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Streszczenie

Wprowadzenie. Jednym z białek biorących udział we właściwym funk-
cjonowaniu bariery naskórkowej jest filagryna, która stanowi istotny 
czynnik zaangażowany w rozwój atopowego zapalenia skóry (AZS). 

Cel. Celem pracy była ocena częstości występowania mutacji R501X oraz 
2282del4 w genie filagryny u chorych na AZS polskiego pochodzenia. 

Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 163 chorych (97 
kobiet i 66 mężczyzn) na AZS oraz 204 zdrowych wolontariuszy. Roz-
poznanie atopowego zapalenia skóry zostało ustalone na podstawie 
kryteriów Hanifina i Rajki, a do oceny nasilenia procesu chorobowego 
posłużono się skalą Rajki i Langelanda. U wszystkich badanych oce-
niono częstość występowania mutacji R501X oraz 2282del4 w genie 
filagryny przy zastosowaniu RFLP-PCR. 

Wyniki. Nie wykazano istotnych różnic w częstości występowania 
mutacji R501X w grupie chorych na AZS w porównaniu do grupy 
kontrolnej (p=0,499). Mutacja 2282del4 w genie filagryny (geno-
typy Aa i aa) występowała istotnie częściej w grupie pacjentów 
z AZS niż w grupie kontrolnej (p<0,001). Wykazano również prawie 
6-krotnie wyższe ryzyko rozwoju AZS u osób z mutacją 2282del4 
w genie filgryny (OR=5,76), podczas gdy łączne występowanie obu 
mutacji (R501X i 2282del4) zwiększało to ryzyko 4-krotnie (OR=4,2). 
Ponadto zaobserwowano, że obecność mutacji 2282del4 korelowała 
pozytywnie z umiarkowanym lub ciężkim nasileniem procesu choro-
bowego (OR=2,34; p=0,034), wczesnym początkiem astmy (poniżej 
3. roku życia) (OR=11,43; p=0,02) oraz nadmiernym pobruzdowa-
niem powierzchni dłoniowej rąk (OR=10,62; p<0,05). 

Wnioski. Obecność mutacji 2282del4 w genie filagryny chorych na 
atopowe zapalenie skóry polskiego pochodzenia zwiększa ryzyko 
rozwoju choroby, warunkuje jej przebieg kliniczny oraz predysponuje 
do wczesnego rozwoju astmy.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, mutacje w genie 
filagryny R501X i 2282del4, patogeneza

Summary

Introduction. The impairment of the epidermal barrier is one of the 
most important factors playing the role in atopic dermatitis develop-
ment. One of the proteins strongly involved in the proper function of 
the epidermal barrier if filaggrin. 

Aim. The aim of the study was to assess the frequency of two mu-
tations: R501X and 2282del4 in FLG in the Polish population of AD 
patients. 

Material and method. The study included 163 AD patients (97 wo-
men and 66 men) and 204 healthy volunteers, age and sex matched. 
AD was diagnosed by the criteria proposed by Hanifin and Rajka and 
the intensity of AD was assessed according to Rajka and Langeland 
criteria. R510X and 2282del4 mutations were assessed in all AD pa-
tiens and healthy subjects by polymerase chain reaction. 

Results. The differences in R501X occurrence in AD patients and in the 
controls were not significant (p=0.499). 2282del4 FLG mutation (Aa 
and aa genotypes) occurred more frequently in AD patients when com-
pared to the controls (p<0.001). The presence of 2282del4 mutation 
is connected with a 6-fold higher risk for AD development (OR=5.76) 
while the combined presence of 2282del4 and R501X – 4-fold 
(OR=4.2). Moreover, the presence of 2282del4 mutation correlated 
with AD of moderate to severe course (OR=2.34; p=0.034), early 
onset (before 3 years old) of asthma (OR=11.43; p=0.02), and palms 
hyperlinearity (OR=10.62; p<0.05). 

Conclusions. In the Polish AD patients the presence of 2282del4 FLG 
mutation predisposes to AD development, determines its course and 
clinical picture and early onset of asthma. 

Key words: atopic dermatitis, R501X and 2282del4 filaggrin 
mutations, pathogenesis
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Wprowadzenie

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą 
zapalną, zaliczaną do triady chorób atopowych. Rodzinne 
występowanie AZS, a także częste występowanie choroby 
u bliźniąt jedno- (72-86%) i dwuzygotycznych (21-23%) 
jest silnym dowodem na udział czynników genetycznych 
w rozwoju tej dermatozy [1,2]. Obecnie uważa się, że pod-
łoże genetyczne AZS jest złożone i obejmuje wiele genów, 
jednak ich udział jest różny w zależności od postaci choro-
by oraz odmienny w poszczególnych populacjach [3].

