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Influence of IL15 gene polymorphism on the course 
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Streszczenie

Wprowadzenie. Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna 
układu oddechowego. Jest chorobą uwarunkowaną wielogenowo, co 
znacznie utrudnia badania genetyczne. Badania polimorfizmów genów 
kandydujących pozwalają na analizę predyspozycji do zachorowania na 
astmę. Najczęściej stosowaną metodą jest analiza asocjacyjna genów 
kandydujących. Jednym z nich jest gen interleukiny 15, która odgrywa 
ważną rolę w dojrzewaniu komórek NK i odpowiedzi zapalnej.

Cel. Sprawdzenie, czy wybrane polimorfizmy genu IL15 są związane 
z predyspozycją do zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci oraz czy 
te polimorfizmy mogą dotyczyć tylko specyficznych podgrup chorych.

Materiał i metody. W pracy zbadano 3 polimorfizmy genu IL15 za po-
mocą metody PCR-RFLP w populacji 192 dzieci z Wielkopolski (w wieku 
od 6 do 18 lat). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu 
statystycznego Statistica v.9.0.

Wyniki. Żaden z badanych polimorfizmów genu IL15 nie wykazał aso-
cjacji z predyspozycją do zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci. 
Nie stwierdzono również związku żadnego z badanych polimorfizmów 
ze stopniem ciężkości astmy, fenotypem atopowym, płcią ani stężeniem 
IgE. Zaobserwowano natomiast związek polimorfizmu rs10519613 ze 
stężeniem NO w powietrzu wydychanym.

Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje z ba-
dań kliniczno-kontrolnych, że warianty genu IL15 nie odgrywają ważnej 
roli w rozwoju astmy. Jednak ze względu na ograniczoną wielkość bada-
nej populacji oraz grupy kontrolnej, wyniki uzyskane w tym badaniu są 
wstępne i wymagają weryfikacji w większej grupie. 
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Summary

Introduction. Asthma is a chronic inflammatory disease of the respirato-
ry system. It is a polygenic disease, which significantly impedes the gene-
tic research. The analysis of polymorphisms in candidate genes enables 
the identification of variants predisposing to asthma. The method most 
commonly used is the association analysis of candidate genes, one of 
which is the interleukin 15 gene.It plays an important role in the develop-
ment of NK cells and inflammatory response.

Aim of the study. To investigate if the selected polymorphisms of IL15 
gene are associated with susceptibility to bronchial asthma in children, 
and whether these polymorphisms may affect only the specific subgro-
ups of patients.

Material and methods. In the study three polymorphisms of IL15 gene 
were analyzed with the use of PCR-RFLP method in a population of 
192 children from Wielkopolska region (aged 6 to 18 years). The statisti-
cal analysis was performed using Statistica v.9.0.

Results. None of the analyzed polymorphisms of IL15 gene showed an 
association with susceptibility to bronchial asthma in children. Neither 
were any differences observed between the analyzed polymorphisms 
and asthma severity, atopic phenotype, IgE level or gender. However, 
a significant relationship between rs10519613 polymorphism and exha-
led NO level was found. 

Conclusions. The results confirmed previous observations from associa-
tion studies that IL15 gene variants do not play an important role in the 
development of asthma. However, due to the limited size of the analyzed 
population and control group, the results obtained in this study are pre-
liminary and require verification in a larger group.
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Wstęp
Astma oskrzelowa, przewlekła choroba zapalna ukła-

du oddechowego, jest najczęściej występującą chorobą 
przewlekłą u dzieci w krajach rozwiniętych [1]. Astma jest 
chorobą w znacznej części uwarunkowaną genetycznie, 
a w konsekwencji występuje częściej u osób z obciążeniem 
rodzinnym. Dodatkowo na wystąpienie choroby wpływa-
ją środowiskowe czynniki ryzyka, takie jak: ekspozycja na 
alergeny, dym papierosowy, zanieczyszczenia środowiska, 
infekcje wirusowe dróg oddechowych, itp.

