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Przydatność oceny ekspresji genów, ze szczególnym 
uwzględnieniem genu dla receptora IL-4, w badaniach 

patomechanizmu schorzeń alergicznych
Gene expression applicability in allergy research with particular consideration 

of IL-4 receptor gene
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Streszczenie

Historia badań genetycznych w chorobach alergicznych sięga połowy 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Do chwili obecnej nie udało 
się jednak w sposób jednoznaczny ustalić, które geny są najważniejsze 
w promocji atopii. Co więcej, wydaje się, że badania genetyczne, w całym 
swoim rozmachu, przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Niewątpliwy 
udział czynników środowiskowych w patogenezie astmy czy też alergicz-
nego nieżytu błony śluzowej nosa skłonił badaczy do odmiennego podej-
ścia do zagadnienia genetyki. Poszukuje się obecnie już nie pojedynczych 
polimorfizmów warunkujących chorobę, ale interakcji gen-środowisko, 
wraz z czynnikami wpływającymi na tę zależność. Tego rodzaju bada-
nie to m.in. ocena ekspresji genów. Jednym z najbardziej obiecujących 
genów astmy i atopii jest gen dla IL-4RA. Od wielu lat trwają badania 
w których ocenia się wpływ polimorfizmów w obrębie tego genu na 
ryzyko wystąpienie objawów alergicznych lub astmatycznych. Niewiele 
jest natomiast prac, w których oceniano profil ekspresji genu dla tej 
cząsteczki.

Słowa kluczowe: ekspresja genów, alergia, astma, IL-4R, genetyka 
schorzeń alergicznych

Summary

The history of genetic research in allergic disorders began in middle 70. 
of the last century. However, it has not yet been established which genes 
are the most important in the promotion of atopy. Moreover, at present 
there are seemingly more questions than answers. The influence of the 
environment exposure on the prevalence of asthma or allergic rhinitis has 
altered the direction of the research. Gene-environment interaction and 
gene expression profile is now the main focus of genetic studies. IL-4RA 
gene is one of most promising genes in estimating susceptibility to asth-
ma and atopy. For many years  association surveys have been conducted 
in order to estimate the relation between polymorphisms within this 
gene and asthma or atopy. However, there are only few studies in which 
the expression profile for this gene was assessed.
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Badania genetyczne w chorobach alergicznych
Zapadalność na choroby uwarunkowane atopią wzro-

sła w sposób istotny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Pierwsze badania genetyczne poświęcone tym jednostkom 
chorobowym nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie 
odkryto pojedynczego genu atopii lub astmy, jak również 
nie doczekano się jak dotąd opracowania przełomowej,  
a opartej na inżynierii genetycznej, metody leczenia tych 
schorzeń. Niewątpliwie nieodległa przyszłość poszerzy stan 
naszej wiedzy, co będzie możliwe dzięki nowym metodom 

badawczym dostępnym od kilku lat w wielu ośrodkach na 
świecie. 

Pierwotnie w badaniach genetycznych wykorzystywano 
dwie podstawowe strategie – pierwszą – skanowania ge-
nomu z użyciem polimorficznych markerów w rodzinach, 
w których powszechne były przypadki danej choroby (me-
toda nazywana analizą sprzężeń), oraz drugą – analizę 
asocjacji dla genów kandydatów. Zwykle kolejnym etapem 
analizy sprzężeń było klonowanie pozycyjne, czyli poszuki-
wanie konkretnego genu w wytypowanym regionie. Druga 

Badanie zrealizowano dzięki stypendium naukowemu w ramach projektu pn. „Programu rozwoju Akademii Medycznej we 
Wrocławiu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Umowa 
nr UDA-POKL.04.01.01-00-010/08-01)
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z metod wymagała natomiast wiedzy na temat fizjologicz-
nych i biochemicznych uwarunkowań choroby. Było to tak 
zwane typowanie genu kandydata, potencjalnie związane-
go z daną jednostką chorobową. Obecne mutacje i poli-
morfizm, wykazujące różną częstość występowania wśród 
zdrowych i chorych niespokrewnionych osobników danej 
populacji, odczytywane były jako te, które odpowiadają za 
chorobę. Swoistym połączeniem obu typów analizy są pro-
wadzone w ostatnim czasie na szeroką skalę badania typu 
GWAS (Genome Wide Association Study). Umożliwił je zde-
cydowany rozwój technologii pozwalający na równoczesne 
badanie całego genomu lub ogromnej jego części. Uważa 
się jednak, że wadą tego rodzaju analizy jest niedostatecz-
na czułość, przez co nie identyfikuje się genów pierwotnie 
opisywanych w badaniach asocjacji.