Pomimo tych obserwacji i prowadzenia wielu badań 
nadal nie są znane defekty genetyczne jednoznacznie 
odpowiedzialne za rozwój choroby. Początkowo AZS 
uznawano za chorobę związaną z zaburzeniem nabytej 
odpowiedzi immunologicznej. Stąd też pierwsze badania 
dotyczyły poszukiwania związków pomiędzy polimorfi-
zmami w genach kodujących interleukiny zaangażowa-
ne w nabytą odpowiedź immunologiczą. Na podstawie 
uzyskiwanych wyników stwierdzono zależności pomiędzy 
rozwojem AZS a genami zlokalizowanymi na chromoso-
mie 5q31-33, kodującymi cytokiny Th2-zależne, takie jak: 
IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 i GM-CSF [4-6]. 

Uznanie uszkodzenia bariery naskórkowej jako zjawiska 
charakterystycznego dla chorych na AZS spowodowało, że 
najnowsze badania genetyczne dotyczą głównie poszuki-
wania mutacji w genach kodujących białka odpowiedzial-
ne za prawidłową budowę i funkcję bariery naskórkowej 
oraz analizy ich związku z fenotypem i przebiegiem kli-
nicznym [7]. 

Funkcją bariery naskórkowej, będącej elementem pier-
wotnej odpowiedzi immunologicznej, jest m.in. ochrona 
organizmu przed czynnikami środowiskowymi, infekcjami i 
alergenami. U chorych na AZS stwierdza się wiele zaburzeń 
związanych z upośledzeniem funkcji bariery naskórkowej, 
co przejawia się, m.in. zmniejszonym uwodnieniem skóry, 
związanym ze zwiększoną przeznaskórkową utratą wody. 
Zwiększone pH naskórka u chorych na AZS wpływa z kolei 
na aktywność wielu enzymów w macierzy warstwy rogo-
wej, które zaangażowane są w syntezę ceramidów i różni-
cowanie keratynocytów. Geny kodujące białka związane z 
terminalnym różnicowaniem keratynocytów lokalizują się 
w regionie 1q21 [7]. Jednym z tych białek, odgrywających 
zasadniczą rolę w budowie i prawidłowym funkcjonowa-
niu bariery naskórkowej, jest filagryna. W ostatnim etapie 
różnicowania keratynocytów produkty rozpadu filagryny 
przyłączają się do keratyn tworzących cytoskeleton i for-
mują zbitą masę macierzy zewnątrzkomórkowej, która po 
połączeniu się z transglutaminazami ostatecznie tworzy 
zewnętrzną warstwę naskórka, tzw. cornified cell envelope. 
Ta struktura zabezpiecza naskórek przed nadmierną utratą 
wody, a także przed wnikaniem toksyn chemicznych do 

Wykaz skrótów

AZS – atopowe zapalenie skóry
EDC – epidermal differentiation complex
FLG – filagryna
MALDI-TOF – Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-
Time of Flight

NMF (natural moisturizing factor) – naturalny czynnik 
nawilżający
PCR – reakcja polimerazy łańcuchowej

skóry alergenów i przed rozwojem zakażeń. Filagryna poza 
naskórkiem wykazuje także ekspresję w błonach śluzowych 
jamy ustnej i nosa, biorąc aktywny udział w tworzeniu epi-
telialnej bariery ochronnej [7,8]. 

Pewnym przełomem w rozumieniu patogenezy AZS 
stały się wyniki badań uzyskane przez Palmera i wsp. 
w 2006 roku [7], dotyczące dwóch mutacji w genie kodu-
jącym filagrynę. Obie mutacje występują w egzonie 3 genu 
FLG. Pierwsza z nich to mutacja nonsensowna R501X, od 
kodonu argininy w pozycji 501 do kodonu stop. Kolejną 
jest mutacja przesunięcia ramki odczytu, charakteryzująca 
się delecją sekwencji 4 par zasad w pozycji 2282 genu FLG 
(2282del4). Obie mutacje prowadzą do przedwczesnego 
zatrzymania translacji genu kodującego filagrynę, tym 
samym zapobiegając syntezie białka [8,9]. W opubliko-
wanej pracy Palmer i wsp. [7] jednoznacznie wskazali na 
zależność pomiędzy obecnością tych mutacji a rozwojem 
atopowego zapalenia skóry. Dla obu opisywanych muta-
cji początkowo wykazano związek z rybią łuską zwykłą. 
Obecnie wnioskuje się również, że w procesie patogene-
tycznym AZS zaburzenia immunologiczne i rozwój alergii 
są zjawiskami wtórnymi do genetycznie uwarunkowane-
go defektu bariery naskórkowej. Udowodniono bowiem 
w badaniach doświadczalnych, że uszkodzenie bariery na-
skórkowej prowadzi do natychmiastowej produkcji wielu 
cytokin, które działają autokrynnie, indukując różnicowa-
nie i wzrost keratynocytów, ale także para- i endokrynnie, 
stymulując miejscowy i systemowy układ immunologiczny. 
Możliwość rozwoju uczulenia poprzez wniknięcie alerge-
nów przez naskórek została już wcześniej udowodniona 
w eksperymentach prowadzonych na myszach. Wykazano 
w nich bowiem, że przezskórne uczulenie wpływa na istot-
ne zwiększenie aktywności limfocytów Th2 [10].