Mechanizmu dziedziczenia astmy nie poznano dokład-
nie, jednak wiadomo, że astma jest uwarunkowana wielo-
genowo, tzn. występowanie tej choroby warunkują zmiany 
w wielu genach, które pojedynczo mają niewielki wpływ na 
fenotyp, lecz efekty ich działania się kumulują [2]. Zidenty-
fikowano kilkadziesiąt genów, których warianty zwiększają 
prawdopodobieństwo wystąpienia astmy i modyfikują na-
silenie objawów. Zmienność genetyczna odpowiada nie tyl-
ko za różny przebieg astmy, ale warunkuje także zróżnico-
waną reakcję na leczenie. Badania polimorfizmów genów, 
w połączeniu z analizą przebiegu astmy oskrzelowej lub 
odpowiedzią na leki, w przyszłości być może pozwolą na 
dobór terapii optymalnej dla każdego pacjenta (medycyna 
spersonalizowana) [3].

Interleukina 15 jest cytokiną odgrywającą zasadniczą 
rolę w dojrzewaniu komórek NK (ang. natural killers) od-
powiedzialnych za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. 
IL15 stymuluje aktywację tej cytotoksyczności, zależną od 
przeciwciał. Pobudza komórki uczestniczące w odpowiedzi 
zapalnej do produkcji cytokin i chemokin, a jej działanie 
jest silniejsze w powiązaniu z interleukiną 2. Inną funkcją 
interleukiny 15 jest różnicowanie monocytów do komórek 
dendrytycznych o fenotypie komórek Langerhansa. IL15 
pobudza także aktywność cytotoksyczną przeciwko różnym 
rodzajom komórek nowotworowych poprzez pobudzanie 
komórek NK i CD8+ oraz stymulację produkcji chemokin 
i cytokin [4]. Ponadto, IL15 stymuluje proliferację i migrację 
limfocytów T, uczestnicząc w regulacji odpowiedzi zapal-
nej. W badaniu Komai-Koma i wsp. [5] wykazano wyższe 
stężenie IL15 w plwocinie pacjentów chorujących na astmę 
leczonych glikokortykoidami w porównaniu do pacjentów 
nieleczonych, co sugeruje udział IL15 w regulacji odpowie-
dzi immunologicznej w astmie. 

Badania genetyczne w astmie koncentrują się na ana-
lizie polimorfizmów wpływających na predyspozycję lub 
przebieg astmy. Najczęściej stosowaną metodą jest analiza 
asocjacyjna genów kandydujących. Jednym z takich genów 
jest gen interleukiny 15, jednakże dotychczasowe badania 
nad związkiem polimorfizmu tego genu z astmą nie dały 
jednoznacznych wyników: w części badań wykazano aso-
cjację z astmą [4 i 6], która nie została potwierdzona przez 
innych badaczy [7 i 8].

MATERIAŁ I METODY
Grupa badana

Osoby biorące udział w badaniu były rasy kaukaskiej, 
pochodziły z populacji polskiej (Wielkopolska). Rodzice 
lub opiekunowie prawni pacjentów oraz dzieci z grupy 

kontrolnej wyrazili pisemną zgodę na ich udział w bada-
niu. Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej przy 
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Do badań wykorzystano próbki DNA 192 
niespokrewnionych dzieci. Wśród nich u 96 dzieci zdiagno-
zowano astmę oskrzelową, u pozostałych 96 dzieci wyklu-
czono obecność astmy.

Pacjenci
W badaniu uczestniczyły dzieci w wieku od 6. do 18. 