Do chwili obecnej w oparciu o wymienione metody od-
kryto ponad 100 genów astmy i atopii oraz wielokrotnie 
większą liczbę polimorfizmów genetycznych, dla których 
w różnych populacjach wykazano związek z chorobami 
alergicznymi. Niejednorodność uzyskanych wyników su-
geruje heterogenność genetyczną, jak również ogromny 
udział czynników środowiskowych. Płaszczyzną oddzia-
ływania pomiędzy genotypem, a środowiskiem może 
być indywidualny profil ekspresji genów. Zjawisko to 
pozwoliło na wyodrębnienie w ostatnim okresie pojęcia 
„epigenetyki”.

Pierwsze badanie ekspresji genów przeprowadzono 
w 2002 roku. W projekcie tym wykorzystano profil 609 ge-
nów u astmatyków atopowych, nie-atopowych  oraz osób 
zdrowych. Autorzy wykazali zaburzenia regulacji 10 genów 
u osób atopowych. Na podstawie odpowiednio skonstru-
owanego profilu opracowano, tzw. skalę ryzyka, która oka-
zała się być lepszym czynnikiem predykcyjnym w stosunku 
do atopii niż całkowite stężenie IgE [1].

Badania ekspresji genów
Kolejne badanie ekspresji genów przeprowadzono 

w 2004 roku w populacji dziecięcej [2]. Dotyczyło ono 
8 dzieci z zaostrzeniem astmy. Próbki krwi pobrane zostały 
w czasie zaostrzenia i bezpośrednio po uzyskaniu poprawy 
klinicznej. Oceny ekspresji genów dokonano z wykorzysta-
niem metody RT-PCR (Real time PCR). Wśród genów dla IL-4, 
IL-5, INF-gamma, podjednostki beta receptora dla IL-12 
i integryny alpha 6, znaczące różnice odnotowano tylko dla 
ekspresji IL-4 (zaostrzenie > remisja p < 0,05). U pacjentów 
w czasie zaostrzenia wykazano również wyższe wartości IL-4 
w surowicy.

Kolejny przykład badania, w którym wykorzystano ocenę 
ekspresji, pochodzi z 2005 roku [3]. W pracy zastosowano 
technologię micro-macierzy dla profilu ekspresji 33 000 ge-
nów związanych z limfocytami CD4 + u pacjentów z ast-
mą ciężką (n = 5) i łagodną (n = 5). W wykonanej analizie 
40 genów wykazało dwukrotnie większą ekspresję w 
ciężkiej astmie, 37 genów wykazywało cechy wzmożonej 
ekspresji (w tym gen dla TGF-beta oraz geny związane z ak-
tywacją limfocytów T), natomiast 3 geny wykazywały cechy 
zmniejszonej ekspresji.

W tym samym roku opublikowano wyniki badania 
ekspresji genów, które w sposób praktyczny mogą mieć 
przełożenie na praktykę kliniczną [4]. Profil ekspresji 11 812 
genów wykonano dla komórek PBMC z wykorzystaniem 
technologii micro-macierzy. Materiał pochodził od 2 grup 
pacjentów,  reagujących na terapię GKS (glikokortykoste-
roidami)  (n = 64) oraz GKS opornych (n = 42). Dla 5 011 
genów wykazano znaczącą ekspresję, w tym dla 1 334 
genów wykazano zmiany ekspresji pod wpływem IL-1beta/
TNF-alpha. Zaobserwowano również, że profil ekspresji 923 
genów, dla grupy pacjentów wrażliwych na GKS, zmieniał 
się w czasie terapii wziewnymi GKS.