 Przeprowadzone do tej pory badania w populacji 
szkockiej, niemieckiej i holenderskiej wykazały nie tylko 
związek mutacji z rozwojem AZS, ale również asocjację 
z jego postacią extrinsic i podwyższonymi stężeniami IgE. 
W prowadzonych do tej pory badaniach nie wykazano 
natomiast związku opisywanych mutacji FLG z postacią in-
trinsic AZS [10]. W kolejnych badaniach stwierdzono silne 
związki pomiędzy występowaniem AZS, astmy i badanych 
mutacji w genie FLG. Ciekawe obserwacje dotyczą również 
wykazywania przez te mutacje związku z astmą jedynie 
wówczas, gdy współistnieje ona z AZS. Natomiast nie 
mają związku z izolowanymi postaciami tej choroby [11]. 
Stwierdzono ponadto, że obecność mutacji 2284del4, 
wystąpienie zmian skórnych w 1. roku życia oraz wcze-
sna ekspozycja na alergeny kota stanowią istotne ryzyko 
rozwoju astmy i alergicznego nieżytu nosa w kolejnych 
latach życia (marsz alergiczny). Spostrzeżenie to jest 
więc przesłanką do wysunięcia hipotezy, że astma u cho-
rych na AZS może być wtórna do uczulenia na alergeny 
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przedostające się do skóry w wyniku nieprawidłowej bu-
dowy i funkcji bariery naskórkowej. Z klinicznego punktu 
widzenia jest to niezmiernie ważne, gdyż uzasadnia ko-
nieczność stałej pielęgnacji skóry oraz stosowania pod-
trzymującego leczenia przeciwzapalnego u chorych na 
AZS, co być może zmniejszy ryzyko rozwoju zapalenia 
i powstania kolejnych chorób atopowych [11]. 

Odkrycie mutacji R501X oraz 2282del4 jako być może 
podstawowych elementów patogentycznych atopowego 
zapalenia skóry spowodowało dynamiczny rozwój badań 
analizujących częstość ich występowania u zdrowych lu-
dzi oraz u chorych na AZS w poszczególnych populacjach. 
Palmer i wsp. [7] określili u chorych na AZS częstość wy-
stępowania mutacji nonsensownych na 5,8% u nosicieli 
wariantu R501X i na 3,8% u nosicieli wariantu 2282del4. 
Rozpowszechnienie obu mutacji FLG i ich związek z AZS 
został potwierdzony również w innych populacjach, m.in. 
irlandzkiej, angielskiej, niemieckiej [9,12-16]. W popula-
cjach pozaeuropejskich przeprowadzono istotnie mniej 
badań, jednakże wykazano, że w populacji japońskiej 
występują inne, aczkolwiek analogiczne, mutacje w genie 
FLG, tj. 3321delA i S2554X [17]. 

Uzyskane wyniki badań genetycznych rzucają nowe 
światło na patogenezę atopowego zapalenia skóry, wy-
magają jednak dalszego potwierdzenia również w innych, 
do tej pory nieprzebadanych populacjach, do których, 
zgodnie z wiedzą autora, należy populacja polska.

Celem naszej pracy było określenie częstości wystę-
powania mutacji R501X oraz 2282del4 FLG w populacji 
polskiej zarówno osób zdrowych, jak i chorych na atopo-
we zapalenie skóry oraz ocena związku pomiędzy wystę-
powaniem mutacji R501X i 2282del4 w genie filagryny 
a nasileniem choroby, cechami klinicznymi oraz wczesnym 
występowaniem astmy w populacji polskiej. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto grupę 163 osób (97 kobiet i 66 męż-
czyzn) chorych na AZS w wieku od 1 roku do 42 lat (śred-
nia wieku 11,3 lat) oraz 204 zdrowych wolontariuszy (112 
kobiet i 92 mężczyzn) dobranych odpowiednio pod wzglę-
dem wieku. Rozpoznanie AZS ustalono na podstawie ob-
razu klinicznego, zgodnie z kryteriami zaproponowanymi 
przez Hanifina i Rajkę [18]. Nasilenie procesu chorobowe-
go oceniane na podstawie skali Rajki i Langelanda [19] 
określano jako łagodne, umiarkowane i ciężkie. 

U 78 chorych (47,8%) stwierdzono postać łagodną 
(średnio 3,5 punktów), u 66 chorych (40,4%) postać 
umiarkowaną (średnio 6,4 punktów) a u 19 (11,6%) 
– ciężką (średnio 9,5 punktów). U 89 (54,6%) pacjentów 
rozpoznano zewnątrzpochodną postać AZS, podczas gdy 
postać wewnątrzpochodna występowała u 74 (45,4%) 
chorych. Postać zewnątrzpochodną rozpoznawano u pa-
cjentów, u których były wysokie stężenia całkowitych IgE 
(powyżej normy odpowiedniej dla wieku) oraz dodatnie 
testy punktowe. U 44 (26,9%) badanych chorych współ-
istniała astma, u 79 osób (48,5%) – alergiczny nieżyt nosa, 
a u 32 osób (19,6%) – alergiczne zapalenie spojówek. 

