία
λεµφοκυττάρων, δράση όµως που επηρεάζεται στο άσθµα

104

των Τ-

.Επίσης η έκκριση της

αντιφλεγµονώδους ιντερλευκίνης 10 (IL10), φαίνεται να είναι µειωµένη στα κυψελιδικά
µακροφάγα των ασθµατικών

120

. Επιπρόσθετα η παραγωγή της ιντερλευκίνης 12 (IL12), η

οποία σε φυσιολογικά άτοµα αναστέλλει την έκκριση της ιντερλευκίνης 5 (IL5), είναι
ελαττωµατική σε ασθενείς µε ατοπικό άσθµα

121

. Φαίνεται λοιπόν ότι τα µακροφάγα µπορεί

επίσης να διαδραµατίσουν αντιφλεγµονώδη ρόλο προστατεύοντας τον οργανισµό από την
ανάπτυξη της φλεγµονώδους αντίδρασης

29

. Τέλος τα µακροφάγα πιθανά δρουν και ως

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα των αλλεργιογόνων στα Τ-λεµφοκύτταρα 122.

∆ενδριτικά κύτταρα
Τα δενδριτικά κύτταρα συµµετέχουν σε ένα εκτεταµένο δίκτυο κυττάρων στο βρογχικό
επιθήλιο µε κύριο ρόλο τη ρύθµιση µέσω των Τ-λεµφοκυττάρων ανοσολογικής απάντησης 123.
33

Τα κύτταρα αυτά, παρότι οι µέχρι τώρα πληροφορίες µας για τη δράση τους είναι ελάχιστες,
διαφαίνεται ότι είναι σηµαντικά στη παθογένεια του άσθµατος, αφού δρουν ως
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και εκφράζουν τµήµα (FcεRII) του υποδοχέα της IgE σε
φυσιολογικά και ασθµατικά άτοµα 124. Τα δενδριτικά κύτταρα παραλαµβάνουν κατά την αρχή
της διαδικασίας της αλλεργικής αντίδρασης τα αντιγόνα τα οποία τροποποιούν σε πεπτίδια,
µεταναστεύουν σε γειτονικούς λεµφαδένες ,όπου παρουσιάζουν τα προερχόµενα από το
αλλεργιογόνο (αντιγόνο) πεπτίδια σε µη συνδεδεµένα Τ-λεµφοκύτταρα. Η διαδικασία αυτή µε
τη βοήθεια και άλλων επικουρικών ερεθισµαταγωγών κυττάρων όπως τα Β7.1, Β7.2 και CD40
έχει ως αποτέλεσµα τον προγραµµατισµό της παραγωγής των ειδικών για το αλλεργιογόνο Τλεµφοκυττάρων. Ο παράγοντας GMCSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating
Factor) του οποίου η έκφραση στα επιθηλιακά και µακροφάγα των ασθµατικών είναι
αυξηµένη, οδηγεί στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων. Αυτό µε
τη σειρά του οδηγεί στην παραγωγή µυελοειδών δενδριτικών κυττάρων τα οποία προάγουν τη
διαφοροποίηση των Τ-βοηθητικών 2 λεµφοκυττάρων (Th2)

125

. Μελέτες που έχουν γίνει σε

πειραµατόζωα έχουν δείξει ότι τα µυελοειδή δενδριτικά κύτταρα είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη των Τ-βοηθητικών λεµφοκυττάρων και των ηωσινοφίλων

126

. Τα ανώριµα

δενδριτικά κύτταρα των αεραγωγών προάγουν την Th2 διαφοροποίηση των λεµφοκυττάρων
ενώ απαιτείται η παρουσία κυτταροκινών όπως η ιντερλευκίνη 12 (IL12)και του παράγοντα
νέκρωσης του όγκου (TNF-α) για να προαχθεί η Th1 απάντηση

127

. Με δεδοµένη λοιπόν τη

σηµαντική συµµετοχή των κυττάρων αυτών στην αλλεργική αντίδραση, θεωρείται πιθανό στο
µέλλον να δούµε ανάπτυξη ανοσοθεραπείας βασιζόµενης στα δενδριτικά κύτταρα µε στόχο
την προφύλαξη και τον έλεγχο των αλλεργικών νοσηµάτων.
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Ηωσινόφιλα
Η

διήθηση του τοιχώµατος των αεραγωγών των ασθµατικών µε ηωσινόφιλα είναι

χαρακτηριστικό της αλλεργικής φλεγµονής. Άλλωστε ο όρος που είχε δοθεί στο άσθµα από το
1916 ήταν «χρόνια ηωσινοφιλική φλεγµονή» 24. Η εισπνοή αλλεργιογόνου έχει ως αποτέλεσµα
την αύξηση των ηωσινοφίλων στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BALF) κατά την όψιµη φάση
της αλλεργικής αντίδρασης, ενώ υπάρχει αποδεδειγµένος συσχετισµός µεταξύ του αριθµού
των ηωσινοφίλων στο BALF ή στο αίµα και της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας. Τα
ηωσινόφιλα είναι συνδεδεµένα µε την ανάπτυξη της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας µέσω
της απελευθέρωσης βασικών πρωτεϊνών και ελευθέρων ριζών οξυγόνου 127, 128. Ηωσινόφιλα τα
οποία πειραµατικά έχουν ενεργοποιηθεί έχει δειχθεί ότι προάγουν τη βλάβη των επιθηλιακών
κυττάρων που είναι χαρακτηριστική στους ασθµατικούς ασθενείς 129.
Στη µετανάστευση των ηωσινοφίλων στους αεραγωγούς συµµετέχουν αρκετοί πολύπλοκοι
µηχανισµοί

130

. Τα ηωσινόφιλα κυρίως προέρχονται από προγονικές µορφές των κυττάρων

από το µυελό των οστών. Κατά την όψιµη φάση της ασθµατικής αντίδρασης παρατηρείται
αύξηση των ηωσινοφίλων στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (BALF), που συνοδεύεται από
µείωση του αριθµού των ηωσινοφίλων στο περιφερικό αίµα και εµφάνιση προδροµικών
αιµοποιητικών κυττάρων στην κυκλοφορία

131

. Υπάρχει σηµαντική συσχέτιση της

ενεργοποίησης των ηωσινοφίλων, της βαρύτητας του άσθµατος
υπεραντιδραστικότητας

133

132

και της βρογχικής

. Επίσης η ηωσινοφιλία ασθµατικών µε θανατηφόρο άσθµα

αποδεδειγµένα είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν ασθενών µε ήπια νόσο. Το εναρκτήριο
ερεθισµα για τη µετανάστευση είναι η φλεγµονή του αεραγωγού. Η διαδικασία της
µετανάστευσης αρχίζει µε την προσκόλληση των ηωσινοφίλων στα ενδοθηλιακά κύτταρα των
αγγείων της πνευµονικής κυκλοφορίας, την εγκατάσταση στην υποβλενογόνια περιοχή και την
ενεργοποίηση τους εκεί. Μεγάλος αριθµός προσκολλητικών µορίων, κυτταροκινών και άλλων
µεσολαβητών ρυθµίζουν τη διαδικασία µε µηχανισµούς µερικώς ακόµα κατανοητούς από τους
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ερευνητές. Η προσκόλληση των ηωσινοφίλων προυποθέτει την έκφραση στην επιφάνεια τους
ειδικών γλυκοπρωτεινικών µορίων και την έκφραση στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών
κυττάρων των αγγείων, κυττάρων όπως το ICAM-1 (Intarcellular Adhesion Mollecule). Η
χορήγηση αντισώµατος κατά του µορίου προσκόλλησης ICAM-1 αναστέλλει σε ασθενείς τον
πολλαπλασιασµό των ηωσινοφίλων στους αεραγωγούς και επίσης εµποδίζει τη συνοδό
βρογχική υπεραντιδραστικότητα

137

. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο παράγοντας ICAM-1 δεν

είναι τόσο εκλεκτικός όσο τα άλλα µόρια προσκόλλησης, δηλαδή το VLA ( Very Late Antigen
) που εκφράζεται στην επιφάνεια του ηωσινοφίλου και αλληλεπιδρά µε το αγγειακό κυτταρικό
µόριο προσκόλλησης VCAM-1 138 (Vascular Cell Adhession Molecule). Η ιντερλευκίνη 4 (IL4) αυξάνει την έκφραση του VCAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα

139

, ενώ η ιντερλευκίνη 5 (

IL5) και ο GM-CSF (granulocyte macrophage colony stimulating factor) φαίνεται να επέχουν
σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση των ηωσινοφίλων και στη σήµανση τους, γεγονότα
απαραίτητα για την εκδήλωση της αυξηµένης υπεραντιδραστικότητας. Επίσης άλλοι
µεσολαβητές όπως οι χυµοκίνες RANTES

(regulated on activation t-cell expressed and

secreted), εοταξίνες 1 – 3 και η πρωτεΐνη χηµειοταξίας µακροφάγων ( MCP-4, macrophage
chemotactic proteins) που εκφράζονται στα επιθηλιακά κύτταρα φαίνεται να προάγουν
ιδιαιτέρως τη µετανάστευση των ηωσηνοφίλων από την κυκλοφορία στους αεραγωγούς. Αφού
τα ηωσινόφιλα µεταναστεύσουν η παρουσία της ιντερλευκίνης 5 και αυξητικών παραγόντων
όπως ο GM-CSF

141

είναι απαραίτητη ειδάλλως τα ηωσινόφιλα εισέρχονται στη διαδικασία

του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης)

142, 143

. Η χορήγηση αντισωµάτων

έναντι ιντερλευκίνης 5 σε ασθµατικούς παρότι έδειξε ιδιαίτερη µείωση της ηωσινοφιλικής
διήθησης των βρόγχων και των κυκλοφορούντων ηωσινοφίλων
αποτέλεσµα

στην

µετά

αλλεργιογόνο

ασθµατική

144

αντίδραση,

υπεραντιδραστικότητα ή στα κλινικά συµπτώµατα των ασθενών

145

δεν είχε κανένα
στη

βρογχική

. Τα παραπάνω θέτουν

ερωτηµατικά για τον κυρίαρχο ρόλο των ηωσινοφίλων στη βρογχική υπεραντιδραστικότητα

36

και το άσθµα, παρολαυτά, τα κύτταρα αυτά µέσω των αυξητικών παραγόντων που εκκρίνουν
όπως ο TGFβ ( Transforming Growth Factor ) φαίνεται να έχουν σηµαντική ρυθµιστική δράση
στις δοµικές αλλαγές που επισυµβαίνουν στο άσθµα 146.

Ουδετερόφιλα
Παρόλο που το ενδιαφέρον των ερευνητών για αρκετά χρόνια ήταν συγκεντρωµένο στα
ηωσινόφιλα, ευρήµατα προσφάτων εργασιών έχουν δείξει αυξηµένο αριθµό ουδετεροφίλων
στα προκλητά πτύελα (sputum induction) ασθενών µε σοβαρό άσθµα

147-149

. Το εύρηµα

βέβαια αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα των αυξηµένων δόσεων κορτικοστεροειδών που
λαµβάνουν οι ασθενείς αυτοί και τα οποία αυξάνουν την επιβίωση των ουδετεροφίλων και
αναστέλλουν την απόπτωση τους

148,

150,

151

. Υπάρχει όµως και η πιθανότητα της

µετανάστευσης τους µέσω της δράσης της ιντερλευκίνης 8 (IL-8) που έχει δειχθεί ότι είναι
αυξηµένη στα πτύελα ασθενών µε βαρύ άσθµα. Επίσης τα αυξηµένα ουδετερόφιλα µπορεί να
σχετίζονται µε τη µειωµένη ανταπόκριση των ασθενών µε σοβαρό άσθµα στα
κορτικοστεροειδή, ενώ εκκρεµεί η διαλεύκανση του ρόλου των κυττάρων αυτών στον
ασθµατικό παροξυσµό 24.

Τ-λεµφοκύτταρα
Σε αντίθεση µε τα ουδετερόφιλα οι γνώσεις µας για τον ρόλο των Τ-λεµφοκυττάρων στην
παθογένεια του άσθµατος είναι περισσότερες. Τα Τ-λεµφοκύτταρα ενορχηστρώνουν τη
φλεγµονώδη αντίδραση µέσω της απελευθέρωσης κυτταροκινών, µε αποτέλεσµα τη
µετανάστευση και µακρότερη επιβίωση των ηωσινοφίλων, καθώς και τη διατήρηση ικανού
αριθµού µαστοκυττάρων στους αεραγωγούς

152

. Τα Τ-λεµφοκύτταρα αφού ενεργοποιηθούν

από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως τα δενδριτικά κύτταρα, εκφράζουν ένα φάσµα
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κυτταροκινών που συµπεριλαµβάνει τις ιντερλευκίνες 4, 5, 9 και 13. Πρόσφατες έρευνες
έδειξαν ότι το ανοσοποιητικό σύστηµα τείνει να εκτρέπεται προς τον Th2 φαινότυπο και
«αυτή» η προτίµηση του ανοσοποιητικού συστήµατος προς τον Th2 τύπο επιµένει
περισσότερο στα ατοπικά παιδιά από ότι στα φυσιολογικά
λοιµώξεις

153

. Υπάρχουν ενδείξεις ότι

ή έκθεση σε ενδοτοξίνες νωρίς στη ζωή θα µπορούσαν να εκτρέψουν το

ανοσοποιητικό σύστηµα προς τον Th1 φαινότυπο, ενώ η έλλειψη λοιµώξεων και το «στείρο»
περιβάλλον των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού ευνοεί την Th2 έκφραση και την
αυξηµένη επίπτωση των ατοπικών αντιδράσεων 154-156.
Φαίνεται ότι η ισορροπία ανάµεσα στο Th1 και Τh2 µονοπάτι εξαρτάται από κυτταροκίνες
όπως την ιντερλευκίνη 12 που ευνοεί την Τh1 έκφραση ή την ιντερλευκίνη 4 και 13 που
ευνοούν την Τh2. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι η θεραπεία µε στεροειδή µπορεί να έχει
διαφοροποιό δράση στην ισορροπία µεταξύ της έκκρισης της ιντερλευκίνης 12 και της
ιντερλευκίνης 13 157.
Μία κατηγορία Τ-λεµφοκυττάρων µε άγνωστο ακόµα ρόλο είναι τα ρυθµιστικά Τλεµφοκύτταρα (Tr, regulatory) τα οποία µάλλον µειώνουν την απάντηση του ανοσοποιητικού
εκκρίνοντας ανασταλτικές κυτταροκίνες όπως η ιντερλευκίνη 10 και ο TGFβ ( transforming
growth factor) και παίζουν ρόλο στη ρύθµιση της ανοσοαπάντησης µε την καταστολή της Τh1
απάντησης 158, 159.