W najnowszej (pochodzącej z bieżącego roku) publikacji 
autorzy podjęli próbę zdefiniowania fenotypów astmy na 
podstawie profilu ekspresji genów. W analizie wyróżniono 
3 fenotypy ekspresji: eozynofilowy, neutrofilowy oraz ma-
krofagowy, którym odpowiadały fenotypy kliniczne. Wśród 
genów, wykazujących zmienną ekspresję w zależności od 
podtypu astmy, znajdowały się geny dla IL-1, TNF-alfa oraz 
czynnika jądrowego κB. W badaniu wykorzystano tech-
nologię profilowania ekspresji całego genomu. Materiał 
genetyczny uzyskano z indukowanej plwociny [5]. Podobną 
pracę, z wykorzystaniem również techniki micoromacierzy, 
opublikowali nieco wcześniej Woodruff i wsp. Badacze 
ci zaprezentowali możliwość fenotypowania astmy na 
podstawie profilu ekspresji genów dla IL-13 i IL-5. Geny te 
związane są z limfocytami typu Th2, ich ekspresję cechuje 
równoległa zwiększona ekspresja genów dla TNF-alfa oraz 
ALOX15 (lipoxygenaza 5). Pacjenci z wymienionym wyżej 
profilem efektywniej reagowali na leczenie steroidami [6].

Z roku 2011 pochodzi również badanie, w którym  au-
torzy wykorzystali próbki RNA, pochodzące z biopsji szczo-
teczkowej oskrzeli 27 pacjentów, z rozpoznaniem astmy 
łagodnej lub umiarkowanej oraz 13 zdrowych osób. Na-
stępnie przeprowadzono analizę ekspresji całego genomu, 
z wykorzystaniem technologii micro-macierzy, w celu wy-
łonienia dwóch grup pacjentów „z niską aktywnością Th2” 
oraz „wysoką aktywnością Th2”. Autorzy opisali 79 genów 
ulegających zwiększonej ekspresji, związanej z zapaleniem 
Th2 zależnym, wśród nich geny dla IL-13, CCL-13 (chemoki-
ne ligand 13), CCL-26, TNF-alfa (tumor necrosis factor) oraz 
OX40 (CD134, białko należące do rodziny receptorów TNF) 
[7]. Odmienną ekspresję genów opisywano również w ba-
daniach eksperymentalnych dotyczących mysiego modelu 
astmy[8] oraz w badaniach, wykorzystujących prowokację 
endotoksyną w celu oceny reakcji komórek zapalnych i pre-
zentujących antygen w obrębie układu oddechowego [9]. 

Wpływ czynników środowiskowych 
na profil ekspresji

Warto przytoczyć w tym miejscu trzy kolejne badania 
przeprowadzone na dużej populacji dzieci, w których 
w sposób jednoznaczny wykazano wpływ czynników środo-
wiskowych na ekspresję potencjalnych genów sprawczych. 

W pierwszej publikacji opisano grupę dzieci włączonych 
do badania PARSIFAL (n = 322), dla których wykonano 
profil ekspresji genów dla TLR2 i TLR4 oraz CD14 [10]. 
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W badaniu wykazano, że zarówno status atopii, jaki profil 
ekspresji miały związek z czasem spędzanym przez matkę 
w stajni w czasie ciąży (prace związane z gospodarstwem), 
podczas gdy ekspozycja aktualna, podobnie jak wskaźnik 
infekcji, użycie antybiotyków oraz leków p/gorączkowych 
nie miały wpływu na ekspresję genów. Odnotowano rów-
nież efekt zależny od dawki w odniesieniu do poziomu eks-
presji i liczby gatunków zwierząt związanych z kontaktem 
w czasie ciąży. 

Kolejnym przykładem oceny wpływu czynników środo-
wiskowych na ekspresję genów stanowi praca z 2007 roku 
autorów związanych również z badaniem PARSIFAL [11]. 
W analizie dokonano genotypowania dla 4 SNP w regionie 
CD14 u dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich (w gru-
pach związanych i niezwiązanych z gospodarstwami rolni-
czymi). U części dzieci (n = 222) wykonano badanie profilu 
ekspresji genu dla CD14 na leukocytach krwi obwodowej 
Wykazano związek pomiędzy genetycznym polimorfizmem 
genu CD14/-1721 a efektem ochronnym, związanym ze 
spożyciem mleka (pochodzącego bezpośrednio z gospo-
darstwa rolnego) w odniesieniu do astmy, alergicznego 
nieżytu błony śluzowej nosa i uczulenia na pyłki. Wykazano 
również, że polimorfizm CD14/-1721 modyfikuje związek 
pomiędzy ekspresją CD14 i efektem ochronnym mleka. 
Efekt protekcyjny mleka w odniesieniu do chorób alergicz-
nych był silniej wyrażony u dzieci obciążonych polimorfi-
zmem CD14/-1721, który to efekt może być tłumaczony 
zmienną ekspresją genu dla CD14.