Pacjenci leczeni byli w Klinice Dermatologii i Wenerolo-
gii, w Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii 

III Katedry Pediatrii i Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy 
i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2006-
2007. 

Projekt pracy został zaakceptowany przez Uczelnianą 
Komisję Bioetyki Badań Naukowych (nr decyzji RNN/208/
06/KE z 28.11.2006), a pacjenci i wolontariusze wyrazili 
pisemną zgodę na udział w badaniu.

Identyfikacja mutacji R501X i 2282del4 
w genie filagryny (FLG)

Identyfikacja mutacji R501X przeprowadzona została 
w systemie MassARRAY opierającym się na MALDI-TOF. 
W pierwszym etapie amplifikowany był fragment genu 
filagryny (FLG) zawierającego kodon 501. Następnie 
produkty amplifikacji zostały wykorzystane w kolejnej 
reakcji PCR z dideoksynukleotydami oraz jednym oligo-
nukleotydem, którego koniec 3’ graniczy dokładnie z 
pozycją nukleotydu w kodonie 501, mogącym ulegać 
mutacji. Otrzymane próbki oczyszczono w celu usunięcia 
składników mieszaniny reakcyjnej, a następnie analizo-
wano metodą opierającą się na MALDI-TOF [8], w której 
stosuje się jonizację laserową, ale z tak dobraną energią 
wiązki, aby nie doprowadzać do fragmentacji cząsteczek 
(łagodna metoda jonizacji), lecz tylko do ich „wybijania” 
ze specjalnie przygotowanej matrycy. Metoda ta umożli-
wia identyfikację zasad azotowych w oparciu o ich różnice 
w masach cząsteczkowych. Genotyp określono na pod-
stawie identyfikacji dideoksynukleotydu przyłączonego do 
zastosowanego oligonukleotydu na końcu 3’, wykazujące-
go komplementarność do miejsca potencjalnie mutujące-
go w kodonie 501 genu filagryny (FLG). 

Identyfikację kolejnej mutacji 2282del4 przeprowadzo-
no z użyciem sekwenatora Applied Biosystems 3100 na 
podstawie rozdziału elektroforetyczngo w żelu sekwen-
cyjnym. W reakcji stosowano startery o następującej se-
kwencji RPT1P7AATAGGTCTGGACACTCAGGT oraz RPT2P1 
GGGAGGACTCAGACTGTTT.

Reakcję przeprowadzano w 10 mikrolitrach mieszaniny 
reakcyjnej zawierającej: bufor reakcyjny dla polimerazy 
AmpliTaq Gold, 1,5 mM MgCl2, 10 nmol każdego z dNTP, 
1 U polimerazy DNA unit AmpliTaq Gold (Applied Biosys-
tems). Produkt amplifikowano w następujących warun-
kach termicznych: wstępna denaturacja 94°C (12 min), 30 
cykli: 94°C (15 s), 58°C (30 s) i 72°C (45 s) oraz końcowe 
wydłużanie w 72°C (5 min). Amplifikowane fragmenty, 
wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym, rozdzielano 
w żelu sekwencyjnym, a identyfikację delecji 4 nukleoty-
dów w pozycji 2282 przeprowadzono, analizując obraz 
rozdziału elektroforetycznego w odniesieniu do markera 
mas ROX-500. Fragment o długości 199 pz odpowiadał 
dzikiemu allelowi, natomiast fragment o długości 195pz 
odpowiadał delecji 4 nukleotydów w pozycji 2282 [7]. 
Badania identyfikujące mutację R501X oraz 2282del4 
w genie filagryny w systemie MassARRAY zostały przepro-
wadzone we współpracy z Department of Dermatology, 
University Hospital Maastricht na podstawie nawiązanej 
współpracy z dr M. van Geel. Ośrodek ten ma wieloletnie 
doświadczenie w badaniach podłoża genetycznego cho-
rób skóry. 
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Analiza statystyczna 

Do oceny zależności pomiędzy dychotomicznymi zmien-
nymi zależnymi oraz ciągłymi lub dyskretnymi zmiennymi 
niezależnymi wykorzystano regresję logistyczną. Zmienne 
istotnie zmieniające dopasowanie modeli jednoczynniko-
wych włączono do modelu wieloczynnikowego. Istotność 
różnic pomiędzy rozkładami genotypów w badanych 
grupach i rozkładem według prawa Hardy-Weinberga 
oceniano testem χ2. Ocenę ryzyka współwystępowania 
poszczególnych genotypów z chorobą i innymi cechami 
przeprowadzono z zastosowaniem ilorazu szans (OR). Dla 
wszystkich wykorzystanych testów statystycznych przyjęto 
poziom istotności p=0,05. Analizę statystyczną wykonano 
przy użyciu programu STATISTICA.