Β-λεµφοκύτταρα
Η κύρια λειτουργία των κυττάρων αυτών στην παθογένεια του άσθµατος είναι η παραγωγή
της IgE

160

. Παράγοντες ρύθµισης αυτής της λειτουργίας είναι η ιντερλευκίνη 4 η οποία

προάγει την παραγωγή IgE και η παρουσία CD40–Τ-λεµφοκυττάρων τα οποία αλληλεπιδρούν
µε τον CD40 σύνδεσµο (CD40 ligant) που φέρουν τα β-λεµφοκύτταρα.
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Βασεόφιλα
Τα κύτταρα αυτά έχουν άγνωστο λειτουργικό ρόλο, παρόλα αυτά πρόσφατα µε τη βοήθεια
νέων µεθόδων ανοσοϊστοχηµείας ανιχνεύθηκαν σε σχετικά αυξηµένους αριθµούς µετά από
πρόκληση µε αλλεργιογόνο σε αεραγωγούς ή πτύελα ασθµατικών 161-165.

Αιµοπετάλια
Έχει αποδειχθεί ότι τα κυκλοφορούντα αιµοπετάλια µειώνονται µετά από πρόκληση µε
αλλεργιογόνο σε ασθµατικούς ασθενείς ενώ αντίθετα αυξάνονται στις βρογχικές βιοψίες των
ίδιων ασθενών 165,166. Επίσης ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια ασθµατικών φαίνεται ότι εκκρίνουν
RANTES 167, ενώ µια σειρά κυτταροκινών σχετιζοµένων µε το Τh2 µονοπάτι αποδείχθηκε ότι
µπορεί να προκαλέσει τη µετανάστευση και ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων 168.

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Ένας µεγάλος αριθµός µεσολαβητών συµµετέχει στην παθογένεια του άσθµατος µε πολλαπλές
δράσεις, άφθονες αλληλεπιδράσεις και όχι ακόµα σαφείς ρόλους. Λόγω αυτής της
πολυπλοκότητας, τα γνωστά αποτελέσµατα της σύσπασης των λείων µυϊκών ινών, της
αυξηµένης αγγειακής διαπερατότητας, της υπερέκκρισης βλέννης και της χυµειοταξίας
φλεγµονωδών κυττάρων µάλλον που δύσκολα θα µπορούσαν να ανασταλούν από την
παρέµβαση µας στην παραγωγή ή δράση ενός µόνο από αυτούς τους µεσολαβητές.
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Μεσολαβητές λιπιδίων( lipid mediators)
Οι κυστεϊνυλο-λευκοτριένες (LTC4, LTD4, LTE4)

είναι ισχυροί βρογχοσυσπαστικοί

παράγοντες, ενώ αναφέρεται ότι αυξάνουν και τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα

169

.

Πρόσφατα µε την εισαγωγή στη φαρµακευτική αγωγή των ασθµατικών των αντιλευκοτριενίων
είχαµε τη δυνατότητα να παρατηρήσουµε την προστασία που παρέχουν τα φάρµακα αυτά
(περίπου 50%) έναντι του προκαλούµενου από άσκηση ή αλλεργιογόνο βρογχόσπασµο.
Επίσης αυτή η οµάδα λευκοτριενών φαίνεται να έχει και ήπιες φλεγµονώδεις δράσεις αφού
φαίνεται ότι προκαλεί αύξηση των ηωσινοφίλων στα πτύελα των ασθµατικών 170.
Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιµοπεταλίων PAF (platelet activating factor) προάγει την
ενεργοποίηση και τη συσσώρευση των ηωσινοφίλων στους αεραγωγούς οδηγώντας στην
αύξηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

171

. Εντούτοις ακόµα και ισχυροί ανταγωνιστές

του PAF δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τα συµπτώµατα του άσθµατος

172-174

. Από την άλλη

µεριά έρευνες στην Ιαπωνία έδειξαν ότι η ελλειµµατική λειτουργία του ενζύµου µεταβολισµού
του PAF, της ακετυλουδρολάσης, σχετίζεται µε την παρουσία σοβαρού άσθµατος 175.
Οι προσταγλανδίνες παρουσιάζουν άµεση και ισχυρή δράση στους αεραγωγούς ασθµατικών
όπου έχουµε αυξηµένη έκφραση της επαγώγιµης µορφής της κυκλοοξυγενάσης ( COX-2 ). Η
χορήγηση όµως αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης όπως η ιβοπρουφένη και η ασπιρίνη δεν
έχει αποτελέσµατα στον έλεγχο του άσθµατος. Επιπρόσθετα οι ασθενείς µε άσθµα
προκαλούµενο από ασπιρίνη παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση της LTC4 συνθετάσης µε
αποτέλεσµα την υπερέκκριση κυστεϊνυλο-λευκοτριενών

177

. Η προσταγλανδίνη D2 ( PGD2)

αποτελεί βρογχοσυσπαστικό παράγοντα που παράγεται κυρίως από τα µαστοκύτταρα. Η
αφαίρεση των υποδοχέων της PGD2 από ποντίκια είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή της
αλλεργικής αντίδρασης και της υπεραντιδραστικότητας
προσταγλανδίνη D2

178

.

Επίσης βρέθηκε ότι η

ενεργοποιεί έναν υποδοχέα των Τh2 κυττάρων

(T helper 2) που

εκφράζεται στα ηωσινόφιλα, στα Th2 λεµφοκύτταρα και στα βασεόφιλα, έχοντας ρόλο στη
40

χυµειοταξία των κυττάρων. Η προσταγλανδίνη αυτή ίσως αποτελεί σύνδεσµο µεταξύ της
ενεργοποίησης των µαστοκυττάρων και της φλεγµονώδους αντίδρασης 179. Πιθανά λοιπόν στο
µέλλον να αποδειχθεί ότι ο ρόλος αυτής της προσταγλανδίνης στην παθογένεια του άσθµατος
είναι σηµαντικός.

Κυτταροκίνες
Οι ουσίες αυτές φαίνεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην ενορχήστρωση της φλεγµονώδους
απάντησης 180 στο άσθµα. ∆ιαδραµατίζουν κύριο ρόλο στη διαδικασία της χρόνιας φλεγµονής
σε αντίθεση µε τις λευκοτριένες που δρουν κατά την οξεία φάση. Σχεδόν όλα τα κύτταρα που
περιγράφηκαν είναι σε θέση να παράγουν κυτταροκίνες (µακροφάγα, µαστοκύτταρα,
ηωσινόφιλα, λεµφοκύτταρα, λεία µυϊκά κύτταρα των βρόγχων, επιθηλιακά κύτταρα)

181

.

Ιδιαίτερο ρόλο επέχουν οι παραγόµενες από τα Τ-λεµφοκύτταρα κυτταροκίνες:
Ιντερλευκίνη 3 (IL3): σηµαντικός ο ρόλος της στην επιβίωση των µαστοκυττάρων στους
αεραγωγούς 24.
Ιντερλευκίνη 4 (IL4): η παρουσία της είναι απαραίτητη για την παραγωγή ΙgE από τα βλεµφοκύτταρα καθώς και για την έκφραση των µορίων προσκόλλησης VCAM-1 στα
ενδοθηλιακά κύτταρα. Επίσης η ιντερλευκίνη 4 συµµετέχει στη διαφοροποίηση των

Τ-

λεµφοκυττάρων προς βοηθητικά τύπου 2 (Τh2) οπότε πιθανά και έχει κυρίαρχο ρόλο στην
ανάπτυξη της ατοπίας 182, 183.
Ιντερλευκίνη 5 (ΙL5): η ιντερλευκίνη αυτή προάγει την διαφοροποίηση, επιβίωση και
κωδικοποίηση των ηωσινοφίλων. Εκφράζεται σε αυξηµένο αριθµό στα λεµφοκύτταρα σε
βιοψίες βρόγχων ασθµατικών ασθενών ενώ η συµµετοχή της στη διαδικασία µετανάστευσης
των ηωσινοφίλων στους αεραγωγούς έχει επαληθευτεί από πρόσφατες κλινικές µελέτες. Στη
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διάρκεια αυτών χορηγήθηκε αντι-ιντελευκίνη 5 αντίσωµα ( mepolizumab) µε αποτέλεσµα τη
σηµαντική µείωση των ηωσινοφίλων σε περιφερικό αίµα και προκλητά πτύελα 149, 184.
Ιντερλευκίνη 9 (IL9): πρόκειται για άλλη µία σηµαντική Th2 κυτταροκίνη απαραίτητη για την
απευαισθητοποίηση των κυττάρων στη δράση της ιντερλευκίνη 4 και ιντερλευκίνης 5 185, 186.
Ιντελευκίνη 13 ( IL13): σηµαντική η δράση και αυτής της ιντερλευκίνης στη διαδικασία
παραγωγής IgE από τα Β-λεµφοκύτταρα µαζί µε την ιντερλευκίνη 4. Η κυτταροκίνη αυτή
εκφράζεται σε αφθονία σε χρόνια ασθµατική νόσο, άρα πιθανά να είναι σηµαντική στη
διατήρηση της φλεγµονής 182,183.
Άλλες κυτταροκίνες που επίσης ενισχύουν τη φλεγµονώδη αντίδραση και παράγονται από τα
µακροφάγα ή τα επιθηλιακά κύτταρα είναι η ιντερλευκίνη 1β (η οποία µαζί µε τον TNFα
ενεργοποιούν παράγοντες µεταγραφής όπως ο NF-κΒ και η πρωτεΐνη ενεργοποίησης AP1) , η
ιντερλευκίνη 6, ο GM-CSF και ο TNFα. Ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNFα) παράγεται σε
αυξηµένα ποσά στους αεραγωγούς των ασθµατικών. Εισπνοή δε TNFα µπορεί να προκαλέσει
αυξηµένη βρογχική υπεραντιδραστικότητα και σε φυσιολογικά άτοµα

177,

178

. Άλλες

κυτταροκίνες επίσης µπορεί να παίζουν ρυθµιστικό ρόλο και αν έχουν αντιφλεγµονώδη δράση,
όπως η ιντερφερόνη γ (INFγ) και οι ιντερλευκίνες 10, 12 και 18.

Χυµοκίνες
Πάνω από πενήντα χυµοκίνες έχουν αναγνωρισθεί µέχρι τώρα οι οποίες ενεργοποιούν
περισσότερους από είκοσι υποδοχείς επιφανείας

189

µε αποτέλεσµα κυρίως την µετανάστευση

φλεγµονωδών κυττάρων στους αεραγωγούς 140.
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Η εοταξίνη 2 και 3 , η χυµοκίνη RANTES (regulated on activation t-cell expressed and
secreted) και η MCP4 ενεργοποιούν ένα υποδοχέα στην επιφάνεια των ηωσινοφίλων, τον
CCR3190. Υπάρχει αυξηµένη έκφραση των παραπάνω χυµοκινών και του συγκεκριµένου
υποδοχέα στους αεραγωγούς των ασθµατικών, η οποία έχει συσχετισθεί µε αυξηµένη βρογχική
υπεραντιδραστικότητα

191, 192

.∆ιάφοροι αναστολείς του υποδοχέα CCR3 όπως οι USB35625,

SB297006 και SB328437 φαίνεται να είναι αποτελεσµατικοί στην αναστολή της
µετανάστευσης των ηωσινοφίλων, γεγονός που έχει οδηγήσει την έρευνα για νέα φάρµακα
αυτής της κατηγορίας 193,

194

.