roku życia z rozpoznaniem astmy oskrzelowej. Rozpoznanie 
ustalono co najmniej 6 miesięcy przed badaniem genetycz-
nym w oparciu o wywiad, badanie przedmiotowe i wyniki 
badań dodatkowych zgodnie z kryteriami zawartymi w wy-
tycznych GINA 2002 (ang. Global Initiative for Asthma). Pa-
cjentów podzielono na podgrupy w zależności od ciężkości 
astmy, atopowego podłoża choroby, współistnienia innych 
chorób atopowych, takich jak alergiczny nieżyt nosa (ANN) 
i atopowe zapalenia skóry (AZS). Zgodnie z wytycznymi 
GINA 2002 wyodrębniono podgrupy z astmą przewlekłą 
lekką, umiarkowaną i ciężką. Chorzy na astmę ciężką wyma-
gali dla utrzymania kontroli astmy stałego podawania du-
żych dawek wziewnych glikokortykosteroidów (>800 mcg 
budesonidu lub > 500 mcg propionianu flutikazonu) 
oprócz leczenia długodziałającym agonistą receptora 
β2-adrenergicznego i/lub lekiem antyleukotrienowym i/lub 
teofiliną o wolnym uwalnianiu. Atopowe podłoże choroby 
potwierdzono podwyższonym całkowitym stężeniem IgE 
w surowicy krwi oznaczanym metodą Pharmacia UniCap 
100 System® (Pharmacia, Uppsala, Szwecja). Wartości 
stężeń IgE odnoszono do wartości należnych dla wieku 
podanych przez producenta. 

Badania czynnościowe układu oddechowego wykony-
wano z wykorzystaniem spirometru LUNG 1000, a pomiar 
tlenku azotu w powietrzu wydychanym wykonano na apa-
racie NIOX zgodnie z wytycznymi ATS/ERS (2005) w okresie 
zaostrzenia choroby, przed intensyfikacją leczenia.

Grupa kontrolna
Grupę kontrolną stanowiło 96 niespokrewnionych 

dzieci w wieku od 6. do 18. roku życia. U dzieci z grupy 
kontrolnej wykluczono obecność astmy oraz chorób atopo-
wych w oparciu o wywiad lekarski, badanie czynnościowe 
płuc (spirometryczne) oraz pomiar stężenia tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym (wykładnik stanu zapalnego 
dróg oddechowych).

Metody
Do ustalenia genotypów i alleli w grupie pacjentów oraz 

w grupie kontrolnej wykorzystano analizę PCR-RFLP. Analizę 
przeprowadzono na próbkach DNA wyizolowanych z krwi 
obwodowej pacjentów metodą wysalania wg Millera i wsp. 
(1988) oraz na próbkach DNA grupy kontrolnej izolowa-
nych ze śliny (zestaw do izolacji Oragene firmy Genotek).

Reakcję PCR prowadzono w objętości 10 µl na mikro-
płytkach 96-dołkowych o objętości 0,2 ml. Wszystkie skład-
niki mieszaniny reakcyjnej mieszano w jednej probówce, 
a następnie przenoszono po 7 µl do dołków mikropłytki 
zawierających po 3 µl badanego DNA o stężeniu 20 ng/µl, 
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a produkt PCR poddano działaniu właściwych enzy-
mów restrykcyjnych: dla polimorfizmu rs10519613-DraI, 
rs2254514-TasI, rs10833-Bsp1407I. Produkty trawienia en-
zymem poddano rozdziałowi elektroforetycznemu w żelu 
agarozowym. Warunki reakcji PCR-RFLP przedstawiono 
w tabeli I.

Analiza statystyczna
Analizę rozkładu częstości genotypów przeprowadzono 

za pomocą pakietu statystycznego Statistica v.9.0, stosując 
test χ2 Pearsona, a analizę rozkładu częstości alleli – z wy-
korzystaniem testu dokładnego Fishera. Dla analiz przyjęto 
jako istotny statystycznie poziom istotności (p) poniżej war-
tości 0,05. W przypadku grup o liczebności mniejszej niż 
5 zastosowano test dokładnego prawdopodobieństwa Fishe-
ra-Freemana-Haltona. Ilorazy szans (OR) oraz ich przedziały 
ufności (CI) dla tabel 2x2 przy obliczaniu alleli wyznaczono 
przy użyciu wersji demo programu GraphPad InStat3 [9].

Związek między stężeniem wykładników stanu zapalne-
go (IgE, NO) w zależności od genotypu pacjenta analizowa-
no, stosując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, po 
sprawdzeniu, że dane były zgodne z rozkładem normalnym 
(test Shapiro-Wilka) i po sprawdzeniu jednorodności wa-
riancji testem Levene’a. Średnie porównano testem post-
hoc Newmana-Keulsa. 