WYNIKI

Analizę częstości występowania mutacji R501X 
i 2282del4 w genie FLG przeprowadzono u 163 pacjentów 
z AZS oraz w grupie kontrolnej 204 osób zdrowych. 

W przypadku mutacji R501X wykazano 5 heterozygot 
w grupie pacjentów (3,1%) oraz 4 heterozygoty w grupie 
kontrolnej (2%), natomiast w obu badanych grupach nie 
stwierdzono występowania zmutowanych homozygot, 
czyli mutacji typu null. Różnice w częstości występowa-
nia heterozygot w mutacji R501X między grupą badaną 

i kontrolną nie były istotne statystycznie (p=0,499). U 158 
chorych na AZS (96,9%) oraz u 200 osób z grupy kontrol-
nej (98%) wykazano prawidłowy genotyp AA. Wartości te 
także nie różniły się istotnie statystycznie (tabela I).

Analizując częstość występowania mutacji 2282del4 
genu FLG wśród pacjentów z AZS, stwierdzono obecność 
29 heterozygot (17,9%) i 5 homozygot (3,1%), podczas 
gdy w grupie kontrolnej stwierdzono 9 przypadków he-
terozygot (4,4%) i żadnej mutacji typu null. W przepro-
wadzonej analizie statystycznej stwierdzono istotne róż-
nice pomiędzy częstością występowania genotypu Aa i aa 
w grupie chorych w porównaniu do kontroli (p<0,001). 
Genotyp prawidłowy AA występował u 128 chorych na AZS 
(79%) i u 196 osób z grupy kontrolnej (95,6%) (tabela I).

Analizując kombinację (łączne występowanie) obu ba-
danych mutacji genu filagryny, stwierdzono, że mutacje 
te występowały u 19% pacjentów z AZS i u 6,4% osób 
z grupy kontrolnej. 

Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że 
obecność mutacji 2282del4 zwiększa prawie 6-krotnie 
(OR=5,76 ) ryzyko zachorowania na AZS w populacji 
polskiej, a w kombinacji z mutacją R501X – 4-krotnie 
(OR = 4,2) (tabela III). Obecność mutacji 2282del4 była 
związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju AZS o śred-
nim i ciężkim przebiegu (OR=2,34; p=0,034) (tabela II). 

Mutacja FLG
Łagodne AZS

Umiarkowane 
i ciężkie AZS OR -95% CI +95% CI p

N % N %

R501X
AA 74 94,9 82 98,8 0,226 0,025 2,064 0,187
Aa 4 5,1 1 1,2
aa 0 0 0 0

2282del4
AA 67 85,9 59 72,0 2,374 1,068 5,280 0,034
Aa 8 10,3 21 25,6
aa 3 3,8 2 2,4

Połączone
AA 65 83,3 59 72,0 1,887 0,877 4,059 0,104
Aa 10 12,8 21 25,6
aa 3 3,8 2 2,4

Mutacja FLG
Grupa kontrolna Chorzy na AZS

OR* -95% CI +95% CI p
N % N %

R501X
AA 200 98,0 158 96,9
Aa 4 2,0 5 3,1 1,58 0,42 5,99 0,499
aa 0 0,0 0 0,0

2282del4

AA 195 95,6 128 79,0
Aa 9 4,4 29 17,9 5,76 2,67 12,40 <0,001
aa 0 0,0 5 3,1

Połączone
AA 191 93,6 126 77,8 4,20 2,14 8,23 <0,001
Aa 13 6,4 31 19,1
aa 0 0,0 5 3,1

Tabela I. Związek pomiędzy częstością występowania mutacji genu dla filagryny a rozwojem AZS

Tabela II. Związek pomiędzy występowaniem mutacji genu dla filagryny a nasileniem AZS

*odds ratio
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W badanej grupie pacjentów obecność samej mutacji 
2282del4 (OR=11,43) oraz w kombinacji z mutacją R501X 
(OR=10,54) związana była z wczesnym zachorowaniem 
na astmę – poniżej 3. roku życia (p=0,02) (tabela III). 
Analiza zależności pomiędzy obecnością mutacji w genie 
filagryny a początkiem rozwoju AZS nie wykazała związku 
pomiędzy występowaniem defektu genetycznego a roz-
wojem choroby poniżej 2. roku życia (p>0,05). Analizując 
korelację pomiędzy występowaniem mutacji 2282del4 
FLG (heterezygoty i homozygoty) a obrazem klinicznym 
AZS, wykazano 11-krotnie zwiększone ryzyko występowa-
nia wzmożonego pobruzdowania powierzchni dłoniowej 
rąk u chorych posiadających tę mutację w porównaniu 
do pacjentów jej nie posiadających (OR =10,62; p<0,05) 
(tabela IV). Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy 
obecnością tej cechy klinicznej a występowaniem mutacji 
R501X FLG (p<0,05) (tabela V). 

