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Chocia¿ tradycyjnie antygeny HLA-DR4 i DR1 s¹ kojarzone ze
zwiêkszon¹ podatnoci¹ na zachorowanie na RZS, to szereg danych
wskazuje na to, ¿e mog¹ one byæ zwi¹zane z ciê¿koci¹ przebiegu choroby.
Celem pracy by³a ocena zwi¹zku miêdzy czêstoci¹ wystêpowania
alleli HLA-DRB1 a klinicznymi i laboratoryjnymi wyk³adnikami
reumatoidalnego procesu chorobowego w grupie pacjentów z RZS
pozostaj¹cych pod opiek¹ poradni przyklinicznej. Badaniem objêto
76 chorych z RZS, których scharakteryzowano pod wzglêdem cech
klinicznych, radiologicznych oraz immunologicznych. Typowanie alleli
HLA-DRB1 przeprowadzono metod¹ molekularn¹ (Dynal RELI SSO
HLA-DRB). W grupie chorych czêstoæ wystêpowania alleli
DRB1*04 jest statystycznie istotnie wy¿sza (47,4%) ni¿ w grupie
kontrolnej populacyjnej (25%) (WR=2,7; pC=0,01). W grupie chorych
z rodzinnym wystêpowaniem RZS, z obecnoci¹ czynnika
reumatoidalnego i pierwotnie przewlek³ym pocz¹tkiem choroby allele
DRB1*04 wystêpowa³y znamiennie statystycznie czêciej ni¿ w grupie
chorych bez rodzinnego wystêpowania RZS, z seronegatywnym
przebiegiem oraz ostrym pocz¹tkiem choroby. Allele DRB1*04
wystêpowa³y czêciej u chorych z nasilon¹ destrukcj¹ stawów
(wyra¿on¹ Wskanikiem Dynamiki Choroby WDC/R≥1). Nie
zaobserwowalimy ró¿nic czêstoci wystêpowania alleli HLADRB1*01 pomiêdzy grup¹ chorych i grup¹ kontroln¹. Nie stwierdzono
zwi¹zku miêdzy wystêpowaniem HLA-DRB1*01 a wybranymi
cechami klinicznymi RZS.
Badania nasze potwierdzaj¹ istnienie zwi¹zku alleli HLADRB1*04 ze zwiêkszon¹ predyspozycj¹ do zachorowania na RZS
oraz z pewnymi cechami przebiegu klinicznego procesu chorobowego.
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It is now well established that genetic variations in HLA-DRB1
region may influence susceptibility to RA. The clinical manifestation of
rheumatoid arthritis (RA) varies considerably among individual patients
but genetic component of the disease severity has not been elucideted.
The goal of the study was to assess the association of the
HLA-DRB1 gene with different markers of severity of the disease.
Seventy six patients with RA and 152 healthy controls were typed for
HLA-DRB1 gene by molecular method (Dynal RELI SSO HLA-DRB).
Clinical, radiographic and immunological assessment of patients was
conducted. DRB1*04 alleles were present in 47% of RA patients vs
25% of healthy controls (OR=2,7; pc =0,01). The frequency od
DRB1*04 genes was higher in patiens with: rheumatoid factor (RF)
positive RA (OR=14,9; pc=0,001), primarily chronic course of disease
(OR=4,7; pc=0,03) and familial incidence of RA (OR=7,8; pc =0,02)
comparing to RF-negative patients, with acute course of disease and
without familial history of RA. DRB1*04 alleles were significantly
more frequent in patients with more intensive joint destruction reflected
by index (defined as the number of eroded joints/duration of the disease)
≥1 (OR=12; pc=0,001). We did not observed differences in frequencies
of DRB1*01 alleles neither between studied group and controls nor
between subgroups of RA patients.
Our study confirmed association of DRB1*04 alleles not only with
susceptibility to RA but with clinical features of the disease as well.
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Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹ mog¹c¹ prowadziæ do destrukcji stawów i w konsekwencji do trwa³ego kalectwa. Choroba
ma charakter autoimmunizacyjny a w jej etiologii maj¹
udzia³ czynniki genetyczne i rodowiskowe [1]. Badania
nad rodzinnymi powi¹zaniami, wskazuj¹ce np., ¿e dla blini¹t jednojajowych ryzyko zachorowania na RZS jest bar-