Επίσης η χυµοκίνη MCP1 φαίνεται ότι ενεργοποιεί τον υποδοχέα CC2 στα µονοκύτταρα και
Τ-λεµφοκύτταρα. Αναστολή της MCP1 σε µοντέλο ποντικιών µε ειδικά αντισώµατα έδειξε
µείωση της συσσώρευσης ηωσινοφίλων και Τ-λεµφοκυττάρων στους αεραγωγούς

195

.Η ίδια

χυµοκίνη συσσωρεύει και ενεργοποιεί τα µαστοκύτταρα µέσω της δράσης της στον υποδοχέα
CC2196. Γνωρίζουµε ότι η MCP1 είναι αυξηµένη στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα
ασθµατικών ενώ η χορήγηση ειδικού για MCP1 αντισώµατος προκαλεί αναστολή της
βρογχικής υπεραντιδραστικότητας ως απάντησης σε πρόκληση µε αλλεργιογόνο 196, 197.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(REMODELING)

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ-ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ

ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Η οξεία φλεγµονή είναι γενικά µια µη ειδική αντίδραση των ιστών στον τραυµατισµό και
γενικά οδηγεί στην επιδιόρθωση και αποκατάσταση της οµαλής δοµής και λειτουργίας των
ιστών. Αντίθετα στο άσθµα η διαδικασία της φλεγµονής είναι χρόνια, ακολουθείται από
διαδικασίες επούλωσης, των οποίων το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να είναι µια τροποποιηµένη
δοµή των αεραγωγών, που αναφέρεται ως επαναδιάταξη (remodeling) των αεραγωγών 24, 198. Η
διαδικασία της επούλωσης συνήθως περιλαµβάνει την αναγέννηση του τραυµατισµένου ιστού
µε παρεγχυµατικά κύτταρα ίδιου τύπου, καθώς και την αντικατάσταση του µε συνδετικό ιστό
και µερικές φορές την ωρίµανση του σε ουλώδη ιστό. Στο άσθµα οι διαδικασίες
διαφοροποίησης, µετανάστευσης και ωρίµανσης των κυττάρων, καθώς και εναπόθεσης του
συνδετικού ιστού µπορεί να ακολουθείται είτε από πλήρως ή από τροποποιούµενη δοµή και
λειτουργία των αεραγωγών. Η τελευταία συνήθως εµφανίζεται ως ίνωση και αύξηση των
λείων µυϊκών κυττάρων και της µάζας των βλεννοεκκριτικών αδένων 199 (Σχήµα 3)

Υπερτροφία και Υπερπλασία Λείων Μυϊκών Ινών των Αεραγωγών
Τα λεία µυϊκά κύτταρα είναι κύτταρα µα πολλές λειτουργίες και φαινοτυπική ποικιλοµορφία
200

. Η αύξηση της µάζας των λείων µυϊκών ινών µπορεί να οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες,

όπως ο πυροδοτούµενος από φλεγµονώδεις µεσολαβητές

201

, κυτταροκίνες

202

και αυξητικούς

παράγοντες πολλαπλασιασµός των λείων µυϊκών ινών. Επίσης άλλος πιθανός µηχανισµός
είναι η υπερτροφία λόγω αυξηµένου έργου ή λόγω επαναλαµβανόµενων επεισοδίων
βρογχόσπασµου, είτε λόγω µειωµένης λειτουργίας του ανασταλτικού ελέγχου.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αλλεργιογόνα, ρύποι, λοιµώξεις, δίαιτα

Επιθήλιο

∆ενδριτικό
κύτταρο
Τ-λεµφοκύτταρο

(Μυο)ινοβλάστες
Κυτταροκίνες

Αγγεία

Νεύρα

ΙgE Μαστο- Ηωσι- Μακροφάγα
κύτταρα νόφιλα
Βασεόφιλα

Λ. Μυικές Ίνες

REMODELING

ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Μεσολαβητές

ΑΣΘΜΑ

Σχήµα 3. Φλεγµονή και επαναδιάταξη των αεραγωγών (remodeling)

Επίσης η συσσώρευση πλάσµατος στην περιοχή των λείων µυϊκών ινών µπορεί επίσης να
αποτελεί ερέθισµα για τη µίτωση και υπερπλασία των µυϊκών κυττάρων 205.Έχει υποτεθεί από
διάφορους ερευνητές ότι οι συγκεκριµένες ενδογενείς ανωµαλίες των λείων µυϊκών ινών
µπορεί να εκφράζονται ως διαφορές της βαρύτητας του άσθµατος. Επιπρόσθετα οι λείοι µύες
του αναπνευστικού έχουν ρυθµιστικές ικανότητες τόσο µέσω της παραγωγής µεσολαβητών
(π.χ RANTES) 206 που είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τα Τ-λεµφοκύτταρα, τα µονοκύτταρα
και τα µακροφάγα, καθώς και µέσω της επίδρασης των στη σύνθεση της ECM που τελικά
επηρεάζουν τη διαδικασία της χρόνιας αναδιάταξης των αεραγωγών 207(Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης µε τµήµα βρογχικού τοιχώµατος σε
περίπτωση θανατηφόρου άσθµατος. Τα επιφανειακά επιθηλιακά κύτταρα έχουν χαθεί εντελώς
και το τοίχωµα έχει παχυνθεί λόγω της διάτασης των αγγείων (V) και της υπερτροφίας της
µάζας των λείων µυϊκών ινών (BM). Κλίµακα=5.0µm

Αύξηση των Βλεννοεκκριτικών Αδένων
Η υπερτροφία των υποβλεννογονίων βλεννοεκκριτικών αδένων είναι πιθανότατα ο κύριος
µηχανισµός πρόκλησης αυξηµένης ποσότητας βλέννης σε ασθενείς µε θανατηφόρο άσθµα.
Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στους ασθµατικούς ασθενείς βλεννοεκκριτικοί
αδένες βρίσκονται και στα περιφερειακά βρογχιόλια, ενώ σε φυσιολογικά άτοµα εντοπίζονται
µόνο στα χόνδρινα τµήµατα των αεραγωγών

208-210

. Επιπρόσθετα, οι εκκριτικοί πόροι των

αδένων είναι διατεταµένοι στους ασθµατικούς ασθενείς λόγω του διάµεσου εµφυσήµατος. Το
αποτέλεσµα των παραπάνω γεγονότων είναι η απόφραξη των µεγάλων και µικρών αεραγωγών
µε βύσµατα βλέννης που εµποδίζουν τη δράση των χορηγουµένων β2-αγωνιστών, κάνοντας
έτσι τους ασθενείς να χρειάζονται όλο και µεγαλύτερες δόσεις φαρµάκων 213, 214.
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Πάχυνση της δικτυωτής βασικής µεµβράνης (lamina reticularis)
Η βασική µεµβράνη του αναπνευστικού επιθηλίου αποτελείται από τη βασική µεµβράνη (ή
αληθή βασική µεµβράνη) και τη δικτυωτή βασική µεµβράνη (lamina reticularis). Η πάχυνση
της δικτυωτής βασικής µεµβράνης είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του βρογχικού
άσθµατος 208 και µάλιστα νωρίς στην πορεία της νόσου και οφείλεται σε εναπόθεση δικτυωτού
ιστού. Η βασική µεµβράνη παραµένει χωρίς ιδιαίτερες δοµικές αλλαγές στο άσθµα ενώ η
δικτυωτή βασική µεµβράνη εµφανίζει πάχυνση, η οποία σχετίζεται µε εναπόθεση
ανοσοσφαιρινών και/ή κολλαγόνου Ι και ΙΙΙ φιµπρονεκτίνης 216. Ο πρόσθετος δικτυωτός ιστός
της µεµβράνης οφείλεται στην ενεργοποίηση των µυοινοβλαστών
των αεραγωγών που σύµφωνα µε τις περισσότερες µελέτες

217

218, 219

και οδηγεί στην ίνωση

είναι ανεξάρτητη µε τη

βαρύτητα της νόσου.

Αύξηση της Αγγειογένεσης και της Βρογχικής Αιµατικής Ροής
Υπάρχει κάτω από το αναπνευστικό επιθήλιο ένα πλούσιο δίκτυο συστηµατικών τριχοειδών. Η
ανάπτυξη νέων αγγείων από τα ήδη υπάρχοντα ονοµάζεται αγγειογένεση, παρατηρείται στο
άσθµα και οφείλεται στη δράση διαφόρων ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων όπως ο
VEGF (vascular endothelial growth factor), ο PAF (platelets activating factor) και ο HGF (
hepatocyte growth factor)221,

222

. Η έκφραση του VEGF υπόκειται σε ρύθµιση από

προσταγλανδίνες, κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες (TGFa, TGFβ, TNFa, PDGF).
Επίσης φαίνεται από πρόσφατες εργασίες ότι υπάρχει αυξηµένη βρογχική αιµατική ροή στο
άσθµα, γεγονός που δίνει στους ερευνητές νέα κίνητρα για έρευνα στον τοµέα αυτό 24(Εικόνα
5).
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Εικόνα 5.

Ιστολογικό παρασκεύασµα κατά µήκος βρόγχου ασθενούς µε θανατηφόρο

άσθµα όπου φαίνονται αρκετά διευρυµένα αγγεία (V) στο τοίχωµα του αεραγωγού.
Εµφανίζεται επίσης υπερτροφία των λείων µυϊκών ινών, φλεγµονή και ο αυλός (L), ο οποίος
είναι πλήρως αποφραγµένος. Κλίµακα = 180.0 µm .

∆οµικές Αλλαγές στον Εξωκυττάριο Χώρο
Η εναπόθεση κολλαγόνου, η αυξηµένη έκφραση γλυκοπρωτεινών του εξωκυτταρίου χώρου
και η εναπόθεση ινώδους ιστού στον εξωκυττάριο χώρο είναι µερικές από τις διαδικασίες που
συντελούν στην επαναδιάταξη των αεραγωγών

223-227

. Η παραγωγή ινώδους ιστού ελέγχεται

από αυξητικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν µε την εξωκυττάρια ουσία 113, 228, παράγονται
από αρκετά κύτταρα που συµµετέχουν στην ασθµατική φλεγµονώδη αντίδραση (ηωσινόφιλα,
µακροφάγα, επιθηλιακά κύτταρα, ινοβλάστες)

229, 230

. Σηµαντικότεροι από αυτούς είναι TGFβ

( Transforming Growth Factor) και ο PDGF (Platelet Derived Growth Factor) 230-232.
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Όλες οι παραπάνω δοµικές αλλαγές που συµβαίνουν στην αρχή ή και κατά την εξέλιξη της
νόσου αποτέλεσµα έχουν τη µείωση της ελαστικότητας του πνεύµονα 233-237, την ελάττωση του
εύρους του αυλού των βρόγχων 238-242 που τελικά οδηγούν σε βαρύτερες κρίσεις άσθµατος και
µειωµένη απάντηση στη βρογχοδιαστολή.
Παρόλο που το ενδιαφέρον για τους µηχανισµούς της επαναδιάταξης των αεραγωγών που
προκαλούν τη µη αναστρέψιµη βρογχική απόφραξη έχει αυξηθεί τελευταία, το γεγονός ότι
υπάρχουν και αρκετοί ασθµατικοί ασθενείς µε αναστρέψιµη απόφραξη του πνεύµονα µπορεί
να υποδεικνύει ότι γενετικοί παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τις δοµικές αλλαγές
στους αεραγωγούς 24.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Το άσθµα και η ατοπία από το 1916 έχει αποδειχθεί ότι έχουν κληρονοµική βάση. Έκτοτε,
εντατικές προσπάθειες έχουν γίνει για την ταυτοποίηση του γονιδίου ή των γονιδίων που
ευθύνονται για τον ασθµατικό φαινότυπο. Ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για πολυγονιδιακό
νόσηµα στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει η επίδραση του περιβάλλοντος, έχει κάνει δύσκολο το
έργο των ερευνητών. Η πολυπλοκότητα του ασθµατικού φαινοτύπου που έχει οδηγήσει στους
κατά καιρούς διαφορετικούς ορισµούς και στην έλλειψη οµοφωνίας σε διάγνωση και θεραπεία
είναι πρόσθετα προβλήµατα στη σύνδεση γονότυπου και φαινότυπου της νόσου.
Παρολαυτά, βήµατα προόδου έχουν γίνει µε τη χρησιµοποίηση νέων τεχνικών, όπως η
σάρωση του γονιδιώµατος (genome scan) ή η ανίχνευση βάση υποψηφίων γονίδιων (candidate
gene approach) που έχουν αναδείξει περιοχές µε αυξηµένη πιθανότητα να φέρουν γονίδια µε
συµµετοχή στην παθογένεια της νόσου, περιορίζοντας έτσι τουλάχιστον το τεράστιο πεδίο
έρευνας που αποτελεί το ανθρώπινο γενετικό υλικό

243

. Η πρώτη ανίχνευση περιοχών µε

υποψήφια γονίδια του άσθµατος έγινε το 1996 από τον Daniels και συναδέλφους, η οποία
ανέδειξε έξι πιθανές περιοχές του γονιδιώµατος που φαινόταν ότι σχετίζονταν µε τον
ασθµατικό φαινότυπο 244. Έκτοτε επτά ακόµα τέτοιες µελέτες έχουν γίνει στους κατοίκους των
Η.Π.Α, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Μ.Βρετανίας, Ολλανδίας και Γερµανίας και παρά τις
δυσκολίες σύγκρισης, παρουσίασαν σταθερά ευρήµατα σε µερικές χρωµοσωµικές περιοχές.
(Πίνακας 1,2).
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Πίνακας 1 και 2 Μελέτες σάρωσης του ανθρώπινου γονιδιώµατος για το άσθµα και
ενδιάµεσους φαινότυπους.
Πίνακας 1
Έτος

1996

Χώρα

Αυστραλία

1997
Μ.Βρετανία

Φαινότυπος Άσθµα
Πληθυσµός

Αυστραλοί

Η.Π.Α

Η.Π.Α

Η.Π.Α

Αφροαµερικάνοι

Καυκάσιοι

Άσθµα
Βρετανοί

Λατίνοαµερικάνοι

Χρωµοσωµ 4q35
ική περιοχή
5p15

-//-//-

6q16.36q25.2

-//-

7p21-7p15

-//-

11p15

11q13

-//-

13q14.113q14.3

-//-

16q24.1

16q24.1
17p11.1q11.2

-//-//-//-

19q13
21q21
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Πίνακας 2
Ober
et al245,246

Wjst
et al247

Dizier
et al248

Xu
Yokouchi
et al249
et al250

Laitinen
et al251

Έτος

1998

1999

1999

2000

2000

2000

2001

Χώρα

Η.Π.Α

Η.Π.Α

Γερµανία

Γαλλία

Ολλαν
-δία

Ιαπωνία

Φινλανδία

Φαινότυ
πος

Άσθµα

Ατοπία

Άσθµα

Άσθµα

IgE

Άσθµα

Άσθµα

Πληθυσ
µός
Χρωµοσ
ωµική
περιοχή
-//-

1p221p21

1p31

2pter

3q24.222

4q35

-//-//-//-//-

6p21
12q1524.1

6p21.3

11p13

9

11q13

7q

12q24

12q

16p12

-//-//-

5q31

5q23-31

19q13

12q13

13q31

21q21

21q21

17q1221

5q31-33

13q11

-//-//-//-

19q13
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Μερικές από τις περιοχές που πιθανά σχετίζονται µε τον ασθµατικό φαινότυπο περιγράφονται
παρακάτω.