Analiza statystyczna nie wykazała innych związków sta-
tystycznie istotnych (p>0,05) pomiędzy występowaniem 
analizowanych mutacji FLG a pozostałymi cechami klinicz-
nymi tj. suchością skóry, rogowaceniem przymieszkowym, 
pogrubieniem fałdów szyi, rubią łuską, objawem Dennie-
Morgana, białym dermografizmem (tabela IV i V).

DYSKUSJA 

Atopowe zapalenie skóry należy do chorób genetycz-
nie uwarunkowanych z wielogenowym dziedziczeniem. 
Zaburzenia ekspresji genów na chromosomach 1q, 3q, 3p 
i 17q wpływają na zwiększoną syntezę IgE, dysfunkcję ba-
riery naskórkowej oraz odpowiedzi immunologicznej, co 
świadczy o ich kluczowej roli w patogenezie AZS [20,21]. 
Pod koniec XX wieku przedstawiono dane świadczące 
o istotnej roli uwarunkowanej genetycznie dysfunkcji 
bariery naskórkowej w rozwoju choroby, o czym świad-
czy, m.in. obecność pierwszych zmian skórnych zwykle 
w okolicach skóry z cienką warstwą rogową (twarz, okoli-
ce zauszne, zgięcia stawowe) [22].

Badania ostanich lat wykazały, że wiele genów zlokali-
zowanych na chromosomie 1q21, określanych jako EDC, 
uczestniczy w procesie terminalnego różnicowania ke-
ratynocytów [23]. Najlepiej scharakteryzowanym genem 
z tej grupy jest FLG kodujący profilagrynę, będącą biał-
kiem prekursorowym filagryny [24,25]. Uwolniona fila-
gryna jest istotnym białkiem warstwy rogowej biorącym 
udział w agregacji włókien keratynowych, podczas gdy jej 
część amino-terminalna reguluje terminalne różnicowanie 
keratynocytów na poziomie jądra komórkowego [25,26]. 

Mutacja FLG

AZS

OR -95% CI +95% CI pinne Wczesny (<3 r.ż.) 
początek astmy

N % N %

R501X
AA 26 96,3 16 94,1 1,62 0,09 27,84 0,738
Aa 1 3,7 1 5,9
aa 0 0,0 0 0,0

2282del4
AA 24 88,9 7 41,2 11,43 2,45 53,34 0,002
Aa 3 11,1 9 52,9
aa 0 0,0 1 5,9

Połączone 
AA 23 85,2 6 35,3 10,54 2,46 45,16 0,002
Aa 4 14,8 10 58,8
aa 0 0,0 1 5,9

Zmienne zależne:
2282del4 (AA) 2282del4 (Aa/aa)

OR -95%CI +95%CI
N % N %

Suchość skóry 121 94,5 33 97,1 1,91 0,23 16,07

Rogowacenie przymieszkowe 82 64,1 23 67,6 1,17 0,52 2,62

Pogrubienie fałdów szyi 37 28,9 6 17,6 0,53 0,20 1,38

Rybia łuska 2 1,6 2 5,9 3,94 0,53 29,04

Objaw Dennie-Morgana 90 70,3 22 64,7 0,77 0,35 1,72

Wzmożone pobruzdowanie 
powierzchni dłoniowej rąk 30 23,4 26 76,5 10,62 4,35 25,90

Dermografizm 54 42,2 17 50,0 1,37 0,64 2,93

Tabela III. Związek mutacji genu dla filagryny u chorych na AZS z występowaniem astmy

Tabela IV. Występowanie mutacji 2282del4 a cechy kliniczne
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Ostatnim etapem tych przemian jest degradacja filagryny 
do wolnych aminokwasów, które wykazują aktywność 
w zrogowaciałych komórkach, m.in. wpływając na re-
tencję wody poprzez formowanie naturalnego czynnika 
nawilżającego (NMF) [27].

Występowanie mutacji w genie FLG, prowadzące do 
utraty funkcji, jest przyczyną rozwoju rybiej łuski zwykłej, 
równocześnie stanowiąc jeden z czynników ryzyka roz-
woju atopowego zapalenia skóry, a także innych chorób 
alergicznych [8,28]. Pomimo dowodów na istotny udział 
mutacji FLG w rozwoju AZS, według McGratha i Uitto [29] 
inne czynniki na poziomie molekularnym są również zaan-
gażowane w ten proces.