dzo wysokie  12 do 62 razy wiêksze ni¿ dla osób niespokrewnionych i znacznie wy¿sze ni¿ ryzyko zachorowania
dla blini¹t dwujajowych, s¹ potwierdzeniem silnych uwarunkowañ genetycznych w rozwoju RZS [2]. Kluczowym
obszarem genowym zwi¹zanym z predyspozycj¹ do rozwoju RZS s¹ geny drugiej klasy uk³adu zgodnoci tkankowej (HLA), a w szczególnoci region DR. W badaniach
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porównuj¹cych czêstoci wystêpowania alleli HLA-DRB1
w grupie chorych z RZS oraz w populacji ogólnej wykazano czêstsze wystêpowanie pewnych alleli HLA-DRB1
w grupie pacjentów z RZS [3]. Cech¹ zwi¹zanych z RZS
alleli DRB1 jest posiadanie tak zwanego wspólnego epitopu- sekwencji aminokwasów w pozycjach 67-74 ³añcucha [4]. Sekwencjê t¹ posiadaj¹ pewne wybrane allele
DRB1*04 (DR4), DRB1*01 (DR1) oraz DRB1*1001(DR10)
i DRB1*1402 (DR6) [5]. Jednak¿e badania ostatnich lat
wskazuj¹, ¿e nie tylko podatnoæ na zachorowanie, ale
i obraz kliniczny RZS mo¿e byæ uwarunkowany genetycznie. Weyand i wsp. stwierdzili, ¿e obecnoæ alleli HLADRB1*04 wi¹¿e siê z szybkoci¹ progresji choroby oraz
z ciê¿koci¹ jej przebiegu [6]. Wykazali oni, ¿e pacjenci
z homo- lub heterozygotycznym uk³adem skojarzonych
z RZS alleli HLA-DRB1 cechuj¹ siê wiêksz¹ dynamik¹
rozwoju procesu chorobowego ni¿ pacjenci ich nie posiadaj¹cy [6,7]. Zale¿noci te nie zosta³y jednak jednoznacznie potwierdzone przez innych badaczy.
Celem naszej pracy by³a ocena zwi¹zku miêdzy obecnoci¹ alleli HLA-DRB1 a klinicznymi, immunologicznymi i radiologicznymi cechami RZS.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniem objêto grupê 76 chorych z RZS pozostaj¹cych pod opiek¹ Poradni Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii AM w £odzi. Wród 76 chorych w wieku od 24 do 85 lat znajdowa³o siê 60 kobiet
(79%, redni wiek 55 lat) oraz 16 mê¿czyzn (21%, redni
wiek 62 lata). Czas trwania choroby wynosi³ od 1 roku do
34 lat, rednio 10 lat. Reumatoidalne zapalenie stawów
by³o rozpoznane zgodnie z kryteriami Amerykañskiego
Towarzystwa Reumatologicznego z 1987 roku [8]. Wszyscy chorzy otrzymywali leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, a u niektórych stosowano leczenie skojarzone.
Na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz
dokumentacji chorobowej pacjentów okrelano:
 czas trwania choroby - od wyst¹pienia pierwszych
objawów;
 charakter pocz¹tku choroby  wyró¿niaj¹c: a) przebieg pierwotnie przewlek³y (pierwszy rzut choroby
trwaj¹cy powy¿ej 6 miesiêcy), b) przebieg z ostrym
pocz¹tkiem i remisj¹ przed up³ywem 6 miesiêcy;
 manifestacje objawów pozastawowych pod postaci¹
obecnoci guzków reumatoidalnych.
Ciê¿koæ choroby oceniano poprzez stopieñ zniszczenia stawów okrelany na podstawie zdjêæ radiologicznych
stawów r¹k i stóp oraz wybranych, zajêtych procesem
zapalnym stawów (wed³ug skali Steinbrockera).
W celu odniesienia stopnia zaawansowania zmian radiologicznych do zró¿nicowanej d³ugoci trwania choroby