W trzeciej i jednocześnie najnowszej ze wspomnianych 
prac (2011 r.) oceniano ekspresję genów dla receptorów 
TLR i CD14 (z wykorzystaniem metody RT-PCR) u ponad 
1000 dzieci z atopowym zapaleniem skóry włączonych do 
badania PASTEURE/EFRAIM. Odnotowano efekt protekcyjny 
w stosunku do atopowego zapalenia skóry w pierwszych 
2 latach życia, związany z kontaktem matki w czasie ciąży 
ze zwierzętami gospodarskimi oraz z kotami. Ryzyko było 
zmniejszone o połowę w przypadku matek, które miały 
kontakt  z co najmniej 3 różnymi gatunkami zwierząt. 
Zwiększona ekspresja genów dla receptorów TLR5 i TLR9 
we krwi pępowinowej związana była ze zmniejszoną liczbą 
rozpoznań atopowego zapalenia skóry. Wykazano interak-
cję genetyczną pomiędzy polimorfizmami dla TLR2 i prena-
talną ekspozycją na kota [12].

Polimorfizmy oraz ekspresja genu dla IL-4RA
Jednym z ciekawszych odkryć w genetyce chorób aler-

gicznych było wykazanie związku pomiędzy regionem na 
chromosomie 16p12.1-p11.2, w którym znajduje się gen 
dla IL-4RA [13,14], a zapadalnością na choroby alergicz-
ne, a następnie potwierdzenie asocjacji polimorfizmów 
w obrębie tego genu z występowaniem chorób atopowych 
w badaniach typu analizy genów-kandydatów [15] i osta-
tecznie uznanie znaczenia tego genu w ostatnim projekcie 
typu GWAS [16].

Receptor dla IL-4 odrywa kluczową rolę w procesach 
alergicznych ze względu na zaangażowanie w proces 
przełączania podklas immunoglobulin w kierunku IgE oraz 
różnicowania limfocytów TH2. Ekspresja receptora IL-4 na 

komórkach dróg oddechowych jest niezbędna do powsta-
nia stanu zapalnego w wyniku ekspozycji na antygen. Na 
drodze aktywacji IL-4RA dochodzi do indukcji nadreaktyw-
ności oskrzeli, produkcji mucyny oraz metaplazji komórek 
nabłonkowych [17].

Gen dla podjednostki alfa IL-4R zbudowany jest z 12 
exonów i 11 intronów. Receptor zawiera część zewnątrz-
komórkową (exony 3-7), część wewnątrzbłonową (exon 9) 
oraz część wewnątrzkomórkową (exony 10-12). Na drodze 
alternatywnego splisingu eonu 8 powstaje forma wolna 
sIL-4R, która wykazuje funkcję regulatorową w stosunku 
do IL-4. U osób atopowych wykazano zmniejszone stężenia 
tej cząsteczki. Zależność ta częściowo wynika z obecności 
konkretnych polimorfizmów w obrębie genu dla IL-4RA, 
w tym polimorfizmów w regionie promotorowym. 

W badaniach własnych, podobnie jak w doniesieniach 
innych autorów, potwierdzono związek polimorfizmu 
w regionie promotorowym genu (C-3223T) ze zwiększo-
nym ryzkiem występowania różnych chorób alergicznych, 
przede wszystkim astmy, jak również z obniżonym stę-
żeniem sIL-4R [18-21]. W badaniach eksperymentalnych, 
z wykorzystaniem systemu reporterowego lucyferazy, nie 
potwierdzono jednak zaburzeń transkrypcyjnych u osób 
z polimorfizmem w regionie promotorowym genu [22]. 
Natomiast w  innym badaniu wykazano, że działanie takie 
wykazują polimorfizmy występujące w regionie i w okolicy 
eonu 8 [23]. U osób uczulonych na antygeny Alternaria wy-
kazano zwiększoną ekspresję cząsteczki CD32 (IL-4RA) na 
subpopulacji limfocytów B odpowiedzialnych za produkcję 
IgE w odpowiedzi na stymulację IL-4. Związek ten zależny 
był od obecności polimorfizmu Ile50Val [24]. Podobną za-
leżność opisał Hershey w 1997 roku w odniesieniu do poli-
morfizmu Q576R i ekspresji cząsteczek CD23 [25].