Po raz pierwszy mutacje R501X i 2282del4 w genie 
filagryny opisano w rodzinach chorych na rybią łuskę 
zwykłą, równocześnie wykazując związek tych zaburzeń 
genetycznych z rozwojem atopowego zapalenia skóry 
i astmy. Pierwsze badania przeprowadzono w populacji 
irlandzkiej, duńskiej i szkockiej [7]. W kolejnych bada-
niach w populacji niemieckiej stwierdzono związek po-
między występowaniem tych dwóch mutacji z postacią 
zewnątrzpochodną AZS, z towarzyszącym podwyższonym 
stężeniem IgE i dodatnimi testami punktowymi [14]. 
W badaniu przeprowadzonym przez Stemmler i wsp. [16] 
analizowano występowanie mutacji FLG u 378 pacjentów 
z AZS niemieckiego pochodzenia. Wykazano w nim łącz-
ne występowanie dwóch mutacji u 5,1% zdrowych osób 
i u 8,7% wszystkich chorych. W naszej grupie kontrolnej 
stwierdzono również łączne występowanie dwóch mutacji 
u 6,4% osób zdrowych, co jest wartością porównywalną 
do populacji niemieckiej [16].

Częstość występowania mutacji w genie filagryny zale-
ży od grupy etnicznej. W grupie zdrowych osób bez wy-
wiadu atopowego mutacja R501X występowała z często-
ścią 0,8% do 3% w badanych populacjach europejskich, 
podczas gdy była nieobecna u osób z Europy Południowej 
(populacja włoska) oraz wśród Azjatów [7,16,30]. Podob-
ne obserwacje odnotowali Gao i wsp. [31] – dotyczyły one 
zależności pomiędzy obecnością mutacji R501X a rozwo-
jem AZS u Afroamerykanów. 

Analizując własną grupę badaną, stwierdzono, że 
spośród 204 osób z grupy kontrolnej u żadnej z nich nie 
występowała całkowita mutacja R501X (typ null z utratą 
funkcji), heterozygoty stanowiły natomiast 2% badanej 
grupy. Częściej zaburzenia genetyczne dotyczyły obec-
ności mutacji 2282del4, gdyż mimo braku mutacji typu 
null, heterozygoty występowały w 9 przypadkach, tj. 
u 4,4% badanych z grupy kontrolnej. Wyniki te wskazują, że 
w badanej grupie populacji polskiej mutacja R501X prak-
tycznie nie występuje, co mogłoby sugerować odrębność 
genetyczną Polaków. Hipoteza ta wymaga jednak dalsze-
go potwierdzenia ze względu na niewielką liczebność 
analizowanej grupy chorych. 

W przeprowadzonej pracy analizowano tylko dwie mu-
tacje FLG, stąd można jedynie rozważać wpływ mutacji 
R501X i 2282del4 na rozwój AZS. Należy oczekiwać, że 
wkrótce dla innych grup etnicznych zostaną określone od-
rębne mutacje w genie filagryny odpowiedzialne za rozwój 
AZS i rybią łuskę zwykłą. Pierwszą populacją pozaeuropej-
ską, dla której opisano analogiczne mutacje, tj. 3321delA 
i S2554X, byli Japończycy z rybią łuską i AZS [17]. Wykazano 
także, że jedna z nich (mutacja 3321delA) występuje w po-
pulacji chińskiej z częstością ok. 3,6% [9]. Obecnie zidenty-
fikowano 20 odmiennych mutacji w genie FLG w populacji 
europejskiej i 17 w populacji azjatyckiej [32]. 

W pracy własnej mutacja typu null 2282del4 występo-
wała u 3,1% badanych chorych, podczas gdy niepełna 
mutacja (heterozygoty) u 17,9%. Różnice w częstości wy-
stępowania tej mutacji pomiędzy chorymi a osobami zdro-
wymi różniły się istotnie statystycznie. Obecność mutacji 
null bądź mutacji heterozygotycznej zwiększała 6-krotnie 
ryzyko rozwoju AZS. W badanej grupie pacjentów nie 
stwierdzono związku pomiędzy obecnością mutacji R501X 
a ryzykiem rozwoju AZS. U chorych mutacji R501X typu 
null nie stwierdzono w żadnym przypadku, a heterozygoty 
odnotowano w 5 przypadkach (3,1%). W piśmiennictwie 
podkreślana jest zależność pomiędzy obecnością mutacji 
FLG a występowaniem rybiej łuski, pobruzdowaniem dłoni 
i suchością skóry [7]. W naszej grupie chorych wykazano 
jedynie związek pomiędzy obecnością mutacji 2282del4 

Zmienne zależne: R501X (AA) R501X (Aa/aa)
OR -95% CI +95% CI

N % N %

Suchość skóry 151 95,6 4 80,0 0,19 0,02 1,88

Rogowacenie przymieszkowe 101 63,9 5 100,0 - - -

Pogrubienie fałdów szyi 43 27,2 0 0,0 - - -

Rybia łuska 4 2,5 0 0,0 - - -

Objaw Dennie-Morgana 110 69,6 3 60,0 0,65 0,11 4,04

Wzmożone pobruzdowanie 
powierzchni dłoniowej rąk 54 34,2 3 60,0 2,89 0,47 17,81

Dermografizm 69 43,7 3 60,0 1,93 0,31 11,90

Tabela V. Występowanie mutacji R501X a cechy kliniczne
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a nadmiernym pobruzdowaniem dłoni. Brak związku po-
między analizowanymi mutacjami a rybią łuską w badanej 
grupie jest prawdopodobnie wynikiem doboru pacjentów, 
gdyż tylko w dwóch przypadkach obserwowano rybią łu-
skę zwyczajną. U dwóch chorych z rybią łuską wykazano 
obecność mutacji null (homozygota) 2282del4 (przy braku 
mutacji R501X), a klinicznie występowało nadmierne po-
bruzdowanie powierzchni dłoniowej.