zaproponowano nowy oryginalny Wskanik Dynamiki
Choroby (WDC/R), który zdefiniowano jako liczbê zniszczonych stawów (w skali Steinbrockera II° - IV°) odniesion¹ do d³ugoci trwania choroby w latach wed³ug wzoru: WDC/R=liczba zniszczonych stawów/d³ugoæ trwania choroby w latach. U wszystkich chorych wykonano
podstawowe badania laboratoryjne (OB, CRP, morfologia krwi, p³ytki) oraz oznaczono czynnik reumatoidalny
metod¹ lateksow¹.
Grupa kontrolna
Grupê kontroln¹ stanowi³y 152 niespokrewnione, zdrowe osoby obojga p³ci i w ró¿nym wieku, u których w wywiadzie nie stwierdzono schorzeñ reumatycznych. Byli to
pracownicy Katedry i Zak³adu Immunologii Klinicznej oraz
rodzinni dawcy szpiku.
Typowanie alleli HLA-DRB1
DNA izolowano z komórek krwi obwodowej pacjentów i osób zdrowych wykorzystuj¹c zestaw Easy Blood
DNA Prep (A&A Biotechnology, Polska). Molekularne
typowanie alleli HLA-DRB1 przeprowadzono w oparciu
o zestaw Dynal RELI SSO HLA- DRB (Dynal A.S Norwegia) wykorzystuj¹cy uk³ad 36 sond molekularnych.
Analiza statystyczna
Czêstoæ alleli HLA-DRB1 w grupie chorych i zdrowych porównano dok³adnym testem Fishera. Za znamienne statystycznie przyjêto wartoci pc < 0,05 (pc=p z korekt¹ uwzglêdniaj¹c¹ liczbê badanych alleli). Wskaniki
wzglêdnego ryzyka (WR) liczono z tabeli 2x2.
WYNIKI
Czas trwania choroby
W grupie 76 chorych na RZS znajdowali siê pacjenci
o zró¿nicowanym czasie trwania choroby od 1 do 34 lat.
W wyró¿nionych przedzia³ach czasowych znalaz³o siê od
8 do 20 pacjentów (ryc.1).
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Ryc.1 Rozk³ad czasu trwania choroby w grupie chorych (n=76),
w zakresie od 1 do 34 lat
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Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
u chorych z obecnoci¹ lub brakiem guzków reumatoidalnych
U 16 osób stwierdzono guzki reumatoidalne, u 60 osób
nie wykazano ich obecnoci. Sporód 16 osób z obecnoci¹ guzków allele DRB1*04 stwierdzono u 6 osób
(37,5%), a sporód 60 osób bez guzków u 30 osób (50%).
Stwierdzono, ¿e czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
nie ró¿ni³y siê istotnie w obu grupach (WR=0,6; pc>0,05)
(ryc.4).
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Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
u osób zdrowych i chorych na RZS
Typowanie alleli HLA DRB1 przeprowadzono w grupie 76 osób chorych na RZS i w grupie kontrolnej, któr¹
stanowi³y 152 osoby zdrowe. Allele DRB1*04 i DRB1*01
by³y obecne u 49 osób chorych (69%) oraz u 67 osób
zdrowych (44%). Allele DRB1*04 posiada³o 36 osób chorych (47,4%) oraz 38 osób zdrowych (25%). Allele
DRB1*01 stwierdzono u 13 chorych (17,1%) oraz u 29
osób zdrowych (19,1%). Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04 w grupie osób zdrowych oraz w grupie osób chorych wykaza³o znamiennie czêstsze wystêpowanie alleli DRB1*04 u osób choruj¹cych na RZS a wskanik ryzyka wzglêdnego (WR) wynosi³ 2,7 (pc=0,01).
Czêstoæ pozosta³ych analizowanych alleli w tym
DRB1*01 nie ró¿ni³a siê miêdzy obiema grupami (ryc.2).