Μακρό Σκέλος του Χρωµοσώµατος 5 (5q)
Πρόκειται για περιοχή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εστιασµένο κυρίως στο τµήµα 5q31-33 του
χρωµατοσώµατος, το οποίο από αρκετά χρόνια πριν είχε συνδεθεί µε την IgE του ορού και την
ιντερλευκίνη 4 (IL-4)

252

. Υπάρχει σηµαντικός αριθµός µελετών οι οποίες αποδεικνύουν ότι

ένας µεγάλος αριθµός γονιδίων της περιοχής αυτής, που κωδικοποιούν κυτταροκίνες ή άλλους
παράγοντες (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-12, IL-13, GM-CSF), πιθανά διαδραµατίζει κυρίαρχο
ρόλο στην εµφάνιση και ανάπτυξη της φλεγµονώδους αντίδρασης που σχετίζεται µε την
ατοπία Ο Meyers και συνάδελφοι

253

την ίδια χρονιά επαλήθευσαν τη σηµασία αυτής της

οµάδας των Th2 κυτταροκινών και επιβεβαίωσαν τη σύνδεση αρκετών δεικτών της περιοχής
5q31-33 µε την ατοπία, τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα και το άσθµα. Τα παραπάνω
ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν και από µελέτες που έγιναν σε πληθυσµούς στην Ολλανδία

254

,

στην Ιαπωνία255, ενώ επαληθεύθηκαν και από τα ευρήµατα του προγράµµατος ανάλυσης του
ανθρώπινου γενετικού υλικού (GSGA, Genome Wide Scan)245. Επίσης η περιοχή του 5q που
κωδικοποιεί το β-αδρενεργικό υποδοχέα συνδέθηκε από τους Doul και συνεργάτες µε τη
βρογχική υπεραντιδραστικότητα 256.
Υπάρχει βέβαια και περιορισµένος αριθµός µελετών που δεν µπόρεσαν µε τα πειράµατα τους
σε

συγκεκριµένους

πληθυσµούς

να

συνδέσουν

την

περιοχή

µε

την

βρογχική

υπεραντιδραστικότητα (Αυστραλία 257) ή µε την IgE (Η.Π.Α 258, Αυστραλία 257 και Φινλανδία
259

).

Παρολαυτά όπως έδειξε η πρόσφατη µελέτη της επιτροπής για τη γενετική του άσθµατος
(COAG, Consortium On Asthma Genetics) η οποία µελέτησε τα αποτελέσµατα ερευνών σε
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1037 οικογένειες από 11 κέντρα παγκοσµίως, στην περιοχή 5q31-33 βρίσκεται κύριο γονίδιο
για το άσθµα στο οποίο αποδίδεται το 15-23% του γενετικού κινδύνου για άσθµα. Παρά
λοιπόν µερικές ασυµφωνίες διαφόρων µελετών, η περιοχή αυτή παραµένει ίσως η περιοχή µε
την καλύτερα αποδεδειγµένη σύνδεση µε τον ατοπικό και ασθµατικό φαινότυπο.

Βραχύ Σκέλος του Χρωµοσώµατος 6 (6p)
Γονίδια που κωδικοποιούν µόρια τάξης II HLA(Human Leukocyte Antigen) βρίσκονται στην
περιοχή αυτή. Τα µόρια τάξης II του συστήµατος HLA κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην
ανοσοαπάντηση αφού συνδέονται µε τα προερχόµενα από το αλλεργιογόνο πεπτίδια και τα
παρουσιάζουν στα Τ-λεµφοκύτταρα µέσω του Τ-λεµφοκυτταρικού υποδοχέα TCR. Αρκετές
µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των γονιδίων κυττάρων του συστήµατος
HLAII, του TCR και της µέσω IgE µετά από έκθεση σε αλλεργιογόνο αντίδρασης.
Εκτός από τα µόρια του συστήµατος HLA I, II και III, γονίδια και του παράγοντα νέκρωσης
του όγκου (TNFα) βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του χρωµατοσώµατος έξι243 . Ικανός αριθµός
µελετών επίσης έχει δείξει τη σχέση των HLADR3, HLADR2, HLADRB1*04 και
HLADRB1*07 µε την IgE αντίδραση. Πρόσφατα µε την περιοχή 6p21 (περιοχή συστήµατος
HLAD) συνδέθηκε από τον Hizawa µε την ειδική IgE στο αλλεργιογόνο Dermatophagoites
pteronyssinus. Η σχέση της περιοχής 6p και ο πιθανός τρόπος µε τον οποίο συντελεί στην
ανάπτυξη της ειδικής IgE αντίδρασης συνεχίζει να ερευνάται.

Μακρό Σκέλος του Χρωµοσώµατος 11 (11q)
Για πρώτη φορά το 1989 ο Cookson και συνεργάτες

262

συνέδεσαν την περιοχή 11q13 µε την

ατοπία και συγκεκριµένα µε την αυξηµένη τιµή της IgE και/ή αυξηµένες ειδικές IgE έναντι
κοινών αλλεργιογόνων και /ή θετικά prick test σε αλλεργιογόνα. Το εύρηµα του Cookson στη
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συνέχεια επαληθεύθηκαν και από άλλες µελέτες οι οποίες µάλιστα βρήκαν και συσχέτιση της
περιοχής που κωδικοποιεί τη β άλυσο του υψηλής συγγένειας υποδοχέα της IgE (FcεRIβ) µε
την ατοπία

263

. Πρόσφατα η περιοχή που κωδικοποιεί τη β άλυσο του υψηλής συγγένειας

υποδοχέα της IgE (FcεRIβ) συνδέθηκε κυρίως µε τα επίπεδα των ειδικών IgE έναντι κοινών
αλλεργιογόνων αλλά όχι έναντι της ολικής IgE. Τέτοιοι πολυµορφισµοί βρέθηκαν από τον
Shirikow και συνεργάτες οι οποίοι επαληθεύθηκαν και από µελέτες σε οικογένειες στην
Αυστραλία 265.
Παρολαυτά υπάρχουν µελέτες σε άλλους πληθυσµούς που απέτυχαν να επαληθεύσουν τη
σύνδεση της συγκεκριµένης περιοχής µε την IgE, καθιστώντας έτσι µεγαλύτερη την ανάγκη
για περαιτέρω έρευνα της περιοχής 222, 267.

Μακρό Σκέλος του Χρωµοσώµατος 12 (12q)
Το µακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 12 φαίνεται ότι επίσης συγκεντρώνει αρκετά υποψήφια
γονίδια τα οποία µπορεί να συµµετέχουν στη παθογένεια του άσθµατος όπως η ιντερφερόνη-γ
(IFΝ-γ) και ο παράγοντας αύξησης των µαστοκυττάρων (MCG). Πρόσφατα ο Barnes και
συνάδελφοι 268 συνέδεσαν την περιοχή 12q15-24.1 µε το άσθµα και την ατοπία σε οικογένειες
αφρο-καραϊβικής προέλευσης, ευρήµατα που επαληθεύθηκαν αργότερα και σε έρευνες σε
πληθυσµούς στη Γερµανία.

247

. Έτσι η περιοχή 12q όπως έγινε και µε την ίδια περιοχή του

χρωµοσώµατος 5 αποτελεί τώρα αντικείµενο µελέτης της διεθνούς πολυκεντρικής µελέτης της
επιτροπής της γενετικής του άσθµατος (GOAG12)

Μακρό Σκέλος του Χρωµοσώµατος 14(14q)

Όπως προαναφέραµε στην περιοχή αυτή εδράζεται κυρίως το α/δ τµήµα του υποδοχέα των
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Τ-λεµφοκυττάρων(TCR). Σύνδεση της περιοχής αυτής µε την ειδική IgE στο αλλεργιογόνο
Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) έγινε από το Moffat σε οικογένειες από την
Αυστραλία και τη Μ.Βρετανία

269

. Τα παραπάνω ευρήµατα δεν επαληθεύθηκαν από µελέτες

που έγιναν σε Ιαπωνικό πληθυσµό πρόσφατα

270

. Είναι φανερό λοιπόν ότι και σε αυτή την

περίπτωση η γενετική πολυπλοκότητα της έκφρασης της ειδικής IgE σε συνδυασµό µε την
πιθανή περιβαλλοντική επίδραση σε ορισµένους πληθυσµούς καθιστά δύσκολη τη συσχέτιση
και αυτής της περιοχής και κάνει αναγκαίο τον περαιτέρω έλεγχο της.
Συµπερασµατικά λοιπόν θα µπορούσαµε να πούµε ότι παρά τις έρευνες που ξεκίνησαν από την
αρχή του εικοστού αιώνα και εντατικοποιήθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι ερευνητές δεν
έχουν καταλήξει ακόµα σε κάποιο ή κάποια γονίδια τα οποία αποτελούν αναµφισβήτητο
παράγοντα κινδύνου για το άσθµα. Η δυσκολία σύγκρισης των µελετών που συνήθως γίνονται
σε διαφορετικούς πληθυσµούς και µε δεδοµένη τη ποικιλότητα της περιβαλλοντικής
επίδρασης στη γονιδιακή έκφραση, καθώς και η έλλειψη µελετών µε πολύ µεγάλο αριθµό
οικογενειών από διαφορετικές εθνικότητες καθιστά την αξιολόγηση των ευρηµάτων αρκετά
ευάλωτη σε κριτική. Τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ανάλυση των
γενετικών παραγόντων του ασθµατικού φαινοτύπου παραµένει ανοικτή πρόκληση για έρευνα
είτε µε νέους τρόπους ανίχνευσης περιοχών στο γένωµα είτε µε καλύτερα σχεδιασµό και
επέκταση των ήδη υπαρχόντων µεθόδων.
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ (LOH, Loss Of Eterozygosity) KAI ΑΣΤΑΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ DNA (MI, Microsatellite Instability)
Τόσο η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) όσο και η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (MI)
έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί στην έρευνα του καρκίνου. Παρολαυτά πρόσφατες µελέτες
έδειξαν ότι η LOH καθώς και η MI αποτελούν γεγονότα µε αξιοσηµείωτη συχνότητα και σε
καλοήθη νοσήµατα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ (LOH, Loss Of Eterozygosity)
Η απωλεια ετεροζυγωτιας αποτελεί ιδιαίτερα προσφιλή µέθοδο έρευνας της ύπαρξης
ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν
κατηγόρια γονιδίων που συνδέονται µε την παθογένεια πολλών µορφών καρκίνου 271, 272. Η
απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων µάλιστα σε αρκετούς όγκους είναι πιο
συχνή από την ενεργοποίηση των ογκογονιδίων ως µηχανισµός ανάπτυξης καρκινικής
συµπεριφοράς του κυττάρου. Μετάλλαξη ενός αλληλόµορφου ενός ογκοκατασταλτικού
γονιδίου συνήθως συνοδεύεται απώλεια του εναποµείναντος αλληλόµορφου. Σε ακριβώς αυτό
το γεγονός στηρίζεται και η έρευνα που γίνεται στο γενετικό υλικό για την ανεύρεση
ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε διάφορες χρωµοσωµικές περιοχές 273. Κατά αυτό τον τρόπο
αναλύονται περιοχές όπου υπάρχει απώλεια του ενός αλληλόµορφου (απωλεια ετεροζυγωτίας)
ώστε έµµεσα να αναγνωρισθεί η περιοχή που βρίσκεται το ογκοκατασταλτικό γονίδιο.
Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή διακριτική ικανότητα και ακριβή χαρτογράφηση
της περιοχής που εξετάζεται. Έτσι, οι µελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας για συγκεκριµένη νόσο
αφενός υποδεικνύουν τη θέση νέων ογκοκατασταλτικών γονιδίων και αφετέρου αν αυτά είναι
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ήδη χαρακτηρισµένα ως υποψήφια γονίδια της νόσου, τότε ενισχύουν τις ενδείξεις για
συµµετοχή των συγκεκριµένων γονιδίων στη νόσο.
Ενδιαφέρον παρολαυτά παρουσιάζει το γεγονός ότι το φαινόµενο της απώλειας ετεροζυγωτίας
είναι ανιχνεύσιµο και σε καλοήθη νοσήµατα µε διαταραχές του πολλαπλασιασµού των
κυττάρων µε χαρακτήρες είτε υπερπλασίας είτε δυσπλασίας των κυττάρων. Τέτοια νοσήµατα
είναι η ακτινική κεράτωση 273,
274

274

, το οφθαλµικό πτερύγιο 275,

276

και οι αθηρωµατικές πλάκες

. Αξιοσηµείωτο δε είναι το γεγονός ότι στην ακτινική κεράτωση, που αποτελεί µια καλοήθη

κατάσταση που στο παρελθόν θεωρείτο προκαρκινοµατώδης και είχε ερευνηθεί µε µελέτες
απώλειας ετεροζυγωτίας, το ποσοστό LOH σε ασθενείς µε τη νόσο είναι πολύ υψηλότερο το
ποσοστό απώλειας ετεροζυγωτίας που ανευρίσκεται σε ασθενείς µε πλακώδη καρκίνο του
δέρµατος 273, 274. Επίσης απώλεια ετεροζυγωτίας ανεβρέθηκε σε αρκετά µεγάλη συχνότητα και
σε πνευµονικά νοσήµατα όπως στη σαρκοείδωση 278 και στην πνευµονική ίνωση µε ποσοστά
30% και 39% των ασθενών αντίστοιχα.
Τα παραπάνω ευρήµατα υψηλών ποσοστών LOH σε νοσήµατα µε καλοήθη συµπεριφορά των
κυττάρων τους ενισχύουν την υποψία ότι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια µπορεί να ενέχονται
και γενικότερα σε µηχανισµούς µη καρκινικού πολλαπλασιασµού αφού ο ρόλος τους στην
οµοιόσταση και αύξηση των κυττάρων δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητός 294.