Obecność mutacji R501X i 2282del4 FLG szczególnie 
predysponuje do rozwoju AZS o ciężkim i długotrwałym 
przebiegu, a także do rozwoju astmy u chorych na AZS 
[33,34]. Obserwacje te są zgodne z wynikami uzyskany-
mi w naszej grupie badanej. Pierwsze sugestie dotyczące 
związku między zaburzeniem budowy bariery naskór-
kowej a rozwojem innych niż AZS chorób alergicznych 
pochodzą z doświadczeń przeprowadzonych na modelu 
mysim. Wykazano wówczas, że dysfunkcja bariery naskór-
kowej nasila ryzyko rozwoju uczulenia na alergeny, a także 
prowadzi do rozwoju systemowej odpowiedzi alergicznej, 
zwiększenia stężenia całkowitych IgE, a także do nadwraż-
liwości oskrzeli. Obserwacje te potwierdzają hipotezę, że 
penetracja alergenów przez skórę może nasilać rozwój 
innych chorób alergicznych, tj. alergii pokarmowej, astmy, 
alergicznego nieżytu nosa, a nawet anafilaksji [34].

W dużym populacyjnym badaniu, obejmującym łącznie 
1092 dzieci z AZS, wykazano silne statystycznie związki 
pomiędzy występowaniem mutacji typu null (z utratą 
funkcji) w genie filagryny i występowaniem AZS oraz 
astmy. Dwie badane mutacje FLG występowały u 11% ba-
danych dzieci pochodzenia niemieckiego [12]. W naszych 
badaniach, analizując związek pomiędzy badanymi muta-
cjami FLG a nasileniem procesu chorobowego, wykazano, 
że ryzyko rozwoju umiarkowanego i ciężkiego AZS zwięk-
sza się ponad dwukrotnie w przypadku występowania 
mutacji 2282del4 (OR 2,374, p=0,034), co zgodne jest 
z obserwacjami Morar i wsp. [35]. 

W badaniach populacyjnych wykazano, że u 70% 
chorych na ciężką postać AZS rozwija się astma, podczas 
gdy u chorych z łagodną formą choroby odsetek ten jest 

rzędu 30%, a w populacji ogólnej – 8% [36,37]. Świadczy 
to o częściowo wspólnym podłożu patogenetycznym tych 
chorób.

Ciekawą obserwacją własną było wykazanie silnych 
związków (OR=11,43; p=0,002) pomiędzy występowa-
niem mutacji 2282del4 FLG a wczesnym, poniżej 3. roku 
życia, rozwojem astmy. W przypadku łącznego występo-
wania obydwu badanych mutacji FLG również występował 
taki związek, aczkolwiek nieznacznie słabszy (OR=10,54; 
p=0,002). Związek pomiędzy obecnością mutacji R501X 
i 2282del4 FLG a astmą we wczesnym dzieciństwie znaj-
duje potwierdzenie w wynikach badań innych autorów, 
którzy wykazali związek pomiędzy mutacjami FLG, obec-
nością astmy i ciężkim przebiegiem AZS [7,12,34,35].

Mimo wielu danych w naukowym piśmiennictwie wska-
zujących na związek mutacji w genie filagryny z rozwojem 
AZS, bez wątpienia w patogenezie choroby biorą udział 
również inne czynniki zarówno immunologiczne, jak 
i środowiskowe. Dowodem na to jest badanie Fallon 
i wsp. [38], w którym wykazano, że u myszy pozbawionych 
w skórze ekspresji filagryny dochodzi do wzmożonej prze-
zskórnej penetracji alergenów, co przyczynia się do roz-
woju alergii IgE-zależnej powodującej wystąpienie zmian 
klinicznych. W innym badaniu wykazano, że u myszy po-
zbawionych filagryny po ekspozycji na miejscowe hapteny 
dochodziło do rozwoju ciężkiego AZS z nasiloną odpowie-
dzią immunologiczną Th2-zależną [39]. Dane te sugerują, 
że obecność mutacji w genie dla filagryny może być przy-
czyną uszkodzenia bariery naskórkowej i może torować 
drogę do rozwoju procesu zapalnego poprzez zwiększoną 
absorpcję alergenu. Jednak koniecznym warunkiem do 
rozwoju alergicznego zapalenia jest współudział wie-
lu elementów nabytej odpowiedzi immunologicznej. 
W przyszłości oczekuje się zatem badań, które będą kom-
pleksowo analizować udział czynników środowiskowych, 
genetycznych i immunologicznych [33].
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