WYNIKI
Rozkład genotypów analizowanych polimorfizmów 

w populacji pacjentów i grupie kontrolnej był zgodny z pra-
wem Hardy’ego-Weinberga dla polimorfizmu rs10519613 
i rs2254514, natomiast dla polimorfizmu rs10833 zaob-
serwowano odstępstwo od prawa Hardy’ego-Weinberga 
(p<0,05).

Analiza statystyczna polimorfizmów genu IL15 
(rs10519613, rs2254514, rs10833) z uwzględnieniem 
rozkładu częstości genotypów nie wykazała asocjacji tych 
polimorfizmów z astmą oskrzelową. W analizie rozkładu 
częstości alleli między grupą badaną a kontrolną również 
nie stwierdzono istotności statystycznej. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli II.

W analizie uwzględniającej stopień ciężkości astmy 
nie wykazano istotnych różnic w rozkładzie częstości ge-
notypów u chorych z ciężką postacią astmy oskrzelowej 
w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast wykazano aso-
cjację allelu C polimorfizmu rs10833 z astmą ciężką (tab. II). 
Jednak z uwagi na odstępstwo od HWE polimorfizm wyklu-
czono z interpretacji uzyskanych wyników.

W analizie asocjacyjnej polimorfizmów z astmą umiarko-
waną nie wykazano istotnych różnic w rozkładzie genoty-
pów i alleli w porównaniu z grupą kontrolną (tab. II).

Analiza asocjacyjna polimorfizmów genu IL15 z astmą 
lekką nie została przeprowadzona ze względu na zbyt małą 
grupę dzieci z tym stopniem ciężkości astmy (n=5).

W analizie asocjacyjnej polimorfizmów IL15 uwzględ-
niono również zależność od podłoża atopowego choroby. 
Obecność podłoża atopowego identyfikowano w oparciu 
o obecność objawów atopowego zapalenia skóry (AZS) 
(n=48) lub alergicznego nieżytu nosa (ANN) (n=58). 
U 40 pacjentów występowały obie jednostki chorobowe. 
Porównując grupę pacjentów z AZS z grupą pacjentów 
bez objawów AZS w wywiadzie, nie wykazano istotności 
statystycznej dla żadnego z badanych polimorfizmów. Po-
dobnie, brak asocjacji wykazano dla porównań pacjentów 
z ANN i bez ANN.

Dodatkowo, u pacjentów z astmą przeprowadzono 
analizę związku polimorfizmów IL15 ze stężeniem IgE 
w surowicy krwi i NO w powietrzu wydychanym. Nie wyka-
zano istotnego związku żadnego z genotypów badanych 
polimorfizmów ze stężeniem IgE. W analizie związku geno-
typów poszczególnych polimorfizmów ze średnią wartością 
stężenia NO w powietrzu wydychanym wykazano istotnie 
niższą wartość stężenia NO u pacjentów z genotypem C/C 
polimorfizmu rs10519613 (p<0,000). Dla pozostałych poli-
morfizmów nie wykazano istotnych różnic (ryc. 1).

DYSKUSJA
Najważniejszym spostrzeżeniem z niniejszego badania 

jest wykluczenie związku badanych polimorfizmów genu 
IL15 z występowaniem astmy oskrzelowej u dzieci, na-
tomiast wyniki uzyskanych badań wskazują na korelację 

Ryc. 1. Średnie wartości NO w powietrzu wydychanym (ppb) dla poszczególnych genotypów analizowanych polimorfizmów IL15
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SNP
Sekwencje starterów 

(F – forward, R – reverse)
Enzym

Wielkość 
produktu PCR 

(pz)

rs10519613 F: CAAAGAATGTGAGGAACTGGAGG 
R: CTGTTGACCTGCAGCATTGGTA

DraI 500

rs2254514 F: CTAGATTGTATTGTAGGAGGAATT
R: CTCAAAGCCACGGTAAATCCTT

TasI 101

rs10833 F: CTATATGTGAATCCTCTTCTGTA
R: GCCACCACCACCAAGATTTACT

Bsp1407I 124

Tabela I. Warunki reakcji PCR-RFLP

Polimorfizm Grupa Genotypy X2 df P Allele P OR

CC CA C A

rs10519613

Kontrolna 63 (75,90%) 20 (42,10%)