53

**

30

20

40

10

30

0



DR B 1 *0 4

DR B 1 *0 1

Ryc.4. Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych z obecnoci¹ guzków reumatoidalnych (szary) i chorych
nie posiadaj¹cych guzków (bia³y)
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Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
Ryc.2. Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04 u chorych z rodzinnym wystêpowaniem RZS
i DRB1*01 u chorych na RZS (szary) i osób zdrowych (bia³y)
Sporód 76 badanych dodatni wywiad rodzinny mia³o
WR=2,7; **pc=0,01
17 chorych, w tym 3 osoby posiada³y po 2 krewnych chorych na RZS. Allele DRB1*04 by³y obecne u 14 sporód
Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04 17 osób z dodatnim wywiadem rodzinnym (82,4%) oraz
u chorych z pierwotnie przewlek³ym lub ostrym po- u 22 sporód 59 osób z ujemnym wywiadem rodzinnym
cz¹tkiem choroby
(37,2%). Stwierdzono, ¿e w grupie chorych z rodzinnym
U 25 osób pierwszy rzut choroby trwa³ ponad 6 mie- wystêpowaniem RZS allele DRB1*04 by³y obecne znasiêcy (pocz¹tek pierwotnie przewlek³y), u pozosta³ych 51 miennie czêciej ni¿ w grupie chorych z ujemnym wywiaosób pierwsza remisja pojawi³a siê przed up³ywem sze- dem rodzinnym (WR=7,8; pc=0,02) (ryc.5).
ciu miesiêcy (ostry pocz¹tek). Z 25 osób z pierwotnie
przewlek³ym pocz¹tkiem choroby allele DRB1*04 posia90
da³o 18 osób (72%), a sporód 51 osób z ostrym pocz¹t**
80
kiem choroby 18 chorych (35,5%). Czêstoæ wystêpo70
wania alleli DRB1*04 by³a istotnie wiêksza w grupie osób
60
z pierwotnie przewlek³ym pocz¹tkiem choroby (WR=4,7;
50
pc=0,03) (ryc.3).
DR B1*01

%

DR B1*04

40
80
70

30

*

20

60

10



50

0
DR B1*04

40

DR B1*01

Ryc.5. Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych w zale¿noci od wystêpowania (szary) lub nie wystêpowania (bia³y) RZS w rodzinie WR=7,8; **pc=0,02
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Ryc.3. Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych z pierwotnie przewlek³ym (szary) i ostrym (bia³y) pocz¹tkiem choroby WR=4,7; *pc=0,03
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Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
u chorych z seropozytywnym lub seronegatywnym
przebiegiem choroby
U 45 chorych stwierdzono obecnoæ czynnika reumatoidalnego (RF), a 31 osób by³o seronegatywnych. Allele
DRB1*04 by³y obecne u 31 sporód 45 chorych z RF(+)
(68,9%) oraz u 4 z 31 chorych z RF (-) (12,9%). W grupie pacjentów seropozytywnych allele DRB1*04 wystêpowa³y znamiennie czêciej w porównaniu z grup¹ chorych seronegatywnych (WR=14,9; pc=0,001). Stwierdzono nastêpuj¹cy rozk³ad alleli DRB1*04 (ryc.6).
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Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
u chorych z ró¿nym wskanikiem dynamiki choroby
(WDC/R)
Przyjêto, ¿e WDC/R≥1 wiadczy o agresywnym przebiegu choroby ze znacznymi zmianami anatomicznymi stawów, a WDC/R<1 to ³agodniejsza postaæ RZS, z mniejsz¹ destrukcj¹ stawów na przestrzeni lat. W grupie chorych ze wskanikiem WDC/R powy¿ej 1 znalaz³o siê 33
chorych, a niski wskanik WDC/R (poni¿ej 1) posiada³y
43 osoby. W grupie z WDC/R≥1 allele DRB1*04 by³y
obecne u 26 osób (78,8%). W grupie z WDC/R<1 znalaz³o
siê 10 osób (23,3%) posiadaj¹cych allele DRB1*04. Czêstoæ alleli DRB1*04 w grupie chorych z wysokim
Wskanikiem Dynamiki Choroby by³a znamiennie wiêksza w porównaniu z grup¹ chorych z nisk¹ wartoci¹.
Zale¿noci te by³y statystycznie znamienne (WR=12,2;
p c=0,001). Stwierdzono nastêpuj¹cy rozk³ad alleli
DRB1*04 (ryc.8).
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Ryc.6 Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych z seropozytywnym (szary) i seronegatywnym (bia³y) RZS
WR=14,9; ***pc=0,001