Istnieje wiele przesłanek przemawiających za regulatoro-
wą funkcją IL-4RA. Cząsteczka może wchodzić w interakcje 
z innymi cytokinami i molekułami. W pracy oceniającej 
wpływ czynników środowiskowych na uwarunkowania ge-
netyczne atopii w 1. roku życia wykazano, że efekt, związa-
ny z obecnością polimorfizmu w regionie IL-4RA – Ile50Val 
ulegał modyfikacji pod wpływem czynników infekcyjnych 
oraz w wyniku uczęszczania dziecka do żłobka. Ta zależność 
mediowana była przez uwarunkowaną działaniem LPS pro-
dukcję IFN gamma [26,27]. Co więcej, w innej pracy wyka-
zano, że IFN gamma zwiększa ekspresję mRNA oraz białka 
IL-4R, w procesie naturalnej odpowiedzi zapalnej w czasie 
infekcji wirusowych [28].

Interakcję międzygenetyczną wykazano również dla 
genów IL-4R i IL-4, IL-13 w odniesieniu do astmy i poziomu 
IgE [29] oraz dla IL-4R i  IL-10 w odniesieniu do odpowiedzi 
na infekcję RSV i rozwój zapalenia oskrzelików [30]. Udo-
wodniono także addytywny efekt polimorfizmów dla IL-4R 
i IL-1A w odniesieniu do ryzyka atopii [31] oraz interakcję 
międzygenetyczną dla IL-4RA i polimorfizmów IL-9 w wy-
stępowaniu świszczącego oddechu w pierwszych 4 latach 
życia [32].

Odnotowano również związek pomiędzy występowa-
niem epizodów świszczącego oddechu w ostatnich 12 
miesiącach i polimorfizmami w regionie IL-4R. Badanie 
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to przeprowadzone na populacji włączonej do badania 
ISAAC (4000 tys. dzieci 8-12 roku życia, z 13 krajów), sta-
nowi niewątpliwe potwierdzenie roli tej cząsteczki w proce-
sach alergicznych [33].

Polimorfizmy w regionie genu IL-4RA znajdują się  blo-
kach sprzężeń.  Można wyróżnić w różnych populacjach 
klastery sprzężeń, m.in.: rs2057768 (C-3223T), rs2107356, 
rs3024632, rs1805010 (Ile50Val), rs1805015 (Ser478Pro), 
rs1801275 (Gln551Arg). W ostatniej analizie z roku 2010 
oceniano związek wyżej wymienionych polimorfizmów 
z występowaniem różnych chorób alergicznych, w tym 
astmy nieatopowej w grupie 309 12-13-latków. Wykazano 
asocjację polimorfizmu rs2057768 z atopowym zapale-
niem skóry, rs2107356 z alergicznym nieżytem nosa oraz 
rs2057768 i rs3024632 z różnymi fenotypami astmy (astma 
atopowa, astma nie-atopowa, astma z towarzyszącym wy-
pryskiem) [34]. 

Należy przypuszczać, że cząsteczka o tak dużym znacze-
niu regulatorowym będzie ulegać zmiennej ekspresji w za-
leżności od czynników środowiskowych, m.in. infekcyjnych,  
oraz polimorfizmów w obrębie samego genu. Temat ten 
stanowi odrębną i ciekawą ścieżkę dla przyszłych badań.

Podsumowanie
Badania ekspresji genów, kodujących cząsteczki za-

angażowane w procesach alergicznych, stanowią nowe 
narzędzie wykorzystywane zarówno w poszukiwaniu gene-
tycznych uwarunkowań atopii i chorób uwarunkowanych 
atopią, jak  również metodę oceny wzajemnego oddziały-
wania środowiska  i genotypu w rozwoju i inicjowaniu tych 
chorób.

Receptor dla IL-4 od wielu lat stanowi przedmiot badań 
genetycznych i eksperymentalnych. W wielu pracach po-
twierdzono znaczenie tej cząsteczki w patogenezie chorób 
alergicznych. We współczesnej literaturze istnieją pojedyn-
cze doniesienia, w których przedstawiono profil ekspresji 
dla IL-4RA. Należy oczekiwać, że u pacjentów alergicznych 
ekspresja genu dla IL-4R będzie dużo wyższa niż w popu-
lacji osób zdrowych. Czy związek ten wynika z obecności 
konkretnych polimorfizmów w regionie genu oraz działania 
czynników środowiskowych pozostaje kwestią otwartą.
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