2,594 1 0,110

146 
(92,86%)

20 
(7,14%)

0,140 0,561

Astma 72 (85,71%) 12 (14,29%)
156 

(87,95%)
12 

(12,05%)

Astma ciężka 42 (87,5%) 6 (12,5%) 2,571 1 0,110
90 

(93,75%)
6 (6,25%) 0,200 0,486

Astma 
umiarkowana 28 (84,85%) 5 (15,15%) 1,117 1 0,290

61 
(92,42%)

5 (7,58%) 0,480 0,898

TT TC CC T C

rs2254514

Kontrolna 3 
(3,75%)

15 
(18,75%)

62 
(77,50%)

1,046 2 0,591

139 
(86,88%)

21 
(13,12%)

0,870 0,942

Astma 5 
(6,58%)

11 
(14,47%)

60 
(78,95%)

131 
(86,18%)

21 
(13,82%)

Astma ciężka 2 
(5,13%)

9 
(23,08%)

28 
(71,79%)

0,475 2 0,790
65 

(83,33%)
13 

(16,64%)
0,550 0,755

Astma 
umiarkowana

3 
(9,38%)

2 (6,25%)
27 

(84,38%)
3,839 2 0,150

56 
(87,5%)

8 (12,5%) 1,000 1,058

TT TC CC T C

rs10833

Kontrolna 14 
(16,47%)

15 
(17,65%)

56 
(65,88%)

1,461 2 0,481

127 
(74,71%)

43 
(25,29%)

0,280 1,321

Astma 21 
(23,60%)

13 
(14,61%)

55 
(61,80%)

123 
(69,1%)

55 
(30,9%)

Astma ciężka 14 
(28,0%)

10 
(20,0%)

26 (52,0%) 3,111 2 0,210
38 

(38,0%)
62 

(62,0%)
0,040* 1,810

Astma 
umiarkowana

6 
(17,65%)

3 (8,82%)
25 

(73,53%)
1,479 2 0,480

53 
(77,94%)

15 
(22,06%)

0,740 0,835

* oznacza istotność statystyczną

Tabela II. Wyniki analiz porównawczych rozkładów genotypów oraz częstości alleli pomiędzy grupami pacjentów a grupą kontrolną dla po-
szczególnych polimorfizmów
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genotypów polimorfizmu rs10519613 genu IL15 ze stęże-
niem tlenku azotu w powietrzu wydychanym.

Wobec braku związku badanych polimorfizmów z ast-
mą, zweryfikowano hipotezę, że asocjacja może dotyczyć 
jedynie podgrup chorych o specyficznym fenotypie kli-
nicznym. Badano podgrupy wyodrębnione na podstawie 
stopnia ciężkości astmy, obecności podłoża atopowego 
oraz wykładników stanu zapalnego. W badaniu asocjacji 
polimorfizmu rs10519613 oraz rs2254514 z astmą ciężką 
nie wykazano związku, natomiast istotne różnice między 
pacjentami i grupą kontrolną zaobserwowano dla polimor-
fizmu rs10833. Mogłoby to wskazywać na asocjację, jednak 
analiza zgodności rozkładu genotypów z prawem równo-
wagi Hardy’ego-Weinberga wykazała odstępstwo, co suge-
ruje, że badana populacja dla tego polimorfizmu nie znaj-
duje się w równowadze genetycznej i w związku z tym nie 
pozwala na jednoznaczne potwierdzenie asocjacji z astmą 
ciężką. W odniesieniu do astmy umiarkowanej żaden z poli-
morfizmów nie wykazał asocjacji z tym podtypem choroby. 
Z uwagi na fakt, że astmie wieku dziecięcego w 80% przy-
padków towarzyszy podłoże atopowe, zbadano również, 
czy obecność fenotypu atopowego (współwystępowanie 
atopowego zapalenia skóry lub alergicznego nieżytu nosa) 
może być istotnie związana z polimorfizmem genu IL15. 
W żadnej z podgrup pacjentów wyodrębnionych w oparciu 
o podłoże atopowe asocjacja się nie potwierdziła. 