Porównanie czêstoci wystêpowania alleli DRB1*04
u chorych z destrukcj¹ stawów do 2 lat i powy¿ej
2 lat trwania choroby
Oceniaj¹c progresjê choroby na podstawie momentu
wyst¹pienia zmian radiologicznych w stawach podzielono chorych na 2 grupy. Do pierwszej grupy zakwalifikowano chorych, u których nad¿erki pojawi³y siê w ci¹gu
pierwszych 2 lat trwania choroby (37 chorych), a w drugiej grupie znaleli siê chorzy, u których nad¿erki wyst¹pi³y po up³ywie pierwszych 2 lat trwania choroby (35 chorych). W pierwszej grupie allele DRB1*04 by³y obecne
u 22 osób (59,5%), w drugiej grupie u 14 chorych (40%).
Ró¿nice te nie by³y znamienne statystycznie (WR=2,2;
pc>0,05). Stwierdzono nastêpuj¹cy rozk³ad alleli DRB1*04
(ryc.7).
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Ryc.7. Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych z destrukcj¹ stawów do 2 lat (szary) i powy¿ej 2 lat (bia³y)
trwania choroby
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Ryc.8. Czêstoæ wystêpowania alleli DRB1*04 i DRB1*01 u chorych z WDC/R≥1 (szary) i <1 (bia³y) WR=12,2; ***pc=0,001