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ DNA (MI, Microsatellite Instability)

Στη διαδικασία της ογκογένεσης εκτός των κατασταλτικών και των ογκογονιδίων
συµµετέχει και µια άλλη οµάδα γονιδίων, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες είτε
διορθώνουν τυχόν λάθη στο DNA ή στο σύστηµα αντιγραφής του DNA. Μεταλλάξεις στα
γονίδια αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού της µεταλλαξιογένεσης 279, 280. Το
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ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA αποτέλεσε στις
µελέτες του καρκίνου το µικροδορυφορικό DNA.
Tο µικροδορυφορικό DNA αποτελείται από µικρές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες
(συνήθως δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια) DNA στο ανθρώπινο γονιδίωµα . Μάλιστα
υπάρχουν σε 100000 διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου 281
Όσον αφορά στη λειτουργία των αλληλουχιών αυτών, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν
σχετίζεται µε τη ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων. Πάραυτα, έχει προταθεί ότι οι
αλληλουχίες αυτές έχουν ρόλο στην αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια φαινοµένων γενετικού
ανασυνδιασµού, καθώς οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών
χρωµατίδων. Το αποτέλεσµα είναι µικρά λάθη κατά τον ανασυνδυασµό να µην αλλοιώνουν το
πλαίσιο ανάγνωσης σε παρακείµενα γονίδια 282 .
Η

έλλειψη

λειτουργικότητας

των

αλληλουχιών

αυτών

σε

συνδυασµό

µε

την

επαναλαµβανόµενη δοµή τους, έχει ως συνέπεια οι αλληλουχίες αυτές να χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθµό πολυµορφισµού. Η δηµιουργία λαθών λόγω άνισου επιχιασµού κατά το
ζευγάρωµα των αδελφών χρωµατίδων ή κατά την αντιγραφή του DNA ευνοούνταν, ενώ η
απουσία

επιλεκτικής

πίεσης

στα

νεοσχηµατισθέντα-µεταλλαγµένα

αλληλόµορφα

τα

σταθεροποιούσε στον πληθυσµό, προκαλώντας ένα υψηλό βαθµό πολυµορφισµού 283.
Έχει βρεθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται επίσης από τη δηµιουργία τέτοιων
νέων µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων, που απουσιάζουν από τον παρακείµενο φυσιολογικό
ιστό. Ο σχηµατισµός των νέων αυτών αλληλοµόρφων είναι πάλι προϊόν των φαινοµένων που
αναφέραµε πιο πάνω και χαρακτηρίζεται ως αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (ΜΙ,
Microsatellite Instability).
Το φαινόµενο της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA συσχετίσθηκε µε λάθη
αντιγραφής

284

στον κληρονοµικό µη πολυποσικό καρκίνο του παχέος εντέρου

285

(hereditary
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non polyposis colorectal cancer) και µε αύξηση της µεταλλαξιογένεσης σε άλλους καρκίνους
όπως του µαστού 286, του παχέος εντέρου 287 και του πνεύµονα 289.
Εκτός όµως από τα παραπάνω νοσήµατα, αυξηµένη επίπτωση ΜΙ διαπιστώθηκε και σε
καλοήθη νοσήµατα όπως την αθηρωµάτωση
εµβρυϊκούς ιστούς αυτόµατων αποβολών
εύθραυστου Χ

292

290

277

, το πτερύγιο του οφθαλµού

, τη χορεία του Huntington

291

275, 276

, τους

και το σύνδροµο

. Επίσης πρόσφατες µελέτες από τον Σιαφάκα και συναδέλφους

293

έδειξαν

αυξηµένη συχνότητα ΜΙ σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) σε
ποσοστό 24%. Ενδιαφέρον εύρηµα της µελέτης αυτής είναι ότι παρόµοιο φαινόµενο δεν ήταν
ανιχνεύσιµο σε καπνιστές που δεν έπασχαν από ΧΑΠ. Άλλα πνευµονικά νοσήµατα που επίσης
εµφάνισαν ΜΙ ήταν τόσο η σαρκοείδωση (σε ποσοστό 43% των εξεταζοµένων ασθενών) όσο
και η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση 279 (19% των ασθενών).
Φαίνεται λοιπόν ότι και το φαινόµενο της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA δεν είναι
αποκλειστικό «προνόµιο» των καρκινικών εξεργασιών αλλά µπορεί να ανευρίσκεται και σε
νόσους µε µη κακοήθεις χαρακτήρες που εµφανίζουν διαταραχές πολλαπλασιασµού των
κυττάρων τους ή αυξηµένο ρυθµό µεταλλαξιογένεσης.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Υπόθεση
Το άσθµα αποτελεί, όπως φαίνεται από παλαιότερες και πρόσφατες µελέτες, πολυγονιδιακό
νόσηµα για το οποίο αρκετές περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώµατος έχουν προταθεί ως
περιοχές που φιλοξενούν υποψήφια γονίδια µε πιθανή συµµετοχή στη παθογένεια του.
Μερικές από τις περιοχές αυτές είναι οι 5q,6p,11q και 14q. Οι παραπάνω περιοχές περιέχουν
γονίδια που κωδικοποιούν κυτταροκίνες, υποδοχείς και µεσολαβητές µε εξέχοντα ρόλο στην
έκφραση του ασθµατικού και ατοπικού φαινοτύπου. Η συµµετοχή των παραπάνω µορίων στις
διαδικασίες εκδήλωσης της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, της µέσω IgE αλλεργικής
αντίδρασης και της επαναδιάταξης των αεραγωγών έχει δειχθεί σε αρκετές µελέτες µέχρι τώρα
295-304

. Παρολαυτά ο έλεγχος της συµµετοχής των ήδη αναγνωρισµένων υποψηφίων γονιδίων

στην παθογένεια και το φαινότυπο του άσθµατος, καθώς και η έρευνα για νέες περιοχές που
χρήζουν λεπτοµερούς χαρτογράφησης, συνεχίζεται.
Η ανίχνευση της απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) και της αστάθειας του µικροδορυφορικού
DNA (MI) µε χρησιµοποίηση υψηλά πολυµορφικών δεικτών µικροδορυφορικού DNA
πρόσφατα έχει πραγµατοποιηθεί σε αρκετά καλοήθη νοσήµατα µε διαταραχές
πολλαπλασιασµού καθώς και σε πνευµονικά νοσήµατα. Η χρησιµοποίηση των µεθόδων αυτών
στην ανίχνευση περιοχών µε αυξηµένο ρυθµό µεταλλάξεων σε περιοχές µε υποψήφια γονίδια
καλοηθών ή κακοηθών νοσηµάτων , όπως δείχνει η βιβλιογραφία, συνεχώς αυξάνεται.
Υποθέσαµε ότι γενετικές αλλαγές όπως η LOH και η MI πιθανά να είναι ανιχνεύσιµες σε
περιοχές µε υποψήφια γονίδια του άσθµατος. Ανίχνευση τέτοιων αλλαγών στις συγκεκριµένες
περιοχές θα ενίσχυε τις ενδείξεις συµµετοχής των περιοχών αυτών στην παθογένεια του
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άσθµατος. Από όσα µας είναι γνωστά µέχρι τώρα δεν έχει γίνει παρόµοια γενετική µελέτη σε
ασθµατικούς ασθενείς.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανίχνευση γενετικών αλλαγών σε επίπεδο
µικροδορυφορικού DNA σε συγκεκριµένες περιοχές του γονιδιώµατος ασθµατικών ασθενών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Ασθενείς
Εξετάσθηκαν 22 ασθµατικοί ασθενείς, µε µέση ηλικία 46.73±15 έτη (±SD). 15 από τους
ασθµατικούς ασθενείς ήταν γυναίκες και 7 ήταν άνδρες.
Την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 6 άτοµα χωρίς ιστορικό ατοπίας ή άσθµατος ή άλλο νόσηµα
διαγνωσµένο από γιατρό. Η κατανοµή φύλου σε αυτή την οµάδα ήταν 3 άνδρες, 3 γυναίκες και
η µέση ηλικία 36.33±4.76 έτη (±SD).
Τα απαραίτητα κριτήρια που έπρεπε να πληρούν οι ασθµατικοί ασθενείς για να
συµπεριληφθούν στην οµάδα των ασθµατικών ήταν :
1. Μη καπνιστές, µε ιστορικό άσθµατος διαγνωσµένο από ειδικό τουλάχιστον ένα χρόνο
πριν τη συµµετοχή στη µελέτη.
2. ∆ιάγνωση άσθµατος πριν την ηλικία των 45 ετών
3. Ένα από τα ακόλουθα:
α. είτε αύξηση της FEV1≥ 12% της προβλεπόµενης τιµής µετά από χορήγηση 400µcg
σαλβουταµόλης είτε β. µέση ηµερήσια διακύµανση της PEFR≥ 15% για τουλάχιστον 4
ηµέρες την εβδοµάδα στη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδοµάδων.
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Όλοι οι ασθµατικοί ασθενείς ήταν υπό αγωγή µε εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή καθηµερινά
σε δόση η οποία κυµαινόταν από 1000-1600 µcg µπεκλοµεθαζόνης ή βουδεζονίδης ή 500600µcg φλουτικαζόνης. Η διάρκεια της θεραπείας του ασθενούς θα έπρεπε να είχε ελάχιστη
διάρκεια ενός έτους πριν ο ασθενής να ενταχθεί στη µελέτη.
Τα κριτήρια αποκλεισµού ασθενούς από τη µελέτη ήταν:
1. ασθενής µε ενεργό πνευµονικό νόσηµα διαφορετικό από το άσθµα
2. ασθενής µε ιστορικό καρκίνου
3. ασθενείς που ελάµβαναν ανοσοκατασταλτικά φάρµακα εκτός των κορτικοστεροειδών
4. ασθενείς υπό χρόνια οξυγονοθεραπεία
5. ασθενείς µε πνευµατική καθυστέρηση
Οι προϋποθέσεις ένταξης ατόµων στην οµάδα ελέγχου της µελέτης ήταν:
1. Υγιής ενήλικας χωρίς γνωστή ή διαγνωσµένη από ειδικό νόσο
2. Μη λήψη οποιασδήποτε χρόνιας φαρµακευτικής αγωγής
3. Μη καπνιστής
4. Μη ασθµατικό, µη ατοπικό άτοµο.
Για την εξακρίβωση των παραπάνω τα άτοµα της οµάδας ελέγχου υποβλήθηκαν σε
σπιροµέτρηση προ και µετά βρογχοδιαστολή και λήψη λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού.
Επίσης έγινε αιµοληψία για τη µέτρηση της ολικής IgE και του ολικού αριθµού ηωσινοφίλων
περιφερικού αίµατος.
Η µελέτη εγκρίθηκε από την επιστηµονική επιτροπή του νοσοκοµείου και όλοι οι ασθενείς
συναίνεσαν εγγράφως για τη συµµετοχή τους στο ερευνητικό πρόγραµµα.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
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Πτύελα µε τη µέθοδο της πρόκλησης πτυέλων (sputum induction) και ελήφθησαν από όλους
τους ασθενείς.
Η µέθοδος της πρόκλησης πτυέλων έγινε σε όλα τα άτοµα της µελέτης σύµφωνα µε τη
πρωτόκολλο που περιγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία 302, 303.
Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ήταν η σπιροµετρική εκτίµηση των ατόµων για τον
προσδιορισµό του βαθµού της απόφραξης. Στη συνέχεια οι ερευνητές προχωρούσαν στη
χορήγηση νεφελοποιούµενου διαλύµατος NACl αρχικής συγκέντρωσης 3 % για 5 λεπτά. Η
νεφελοποίηση του αλατούχου διαλύµατος γινόταν µε τη βοήθεια νεφελοποιητή υπερήχων
(Ultra-neb;Devilbiss Health Care Inc, Somerset, PA, USA). Μετά από αυτό το στάδιο εκ νέου
γινόταν σπιροµέτρηση στον ασθενή. Σε περίπτωση που παρουσιαζόταν πτώση της FEV1>10%
της προηγούµενης τιµής του ασθενούς, η διαδικασία διακοπτόταν. Σε αντίθετη περίπτωση,
αφού γινόταν η λήψη των πτυέλων προχωρούσαµε στη χορήγηση διαλύµατος NACl
συγκέντρωσης 4 % για 5 ακόµα λεπτά για τη λήψη του δεύτερου δείγµατος πτυέλων. Στη
συνέχεια τρίτος σπιροµετρικός έλεγχος γινόταν όπου επίσης εάν εµφανιζόταν πτώση της
FEV1>10% της πρώτης τιµής του ασθενούς πάλι θα έπρεπε να διακοπεί η διαδικασία Η
διαδικασία

επαναλαµβανόταν

µε

αυξανόµενη

συγκέντρωση

άλατος

µέχρι

τελικής

συγκεντρώσεως 5% καθώς και συνεχή σπιροµετρικό έλεγχο. Καµία ανεπιθύµητη αντίδραση
ασθενούς δεν παρατηρήθηκε και όλοι οι ασθµατικοί ασθένεια και τα άτοµα της οµάδας
ελέγχου ολοκλήρωσαν τη διαδικασία µε επιτυχία.
Επίσης και στις δυο οµάδες (ασθµατικοί, οµάδα ελέγχου) έγινε αιµοληψία για τη µέτρηση της
ολικής IgE ορού, του αριθµού των ηωσινοφίλων του αίµατος καθώς και για την εξαγωγή
γενετικού υλικού (DNA) από το περιφερικό αίµα.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ DNA
Εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από πτύελα.
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Τα πτύελα οµογενοποιήθηκαν σε διάλυµα λύσης (10 Mm EDTA, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM
NaCl, 0.5% SDS). Στη συνέχεια, το οµογενοποιηµένο διάλυµα ιστού επωάστηκε σε
θερµοκρασία 60οC, αφού προστέθηκε πρωτεινάση Κ, σε τελική συγκέντρωση 100 µg/ml.
Ακολούθησε εκχύλιση του DNA µε φαινόλη/χλωροφόρµιο για 1 ώρα σε θερµοκρασία 37οC.
Το DNA κατακρηµνίστηκε µε προσθήκη µισού όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου NaCl
5M) και 2.5 όγκων απόλυτης αιθανόλης και στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε σε θερµοκρασία
4 οC σε 13000 κύκλους ανά λεπτό. Στη συνέχεια έγινε έκπλυση του κατακρηµνισµένου DNA
µε 70 % αιθανόλη. Αφού αποµακρύνθηκε η αιθανόλη το DNA επαναδιαλύθηκε σε ddΗ2Ο και
διατηρήθηκε σε θερµοκρασία 4οC.Η ποσότητα του DNA καθώς και η καθαρότητα του
υπολογίστηκε µετά από φωτοµέτρηση σε 260 nm και 280 nm 304.

Εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από τα δείγµατα περιφερικού αίµατος

Περίπου 5 ml περιφερικού αίµατος συλλέχθηκαν σε φιαλίδια µε αντιπηκτικό (K-Na
EDTA)και µέχρι την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής του DNA διατηρήθηκαν στους 4 οC. Σε
πρώτο στάδιο έγινε λύση των ερυθρών αιµοσφαιρίων σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιείχε
10Mm Tris HCl Ph 8.0 , 320 mM σουκρόζη, 5 mM και 1% Triton-Χ-100. Ακολούθησε ήπια
ανάδευση του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου και φυγοκέντρηση σε 2500 κύκλους ανά
λεπτό. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέχθηκα και επανααιωρήθηκε σε διάλυµα που περιείχε Tris Ph
8.0 400 mM, EDTA 60 mM, NaCl 150 Mm και SDS 1%. Ακολούθησε προσθήκη
υπερχλωρικού νατρίου, χλωροφορµίου και κατακρήµνιση του DNA µε αιθανόλη.

Hλεκτροφόρηση του DNA
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Το DNA ηλεκτροφορήθηκε σε γέλη αγαρόζης ή ακρυλαµιδίου. Η επιλογή του υλικού
εξαρτήθηκε αφενός από το µέγεθος του DNA που επρόκειτο να ηλεκτροφορηθεί, αφετέρου
από την διακριτική ικανότητα που αναµενόταν να επιτευχθεί. Συνήθως όσο µεγαλύτερα είναι
τα τµήµατα του γενετικού υλικού και όσο µεγαλύτερες διαφορές µεγέθους µεταξύ των
τµηµάτων που πρόκειται να διαχωριστούν, τόσο καταλληλότερο είναι το πήκτωµα αγαρόζης.
Αντίθετα για µικρότερα τµήµατα DNA και για µικρές διαφορές µεγέθους ανάµεσα τους,
επιλέγεται το πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (19:1 µίγµα ακρυλαµιδίου/bis-ακρυλαµιδίου).
Και οι δύο τύποι πηκτωµάτων σχηµατίζονται σε υδατικό µέσο που περιέχει 1χ ΤΒΕ
ρυθµιστικό διάλυµα (10,8g/l tris pH 8.0, 0.002 EDTA). Η πήξη των πηκτωµάτων
επιτυγχάνεται για την µεν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την πτώση θερµοκρασίας
(προηγείται τήξη της µε βρασµό) ενώ για το ακρυλαµίδιο µε την προσθήκη 50 µl ΤΕΜΕD και
160 µl υπερθειϊκού αµµωνίου 25% για 65 ml διαλύµατος ακρυλαµιδίου.
Το δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυµα φόρτωσης
που περιέχει 0.25% κυανούν της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανούν του ξυλενίου και 25%
φυκόλη.

Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα
ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ µεγάλη ευαισθησία της η οποία την κάνει να
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επιλέγεται αντικαθιστώντας την ραδιενέργεια. Στα µειονεκτήµατα της ταξινοµείται η µη ειδική
χρώση του δίκλωνου DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται επίσης και το µονόκλωνο DΝΑ , το
RNA καθώς και πρωτεΐνες, θέτοντας σαν προϋπόθεση για την εφαρµογή της την ύπαρξη
ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA . Συνήθως εφαρµόζεται κατά την ηλεκτροφόρηση
προϊόντων PCR.
Αρχικά το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετήθηκε υπό ανάδευση σε µονιµοποιητικό
διάλυµα για 10 min που περιείχε 10% αιθανόλη και 0.5% οξικό οξύ. Ακολούθησε η προσθήκη
διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 20 min σε ηµίφως, πλύσιµο µε νερό και η
προσθήκη κατόπιν του διαλύµατος εµφάνισης που περιέχει 0.4Ν ΝαΟΗ και 0.15% (v/v)
φορµαλδεΰδη. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε την προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου
0.75%(w/v).

Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR)

Αρχή της µεθόδου
Η αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) επινοήθηκε το 1985 από τον Mullis και
τους συνεργάτες

του
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και έφερε πραγµατική επανάσταση στην µοριακή βιολογία µε

εφαρµογές από την βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Η µέθοδος αυτή επιτυγχάνεται σε
ελάχιστο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τις 2 – 3 h, την ειδική ενίσχυση µε εκθετικό τρόπο,
συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA , ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους και ο περαιτέρω
χειρισµός τους.
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Το υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει την θερµοανθεκτική
Taq DNA πολυµεράση, µίγµα δεσοξυριβονουκλεοτιδίων και το ζεύγος των εκκινητών
(primers). Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 950C για 5 min και
ακολουθούν 30 – 35 κύκλοι 950C (αποδιάταξη), 55 – 60 0C (υβριδισµός των εκκινητών) και
750C (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30 sec

το κάθε βήµα. Με τον τρόπο αυτό

επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA σύµφωνα µε την
εξίσωση: N=n(1+e)c, όπου Ν=τελική ποσότητα του προϊόντος, n=αρχική ποσότητα του
υποστρώµατος, e=απόδοση της αντίδρασης και c= αριθµός των κύκλων του PCR.
H τεράστια απόδοση της αντίδρασης, κάνει δυνατή την ενίσχυση των αλληλουχιών ακόµα
και όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή το DNA έχει υποστεί µια σχετική
αποδιάταξη. 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 µήκος τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα. Κατά συνέπεια, για να
επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι εκκινητές ναι είναι τουλάχιστον 20-µερή.
Πράγµατι, αυτό είναι και το µέσο µήκος των εκκινητών στην συντριπτική πλειοψηφία των
εφαρµογών, που τους δίνει µια τέτοια θερµοδυναµική σταθερότητα ώστε σε θερµοκρασία
περίπου 550C να αναδιατάσσονται.
Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού τόσο ως προς την απόδοση όσο και
ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους παρακάτω παράγοντες:
1) την επιλογή κατάλληλων εκκινητών
2) την συγκέντρωση ιόντων Mg που είναι απαραίτητος συµπαράγοντας για την δράση της
πολυµεράσης
3) τον προσδιορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών
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Με δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, συνήθως η επίτευξη κανονικών συνθηκών σε µια
αντίδραση PCR , περιλαµβάνει πειράµατα όπου σταδιακά µεταβάλλονται ανεξάρτητα
µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η συγκέντρωση ιόντων Mg.
Για ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων του PCR απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να
τερµατισθεί η αντίδραση ενώ ακόµα βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Με τον τρόπο
αυτό µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοίχηση της τελικής ποσότητας προϊόντος στην αρχική
ποσότητα υποστρώµατος. Συνήθως επιτελούνται προκαταρκτικά πειράµατα µε διαδοχικές
αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος (δηµιουργία πρότυπης καµπύλης), ώστε να βρεθούν οι
συνθήκες εκείνες που διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση. Ακόµη περισσότερο αξιόπιστη
είναι η συνενίσχυση µε την αλληλουχία στόχο, συνήθως σταθερής ποσότητας
υποστρώµατος στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των εκκινητών ταυτίζονται µε αυτή της
αλληλουχίας-στόχου
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. Με τον τρόπο αυτό επιτελείται συναγωνισµός ανάµεσα στις δύο

αλληλουχίες που συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών αντιγράφων της
αλληλουχίας στόχου εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς την ένταση της ζώνης που
αντιστοιχεί στον συναγωνιστή.
Ρυθµιστικά διαλύµατα για την PCR
Για την PCR χρησιµοποιούνται διάφορα ρυθµιστικά διαλύµατα που αφενός ρυθµίζουν την
τιµή του pH και αφετέρου προµηθεύουν τους απαραίτητους συµπαράγοντες και τις
σταθεροποιητικές ουσίες για τη µέγιστη απόδοση της πολυµεράσης.
Στα πειράµατα που περιγράφονται στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα
ρυθµιστικά διαλύµατα (10Χ):
Ρυθµιστικό διάλυµα Α: 670 mM Tris HCL, pH 8.5, 166 mM θειικό αµµώνιο 67 mM
χλωριούχο µαγνήσιο, 1.7 mg/ml BSA, 100µΜ β-µερκαπτοαιθανόλη και 1% (w/v) Triton x100.
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Ρυθµιστικό διάλυµα Β: 75mM Tris-HCL pH 9.0, 20 mM θειικό αµµώνιο, 0.01%(w/v)
Tween 20, 2.5 mM θειικό µαγνήσιο.
Ρυθµιστικό διάλυµα C: 50 mM Tris HCL pH 8.3, 50 mM χλωριούχο κάλιο, 10 mM
χλωριούχο µαγνήσιο, 10 mM διθειοθρεϊτόλη, 0.5 mM σπερµιδίνη.

Ανάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA

H µέθοδος περιλαµβάνει την PCR ενίσχυση των πολυµορφικών αυτών περιοχών, την
ηλεκτροφόρηση του προϊόντος σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 10% για 1000-2000 Vh και
την χρώση µε νιτρικό άργυρο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αλληλουχιών αυτών
(επαναλαµβανόµενες

αλληλουχίες

και

πολυµορφισµός

δηλαδή

ετεροζυγωτία)

επισηµαίνονται διάφοροι παράγοντες η προσοχή των οποίων επιβάλλεται για τη επιτυχία
της µεθόδου. Αρχικά απαιτείται η διατήρηση της αντίδρασης στην εκθετική της φάση,
δεδοµένου ότι πρόκειται για ηµιποσοτική µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής έντασης των
αλληλοµόρφων. Επίσης, κατά την ηλεκτροφόρηση πρέπει να επιτυγχάνεται η µέγιστη
διακριτική ικανότητα αφού συχνά τα αλληλόµορφα διαφέρουν σε µέγεθος µόλις δύο ζεύγη
βάσεων.

Ανάλυση µε πολυµορφικούς δείκτες µικροδορυφορικού DΝΑ
Χρησιµοποιήθηκαν δεκαοκτώ πολυµορφικοί δείκτες µικροδορυφορικού DΝΑ των
περιοχών 5q (µακρό σκέλος του χρωµοσώµατος 5), 6p (βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 6),
11q και 14q.(Σχήµα 4-11).
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Chromosome 5

D5S82

D5S379

D5S207

Σχήµα 4. Απεικόνιση των χρωµοσωµικών περιοχών των δεικτών του µικροδορυφορικού
DNA στο χρωµόσωµα 5

71

Chromosome 6

D6S429

D6S263

D6S1002

D6S259
D6S2223

Σχήµα 5. Απεικόνιση των χρωµοσωµικών περιοχών των δεικτών του µικροδορυφορικού DNA
στο χρωµόσωµα
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Chromosome 11

D11S138
D11S2072

D11S138
D11S480

D11S1253

D11S1876

Σχήµα 6. Απεικόνιση των χρωµοσωµικών περιοχών των δεικτών του µικροδορυφορικού DNA
στο χρωµόσωµα 11
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Chromosome 14

D14S72

D14S258

D14S588
D14S251

D14S292

Σχήµα 7. Απεικόνιση των χρωµοσωµικών περιοχών των δεικτών του
µικροδορυφορικού DNA στο χρωµόσωµα 14
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marker

cM

Εντόπιση του
δείκτη D5S207 στο
χρωµόσωµα 5
D5S207 146.07

D5S402 146.55
D5S1480 146.55
D5S210 146.56
D5S1500 146.56
D5S1360 146.67
D5S1481 146.67
D5S643 146.67

Σχήµα 8 Αναλυτική απεικόνιση της εντόπισης του δείκτη D5S20 στην χρωµοσωµική περιοχή
5q.
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marker
SHGC-110816
G17064
D6S1477;D6S1477
RH120462
D6S492
SHGC-142105
Εντόπιση του
δείκτη
D6S249 στο
χρωµόσωµα
6p

D6S1984
RH27006
RH65448
D6S1682
RH92682
D6S2142
RH123597
SHGC-82863
D6S249
SHGC-78612
G62610
AFM270xe5
RH121662
SHGC-84506
RH120673
RH103524
RH92465
SHGC-52790
SHGC-144165
SHGC-155113
SHGC-9045
RH46722
SHGC-36326
RH78338

D6S1409
Σχήµα 9. Αναλυτική απεικόνιση της εντόπισης του δείκτη D6S249 στην χρωµοσωµική
RH122848
περιοχή 6p.
D6S468
76

marker

Kbp

GDB:197528 60006
STS-L23419 60011

Εντόπιση του
δείκτη
D11S1253 στο
χρωµόσωµα
11q

RH11466

60011

D11S4377

60012

RH93627

60013

RH93595

60013

D11S1253

60070

Σχηµα 10.Αναλυτική απεικόνιση εντόπισης του δείκτη µικροδορυφορικού
DNA D11S1253 στη χρωµοσωµική περιοχή 11q
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marker
G35890
G35384
G35497
SHGC-31709
RH45519
WI-11561
Εντόπιση του
δείκτη
D14S292 στο
χρωµόσωµα
14q

G36094
RH93079
RH69614
G19698;A001V41
G19698;A001V41
A008C04
G35416
G35800
G35615
G35763
G36012
SHGC-32210
RH120107
RH75092
G35502
D14S260
G35726
G35738
G36281
G35706
RH104332
G35366
G35935
D14S542
D14S543
D14S292
SHGC-79304

WI-10476
Σχήµα 11 Αναλυτική απεικόνιση της εντόπισης του δείκτη D14S292 στηνRH98734
χρωµοσωµική περιοχή
78
14q.
SHGC-155311

Η επιλογή των συγκεκριµένων δεικτών στηρίχθηκε στη γνώση από τη βιβλιογραφία, ότι
ανήκουν σε περιοχή που φιλοξενεί γονίδια κυτταροκινών, υποδοχέων και µεσολαβητών µε
κυρίαρχο ρόλο στην παθογένεια της ατοπίας και του άσθµατος 295-301.
Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι:
D5S207, D5S376, D5S82, D6S1002, D6S2223, D6S259, D6S263, D11S2072, D11S480
D11S253, D11S1383, D11S1876, D14S258, D14S251, D14S72, D14S292 και D14S588.
Τα χαρακτηριστικά των δεικτών δίδονται στον Πίνακα 12.