Nie wykazano także istotnego związku pomiędzy stęże-
niem IgE a genotypami badanych polimorfizmów genu IL15.

W patogenezie astmy istotną rolę odgrywa przewlekły 
stan zapalny, więc analizowano również związek najczęściej 
obserwowanego wykładnika stanu zapalnego (exNO) z ge-
notypem pacjenta. W analizie związku stężenia NO w wydy-
chanym powietrzu a genotypami wykazano istotnie niższą 
wartość stężenia NO u pacjentów z genotypem C/C polimor-
fizmu rs10519613. Związek między polimorfizmem genu 
IL15 zlokalizowanym w części regulacyjnej genu (3’UTR) 
a stężeniem tlenku azotu w powietrzu wydychanym można 
tłumaczyć możliwym wpływem tego wariantu na zwiększe-
nie ekspresji IL15, w następstwie czego obniża się stężenie 
NO, wykładnika stanu zapalnego w drogach oddechowych. 
Dla pozostałych polimorfizmów (rs2254514 oraz rs10833) 
nie wykazano asocjacji ze stężeniem tlenku azotu. 

We wcześniejszych badaniach asocjacyjnych polimorfi-
zmów IL15 analizowano związek 5 polimorfizmów tego 
genu z astmą (4), jednakże żaden z nich nie wykazał aso-
cjacji z fenotypem astmy oskrzelowej lub atopii. W analizie 
MLST (ang. Multi Locus Sequence Typing), opartej na symu-
lacjach, wykazano istotne różnice w częstości haplotypów 
(p=6,1x10-5) między grupą chorych na astmę a grupą 
kontrolną. Ponadto stwierdzono istotną różnicę (p=0,023) 
między populacją atopową a populacją kontrolną. W bada-
niu tym wskazywano na potencjalną rolę polimorfizmu IL15 
w chorobach alergicznych [6].

W badaniu Christensen i wsp. [7] analizowano udział 
genów IL2 i IL15 w chorobach alergicznych. Oba geny 
zostały zsekwencjonowano. Zbadano też 7 polimorfizmów 
genu IL15 w badaniu 235 rodzin z chorobami alergiczny-
mi. Żaden z badanych SNP-ów IL15 nie wykazał istotnego 
związku z astmą [7].

Natomiast asocjację genu IL15 z astmą oskrzelową wy-
kazali Bierbaum i wsp. [4] w dwóch populacjach. Analizie 
poddano 5 polimorfizmów genu IL15. Największe różnice 
w częstości haplotypów zaobserwowano w grupie chorych 
na astmę w porównaniu z grupą superkontroli (osoby, które 
nigdy nie chorowały na astmę ani choroby atopowe) [4].

W ostatnim czasie Pinto i wsp. [8] zbadali wcześniej 
analizowane polimorfizmy genu IL15 w astmie i w atopii. 
Badanie 7 SNP-ów przeprowadzono w celu weryfikacji 
udziału genu IL15 w patogenezie astmy. W tych badaniach 
żaden z analizowanych SNP-ów IL15 nie wykazał związku 
z astmą lub atopią. Wyniki te sugerują, że polimorfizmy 
IL15 nie odgrywają ważnej roli w rozwoju astmy lub w in-
nych chorobach atopowych [8].

Podsumowując, wyniki naszych badań sugerują, że bada-
ne polimorfizmy genu IL15 nie mają wpływu na zwiększone 
ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci ani nie 
są związane z fenotypami pośrednimi, takimi jak: ciężkość 
astmy, obecność podłoża atopowego oraz stężenie IgE 
w surowicy krwi. W niniejszym badaniu po raz pierwszy wy-
kazano związek wariantów genetycznych IL15 ze stężeniem 
tlenku azotu w astmie.
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