Πίνακας12.Χαρακτηριστικά των δεικτών µικροδορυφορικού DNA που χρησιµοποιήθηκαν

D5S207
Primer Information
Forward primer:

TTGGAAGCCTTAGGAAGTGC

Reverse primer:

AAGAATTCTAGTTTCAATACCG

PCR product size:

135 (bp), Homo sapiens

D5S376
Primer Information
Forward primer:

GAAACCTCTCATCTTGGTGG

Reverse primer:

TCCTATGTCTCCAGACAAGG

PCR product size:

117 (bp), Homo sapiens
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D5S82
Primer Information
Forward primer:

ATCAGAGTATCAGAATTTCT

Reverse primer:

CCCAATTGTATAGATTTAGAAGTC

PCR product size:

169 (bp), Homo sapiens

D6S1002
Primer Information
Forward primer:

TAACCAGTCTCCACAATTGCA

Reverse primer:

CTGGAAATGCTCTGGTTTGCCAG

PCR product size:

218-244 (bp), Homo sapiens

D6S429
Primer Information
Forward primer:

AACACTGGGGATTACAATTCAAC

Reverse primer:

TTTTGAGCAGACACATTTTGAGAC

PCR product size:

222-238 (bp), Homo sapiens

D6S2223
Primer Information
Forward primer:

AATAATGTTAAGTAACAAACTAGAGTAC

Reverse primer:

ACTCCAGCCTGGGCAATAGAGC

PCR product size:

166-174 (bp), Homo sapiens
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D6S259
Primer Information
Forward primer:

CAGGTAAGGCTAAGTCTCTGTG

Reverse primer:

ACATTCATTCCCCTCAGACT

PCR product size:

172 (bp), Homo sapiens

D6S263
Primer Information
Forward primer:

CTTAAGGCAAAATTCTTTTCAACAC

Reverse primer:

CTCAAAGTAAGACCATAAAATACCA

PCR product size:

90-114 (bp), Homo sapiens

D11S2072
Primer Information
Forward primer:

ATGGCTTCTGTTAAAAAAATAAAG

Reverse primer:

TCTCAGTGTTACATTATAAGTGA

PCR product size:

163 (bp), Homo sapiens

D11S480

UniSTS:148174

Primer Information
Forward primer:

TTTGAGGTAGGCTTCGTATA

Reverse primer:

CCCTCTGCCTCTCTTCAAAT

PCR product size:

189 (bp), Homo sapiens
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D11S1253
Primer Information
Forward primer:

CCAGAGCAGCTCAAATATGAAAACTGAGGA

Reverse primer:

GCTTACAGTTTACATCATCTGC

PCR product size:

160 (bp), Homo sapiens

D11S1383
Primer Information
Reverse primer:

GTAGCTGCCCACCCTCCTATC

D11S1876
Primer Information
Forward primer:

AAAGAGTGAGACTCTTCCCTGCAACCTTTC

Reverse primer:

ATATATATGTATGATGTCAAGGGAGTGTG

PCR product size:

123 (bp), Homo sapiens

D14S258
Primer Information
Forward primer:

TCACTGCATCTGGAAGCAC

Reverse primer:

CTAACTAAATGGCGAGCATTGAG

PCR product size:

170-182 (bp), Homo sapiens

D14S251
Primer Information
Forward primer:

AAAGGATGAACTATTGGTGC

Reverse primer:

TTTACTTGTACCCAGTATGTNTCTG

PCR product size:

298-318 (bp), Homo sapiens
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D14S72
Primer Information
Forward primer:

ACTATGGAGACTTACAGGAATAATG

Reverse primer:

GCAATCTATGAGTCTGCAATGAAG

PCR product size:

250 (bp), Homo sapiens

D14S292
Primer Information
Forward primer:

CTGTGTGGTGCATCAATG

Reverse primer:

CATGAAGGCAGCCTCA

PCR product size:

110-118 (bp), Homo sapiens

D14S588
Primer Information
Forward primer:

GCCGAAAGAAAGAAAAAAGG

Reverse primer:

CGAATGCATACTTGCTGTTG

PCR product size:

117-141 (bp), Homo sapiens

Στην οµάδα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες µε τη µεγαλύτερη επίπτωση MI και LOH
στους ασθµατικούς ασθενείς, δηλαδή: D5S207, D5S376, D6S2223, D6S263 και D14S588.
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Για την ανάλυση του DNA που είχε εξαχθεί από τα πτύελα και το περιφερικό αίµα
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR).

Στατιστική Ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα
SPSS.
Για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ δύο οµάδων χρησιµοποιήθηκε το student t-test,
για τρεις οµάδες παρατηρήσεων η δοκιµασία ANOVA ή αντίστοιχα οι δοκιµασίες MannWhitney U-test και Kruskal-Wallis όπου ήταν απαραίτητο. Για τη σύγκριση ποσοστών
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος χ2 . Ως στατιστικά σηµαντικές θεωρήθηκαν οι τιµές µε p<0.05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆εκαέξι από τους εικοσιδύο (73%) ασθµατικούς ασθενείς που εξετάσθηκαν, εµφάνισαν
αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (MI) ή απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) σε τουλάχιστον
ένα από τους δείκτες που ελέγχθηκαν (Εικόνα 6). Αναλυτικά οι γενετικές αλλοιώσεις ανά
χρωµόσωµα φαίνονται στους πίνακες 14-17.
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Απώλεια ετεροζυγωτίας σε ένα ή περισσότερους δείκτες εµφάνισε το 68%(15/22) των
ασθενών. Επίσης 11 ασθµατικοί ασθενείς (50%, 11/22) παρουσίασαν απώλεια ετεροζυγωτίας
σε περισσότερους από ένα δείκτες.
Το χρωµόσωµα όπου παρατηρήθηκε απώλεια ετεροζυγωτίας σε περισσότερους ασθενείς ήταν
το βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 6 (σε 10/22 ασθενείς).
Η συχνότητα LOH για τα υπόλοιπα χρωµοσώµατα ήταν: 5q(6/22 ασθενείς), 11q(7/22
ασθενείς) και14q(8/22 ασθενείς).
Ο δείκτης µικροδορυφορικού DNA ο οποίος συχνότερα εµφάνισε απώλεια ετεροζυγωτίας ή
αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA ήταν ο D14S292 στο χρωµοσωµικό τµήµα 14q32.132.3 µε 6 αλλοιώσεις. Ακολούθησαν µε 5 MI ή LOH ο D6S2223 στο χρωµοσωµικό τµήµα
6p21.3και ο D14S258 στην περιοχή 14q23-24.3.
Αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA παρατηρήθηκε σε 4 από τους 22 ασθενείς (18%). Τρεις
από τους 22 ασθµατικούς ασθενείς (14%) παρουσίασαν και MI και LOH. Ο µεγαλύτερος
αριθµός γενετικών αλλιοώσεων (MI και LOH) ανά ασθενή παρατηρήθηκε στον ασθενή 17.
Ο δείκτης µικροδορυφορικού DNA µε τη µεγαλύτερη συχνότητα MI ήταν ο D14S588, ο
οποίος εµφάνισε MI σε 3 ασθενείς (14%).
Γενετικές αλλοιώσεις αποιασδήποτε µορφής (MI ή LOH) δεν βρέθηκαν σε κανένα από τα
φυσιολογικά άτοµα, τα οποία εξετάσθηκαν µε τους πέντε δείκτες µικροδορυφορικού DNA που
εµφάνισαν σε µεγαλύτερη συχνότητα γενετικές αλλοιώσεις στην οµάδα των ασθµατικών.
Η µέση τιµή της ολικής IgE στους ασθµατικούς ασθενείς (207.84±218.21 IU/ml) ήταν
σηµαντικά υψηλοτερη έναντι της αντίστοιχης (38±25.09 IU/ml ) της οµάδας ελέγχου (p<0.05).
Επίσης τα ηωσινόφιλα περιφερικού αίµατος των ασθµατικών ήταν κατά µέσο όρο 332.6
±280.68(±SD) έναντι 37.33±34.89(±SD) της οµάδας ελέγχου (p<0.05).
Οι µέσες τιµές των σπιροµετρικών παραµέτρων των δύο οµάδων παρουσιάζονται αναλυτικά
µαζί µε τα ανθρωποµετρικά και ανοσολογικά στοιχεία που µετρήθηκαν στον πίνακα 13.

85

Οι ασθµατικοί ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν µεγαλύτερο αριθµό γενετικών αλλοιώσεων (>3
γενετικές αλλοιώσεις ανά ασθενή) είχαν

σηµαντικά υψηλότερη ολική IgΕ και αριθµό

ηωσινοφίλων αίµατος έναντι των ασθµατικών µε λιγότερες από 3 γενετικές αλλοιώσεις ανα
άτοµο( µέση ολική IgE και ηωσινόφιλα περιφερικού αίµατος 336.2±352.4 IU/ml και 560±385
κύτταρα/ml έναντι 165.1±146 IU/ml και 256.8±200 κύτταρα/ml της δεύτερης οµάδας (Σχήµα
12). Στις ίδιες οµάδες δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις σπιροµετρικές
παραµέτρους.

Πίνακας 13. Μέσες τιµές ανθρωποµετρικών, ανοσολογικών και σπιροµετρικών χαρακτηριστικών
των ατόµων της µελέτης
Ασθµατικοί

Οµάδα Ελέγχου

n

22

6

Γυναίκες/Άνδρες

15/7

3/3

Ηλικία (έτη)

46.73±15

36.33±4.76

IgE (IU/ml)

207.84±218.21

38±25.09 *

Ηωσινόφιλα αίµατος

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

(cells/µL)
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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 *

Οι τιµές ανοσολογικών και σπιροµετρικών παραµέτρων εκφράζονται ως µέση ± SD.
* p<0.05 µεταξύ ασθµατικών-φυσιολογικών
Πίνακας 14.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 5q
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

31.3-33.3

32-33.1

14-21

∆ΕΙΚΤΗΣ

D5S207

D5S376

D5S82

1

H

H

H

2

H

LOH

H

3

H

H

H

4

N

H

N

5

H

H

H

6

H

H

H

7

H

N

H

8

H

LOH

H

9

H

H

N

10

H

H

N

11

LOH

H

N

12

H

N

H

13

LOH

H

LOH

14

H

H

H

15

LOH

H

N

16

H

H

H

17

LOH

N

H

18

H

N

H

ΑΣΘΕΝΗΣ Νο
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19

H

H

N

20

H

H

N

21

H

H

N

22

H

H

H

ΣΥΝΟΛΟ**

4

2

1

Πίνακας 15.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 6p
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ
ΑΣΘΕΝΗΣ Νο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΣΥΝΟΛΟ**

21.3-21.3

25-24

23-23

24.2-23

21.3-21.3

D6S1002

D6S429

D6S259

D6S263

D6S2223

H
H
H
H
H
H
N
N
H
N
H
LOH
H
H
N
LOH
H
H
N
N
H
H
2

H
H
H
N
N
N
H
N
N
N
H
N
H
H
LOH
H
LOH
H
N
H
H
H
2

H
H
H
N
N
H
N
LOH
H
N
N
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
1

N
H
LOH
H
LOH
H
H
MI
H
H
LOH
H
N
N
N
N
MI
H
H
H
H
H
5

H
N
LOH
H
H
H
N
N
H
N
H
N
H
N
H
LOH
LOH
LOH
H
LOH
N
H
5
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Πίνακας 16.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 11q
21-22.3
11-12
13.1-13.1
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ 13-13
ΠΕΡΙΟΧΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ
D11S2072 D11S1876 D11S1383 D11S480
ΑΣΘΕΝΗΣ Νο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΣΥΝΟΛΟ**

H
H
H
N
LOH
N
N
H
H
N
H
N
N
N
H
Η
N
H
H
N
N
H
1

H
H
LOH
H
N
N
H
N
N
N
H
N
H
H
N
Η
N
N
H
H
H
N
1

H
N
LOH
H
H
H
H
H
H
H
LOH
H
H
H
N
Η
H
N
H
N
N
N
2

H
H
H
H
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
Η
MI
H
H
H
H
LOH
2

13.1-13.4
D11S1253
H
LOH
N
N
H
H
H
LOH
H
H
H
N
N
H
Ν
H
H
H
H
LOH
N
3
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Πίνακας 17.

Chromosome 14q
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙ
ΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

32.1-32.3

24-24

11.1-11.2

23-24.3

23-24.1

∆ΕΙΚΤΗΣ

D14S292

D14S251

D14S72

D14S258

D14S588

ΑΣΘΕΝΗΣ Νο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΣΥΝΟΛΟ**

H
LOH
H
H
H
H
H
LOH
H
LOH
LOH
H
H
H
H
Η
H
MI
N
H
LOH
H
6

N
H
H
H
N
H

H
H
H
H
LOH
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Η
LOH
H
H
H
H
H
2

N
H
LOH
H
LOH
H
H
MI
H
H
LOH
H
N
N
N
Ν
MI
H
H
H
H
H
5

H
H
N
N
H
H
N
MI
N
H
H
N
H
MI
H
Η
MI
H
N
N
N
H
3

H
H
H
N
H
H
H
H
Ν
H
H
H
H
N
N
0
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Εικόνα 6. Παραδείγµατα LOH και MI στους ασθενείς 3, 5, 11, 14, 16 και 3.
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Σχήµα 12. Ολική IgE ορού και αριθµός ηωσινοφίλων αίµατος σε ασθµατικούς ασθενείς µε
λιγότερες από 3 γενετικές αλλοιώσεις (Α) , σε ασθµατικούς ασθενείς µε περισσότερες από 3
γενετικές αλλοιώσεις (Β) και στην οµάδα ελέγχου (C). **: p=0.01, ***: p=0.001, #: p=0.02,¶:
p=0.03, +: µη σηµαντική διαφορά
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα µελέτη αποδείχθηκε ότι τόσο η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (MI)
όσο και η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) είναι γεγονότα ανιχνεύσιµα, σε αρκετά υψηλό
ποσοστό, στο γενετικό υλικό που εξήχθη από τα πτύελα ασθενών µε άσθµα. Οι παραπάνω
γενετικές αλλοιώσεις δεν ήταν ανιχνεύσιµες σε φυσιολογικά άτοµα, εύρηµα που συµφωνεί και
µε παλαιότερες εργασίες που επίσης δεν ανίχνευσαν γενετικές βλάβες σε µεγάλο αριθµό (116)
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278, 279, 289, 293

φυσιολογικών ατόµων, που ελέγχθηκαν µε την ίδια µέθοδο σε διαφορετικές

περιοχές των ανθρωπίνων χρωµοσωµάτων.
Ο αριθµός τόσο των ασθµατικών ατόµων όσο και της οµάδας ελέγχου δεν ήταν ιδιαίτερα
µεγάλος και αυτό ίσως αποτελεί και σηµείο κριτικής της µελέτης. Παρολαυτά τόσο η πολύ
µεγάλη συχνότητα των γενετικών αλλοιώσεων στην οµάδα των ασθµατικών, όσο και η
παντελής απουσία του φαινοµένου αυτού στην οµάδα ελέγχου στην παρούσα αλλά και άλλες
µελέτες ενισχύουν τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης.
Απώλεια ετεροζυγωτίας ανιχνεύθηκε σε 68% των ατόµων µε άσθµα, ποσοστό αρκετά υψηλό
σε νόσο µε γνωστή καλοήθη πορεία
φαινόµενο

συχνά

καταστάσεις286,

289,

307

παρατηρούµενο
294

. Όπως προαναφέραµε η απώλεια ετεροζυγωτίας είναι
σε

καρκινοµατώδεις

και

προκαρκινοµατώδεις

. Υψηλό ποσοστό απώλειας ετεροζυγωτίας σε συγκεκριµένες

χρωµοσωµικές περιοχές συνήθως συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης ογκοκατασταλτικών γονιδίων
στην περιοχή, η απώλεια του οποίου έχει ως αποτέλεσµα την µη οµαλή αύξηση των κυττάρων.
Η LOH αποτελεί λοιπόν µια κοινή πρακτική για τον εντοπισµό γενετικής περιοχής που
ενέχεται στην παθογένεια της νόσου.
Με την εξάπλωση της συγκεκριµένης µεθόδου ως εργαλείου ανίχνευσης περιοχών στο
γονιδίωµα, αρκετές έρευνες έδειξαν ότι η απώλεια ετεροζυγωτίας δεν είναι φαινόµενο
αποκλειστικά σε κακοήθεις νόσους, αλλά και σε νόσους που παρουσιάζουν παρά την
καλοήθεια τους, διαταραχές της κυτταρικής αύξησης και θανάτου (απόπτωσης)

273-276

.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα νόσων µε υπερπλασία ή δυσπλασία των κυττάρων είναι το
οφθαλµικό πτερύγιο

275, 276

, η αθηροσκλήρυνση

277

, και η ακτινική κεράτωση

273, 274

. Στην

τελευταία µάλιστα, που για πολλά χρόνια θεωρείτο προκαρκινοµατώδης κατάσταση του
πλακώδους καρκίνου του δέρµατος, η απώλεια ετεροζυγωτίας εµφανίζεται σε µεγαλύτερο
ποσοστό από το αντίστοιχο του καρκίνου του δέρµατος 273, 274.
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Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πιθανό και σε καλοήθεις νόσους στον έλεγχο της αύξησης και της
απόπτωσης των κυττάρων να συµµετέχουν γονίδια όπως τα ογκοκατασταλτικά. Εξάλλου ο
ρόλος των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και κατά πόσο αυτά συµµετέχουν γενικά στην
αύξηση και τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων του ανθρώπου ακόµα ερευνάται 294.
Το γεγονός ότι τα προκλητά πτύελα περιέχουν µεγάλο αριθµό κυττάρων σε διάφορα στάδια
της κυτταρικής απόπτωσης και πιθανά να επηρεάζουν την ανίχνευση της LOH και της MI στο
δείγµα των ασθενών της µελέτης ήταν εις γνώση των ερευνητών. Παρολαυτά η απουσία και
των δύο αλλοιώσεων από τα προκλητά πτύελα των ατόµων της οµάδας ελέγχου της µελέτης
µας καθώς και σε 116 φυσιολογικά άτοµα άλλων µελετών, µάλλον που ενισχύει την υπόθεση
ότι τα ευρήµατα µας είναι ειδικά για τη µελετούµενη νόσο.
Επίσης η ανίχνευση LOH σε χρωµοσωµικές περιοχές που φιλοξενούν γονίδια µε πιθανή
συµµετοχή

στον έλεγχο της ατοπίας, της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και της

επαναδιάταξης των αεραγωγών ενισχύει την υπόθεση ότι τα συγκεκριµένα υποψήφια γονίδια
των περιοχών αυτών έχουν συµµετοχή στην παθογένεια του άσθµατος. Ακόµα περισσότερο, η
παραπάνω υπόθεση ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι οι ασθµατικοί ασθενείς οι οποίοι
επέδειξαν µεγαλύτερο αριθµό µεταλλάξεων(>3 µεταλλάξεις ανά ασθενή), είχαν στατιστικά
σηµαντική αύξηση τόσο της IgE όσο και των ηωσινοφίλων του αίµατος, σε σχέση µε τους
ασθµατικούς ασθενείς οι οποίοι είχαν γενετικές αλλαγές σε λιγότερους από 3 δείκτες
µικροδορυφορικού DNA. Το εύρηµα αυτό της αύξησης της IgE και των ηωσινόφιλων του
αίµατος σε ασθενείς µε αυξηµένο αριθµό γενετικών αλλοιώσεων σε χρωµοσωµικές περιοχές
που πιθανά ελέγχουν την ατοπία και τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα είναι ισχυρή ένδειξη
της συµµετοχής των περιοχών αυτών στον ασθµατικό φαινότυπο. Φυσικά περαιτέρω µελέτες
είναι απαραίτητες για τη διαλεύκανση των ευρηµάτων αυτών.
∆εδοµένου όµως της πολυπλοκότητας της γενετικής κωδικοποίησης και έκφρασης του
άσθµατος θα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντικό το γεγονός ότι υποδείχθηκαν (χρησιµοποιώντας
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διαφορετική µέθοδο γενετικής ανάλυσης) και από την παρούσα µελέτη περιοχές όπου πρέπει
να επικεντρωθεί και να γίνει λεπτοµερέστερος ο έλεγχος των συγκεκριµένων περιοχών. Η
διαλεύκανση του ρόλου της LOH στις συγκεκριµένες περιοχές µπορεί να επιτευχθεί µέσω
λεπτοµερούς

χαρτογράφησης

µε

µεγαλύτερο

αριθµό

πολυµορφικών

δεικτών

µικροδορυφορικού DNA στις περιοχές που υποδείχθηκαν από την παρούσα µελέτη.
Μια διαφορετική χρωµοσωµική αλλαγή που ανιχνεύθηκε σε ασθµατικούς ασθενείς στη µελέτη
αυτή ήταν η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (ΜΙ). ΜΙ βρέθηκε σε 18% των ασθενών
και σε κανένα από τα άτοµα της οµάδας ελέγχου. Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA
έχει επίσης χρησιµοποιηθεί ευρύτατα ως εργαλείο ανίχνευσης της αστάθειας του γενετικού
υλικού, της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA και γενικά του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης
272,

284,

286,

287,

289

. Όπως και µε την απώλεια ετεροζυγωτίας και η αστάθεια του

µικροδορυφορικού DNA έχει ανιχνευθεί σε αρκετά υψηλά ποσοστά και σε καλοήθεις
νόσους275-277,

290-292

, ενώ άξια αναφοράς είναι η παρουσία της σε αρκετές νόσους του

αναπνευστικού όπως η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση
αποφρακτική πνευµονοπάθεια

293

279

, η σαρκοείδωση

278

και η χρόνια

. Η σηµασία των ευρηµάτων της µικροδορυφορικής

αστάθειας στις καλοήθεις νόσους παραµένει νεφελώδης παρότι φαίνεται ότι αντανακλά
γενικότερα την αποσταθεροποίηση του γενετικού υλικού ή την ελαττωµατική λειτουργία του
συστήµατος επιδιόρθωσης του DNA. Όµοια η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA σε
χρωµοσωµικές περιοχές µε υποψήφια γονίδια µε συµµετοχή στην παθογένεια της ατοπίας και
του άσθµατος αντανακλά τον σχετικά υψηλό βαθµό µεταλλάξεων στις περιοχές αυτές. Η
αποσταθεροποίηση του γενετικού υλικού σε αυτές τις περιοχές µπορεί να υποδηλώνει µια
γενικότερη αποσταθεροποίηση του γονιδιώµατος που µπορεί να επηρεάζει και άλλα γονίδια
µε αποτέλεσµα την απορύθµιση των κυττάρων που κωδικοποιούνται από τις µεταλλαγµένες
περιοχές και την εµφάνιση του παθολογικού φαινοτύπου.
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Εάν πραγµατικά η LOH όσο και η MI σχετίζονται µε δοµικές αλλαγές στο άσθµα, τότε πιθανά
να ενέχονται στον ελλιπή έλεγχο του πολλαπλασιασµού και την όλη διαδικασία της
αναδιάταξης των αεραγωγών, όπου ο αυξηµένος µιτωτικός ρυθµός των µυοινοβλαστών,
ινοβλαστών και µυοβλαστών οδηγεί στην υπερτροφία και υπερπλασία των λείων µυϊκών ινών
και στην ίνωση.
Φυσικά χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης και απάντηση µπορεί να δοθεί
από τη λεπτοµερέστερη χαρτογράφηση της περιοχής και την εξέταση της σύνδεσης των
αλλαγών του γονιδιώµατος µε τις δοµικές αλλαγές του ασθµατικού φαινοτύπου. Χρήσιµη
επίσης θα ήταν η αναγνώριση του τύπου των κυττάρων που εκδηλώνουν τα φαινόµενα της
γενετικής αστάθειας, καθώς και η τεκµηρίωση τέτοιων φαινοµένων και σε πληθυσµούς
διαφορετικής εθνικής προέλευσης.
Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συνάγεται το συµπέρασµα ότι τόσο η αστάθεια
του µικροδορυφορικού DNA (ΜΙ) όσο και η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) είναι ανιχνεύσιµα
φαινόµενα στο βρογχικό άσθµα σε αρκετά µεγάλο ποσοστό και πιθανά ενέχονται στην
παθογένεια του άσθµατος. Περαιτέρω έλεγχος των περιοχών αυτών που είχαν υποδειχθεί από
παλαιότερες µελέτες και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα είναι απαραίτητος για τη
διαλεύκανση του ρόλου των δύο φαινοµένων στην εκδήλωση του άσθµατος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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1. Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (ΜΙ) και η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH)
είναι ανιχνεύσιµα φαινόµενα στο βρογχικό άσθµα.

2. Η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 68% και η αστάθεια του
µικροδορυφορικού DNA (ΜΙ) σε 18% των ασθενών που ελέγχθηκαν.

3. Οι ασθµατικοί ασθενείς που παρουσίασαν µεγαλύτερο αριθµό γενετικών αλλαγών
είχαν και υψηλότερες τιµές ολικής IgE και µεγαλύτερο αριθµό ηωσινοφίλων σε σχέση
µε τους ασθενείς µε λιγότερες γενετικές βλάβες.

4. Το υψηλό ποσοστό γενετικών αλλαγών σε περιοχές του γονιδιώµατος των ασθµατικών
(5q,6p,11q,14q) ενισχύει σηµαντικά τις υπάρχουσες ενδείξεις ότι οι συγκεκριµένες
περιοχές φιλοξενούν γονίδια σηµαντικά για την παθογένεια του άσθµατος.
5. Η λεπτοµερέστερη χαρτογράφηση των περιοχών που υποδείχθηκαν από την µελέτη και
η σύνδεση τους µε το φαινότυπο ίσως δώσει πολύτιµες πληροφορίες για τον πιθανό
ρόλο της LOH και της MI στις δοµικές αλλαγές του άσθµατος
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