DYSKUSJA
W ci¹gu ostatnich 15 lat ukaza³y siê liczne doniesienia
wskazuj¹ce na fakt, ¿e posiadanie pewnych alleli HLADRB1 zwi¹zane jest ze zwiêkszonym ryzykiem zachorowania na RZS [9,10]. Badania te obejmowa³y g³ównie
pacjentów leczonych w orodkach specjalistycznych
a wiêc z regu³y z ciê¿szym przebiegiem choroby. W naszym badaniu obejmuj¹cym chorych pozostaj¹cych pod
opiek¹ orodka ambulatoryjnego potwierdzilimy zjawisko czêstszego wystêpowania alleli DRB1*04 u chorych
na RZS w porównaniu z grup¹ osób zdrowych. Mimo, ¿e
nasi pacjenci stanowili du¿¹ i heterogenn¹ grupê zwi¹zku
takiego nie stwierdzilimy dla DRB1*01 i innych podtypów HLA-DRB1. Dowiedziono równie¿, ¿e pewne kombinacje alleli HLA-DRB1 s¹ zwi¹zane nie tylko z wra¿liwoci¹ na zachorowanie, ale tak¿e z ciê¿koci¹ przebiegu choroby. Uwa¿a siê, ¿e allele DRB1*04 wi¹¿¹ siê
z wczesnym rozwojem nad¿erek w stawach i koniecznoci¹ wdro¿enia agresywnego leczenia modyfikuj¹cego, na-
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tomiast allele DRB1*01, lub brak zwi¹zanych z RZS alleli
HLA-DRB1, wskazuje na ³agodn¹ postaæ RZS [6]. W naszej grupie pacjentów sprawdzilimy, czy istnieje zwi¹zek
miêdzy posiadaniem wybranych alleli DRB1*04 i *01 a manifestacj¹ kliniczn¹ RZS, parametrami laboratoryjnymi oraz
zmianami radiologicznymi w stawach.
Charakter pocz¹tku choroby jest jednym z czynników
prognostycznych jej przebiegu. Pierwotnie przewlek³y pocz¹tek choroby trwaj¹cy ponad 6 miesiêcy determinuje
jej ciê¿szy przebieg w przysz³oci. Z naszej analizy wynika, ¿e posiadanie alleli DRB1*04 predysponuje do pierwotnie przewlek³ego pocz¹tku, co rokuje bardziej agresywny przebieg RZS.
Manifestacja pozastawowa RZS to kolejna cecha kliniczna, uwa¿ana za wyraz ciê¿koci choroby. Weyand
i wsp. [7] wykazali istnienie powi¹zañ miêdzy pewnymi
kombinacjami alleli HLA-DRB1 (w szczególnoci
DRB1*04), a wystêpowaniem guzków reumatoidalnych
i zmian narz¹dowych. W naszej grupie pacjentów nie wykazalimy zale¿noci miêdzy obecnoci¹ alleli HLADRB1, a wystêpowaniem guzków reumatoidalnych, co
prawdopodobnie wynika z ma³ej liczby chorych z obecnoci¹ guzków reumatoidalnych w badanej grupie.
U chorych obci¹¿onych wywiadem rodzinnym w kierunku wystêpowania RZS ryzyko zachorowania jest
znacznie wy¿sze, a przebieg choroby ciê¿szy [11]. Dowodem na znaczenie uwarunkowañ genetycznych w rozwoju RZS jest obserwacja, ¿e czêstoæ zachorowania na
RZS dla blini¹t jednojajowych jest wy¿sza ni¿ dla dwujajowych [2]. W badanej grupie wykazalimy istnienie zwi¹zku miêdzy obecnoci¹ alleli DRB1*04, a rodzinnym wystêpowaniem RZS, co mo¿e przemawiaæ za rodzinnym
uwarunkowaniem przebiegu choroby.
Wystêpowanie czynnika reumatoidalnego w przebiegu RZS jest czynnikiem prognostycznym aktywnego procesu destrukcji w stawach [12]. Istniej¹ liczne dane wskazuj¹ce na to, ¿e seropozytywna i seronegatywna postaæ
RZS ma uwarunkowania w zakresie alleli HLA-DRB1
[13]. Obecnoæ czynnika reumatoidalnego wykazuje du¿¹
korelacjê z posiadaniem wybranych alleli DRB1*04, natomiast allele DRB1*01 wystêpuj¹ czêciej u pacjentów
z seronegatywnym i s³abo seropozytywnym RZS [14].
Nasze wyniki potwierdzaj¹ powy¿sze obserwacje. Stwierdzilimy istnienie silnego zwi¹zku miêdzy obecnoci¹ alleli DRB1*04, a rozwojem seropozytywnej postaci RZS.
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Progresja procesu chorobowego w RZS wi¹¿e siê
z pojawieniem siê nad¿erek i nastêpow¹ destrukcj¹ stawów. Ocena szybkoci niszczenia stawów w zale¿noci
od rodzaju posiadanych alleli HLA-DRB1 jest przedmiotem licznych badañ, których wyniki s¹ niejednoznaczne
[15]. Wydaje siê, ¿e na rozwój nad¿erek ma wp³yw pod³o¿e
genetyczne i modyfikacja procesu zapalnego lekami [16].
W badanej grupie nie stwierdzilimy istnienia zale¿noci
miêdzy obecnoci¹ alleli DRB1*04, a wczesnym pojawianiem siê nad¿erek (w ci¹gu pierwszych 2 lat choroby).
Brak takiej zale¿noci mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e czêæ
naszych pacjentów od wielu lat otrzymywa³a leczenie
modyfikuj¹ce przebieg choroby, które hamuje rozwój zmian
destrukcyjnych stawów.
Innym parametrem obrazuj¹cym stopieñ nasilenia procesu chorobowego jest liczba zajêtych stawów, która jest
jednak równie¿ zale¿na od d³ugoci trwania choroby.
W celu uwzglêdnienia czynnika czasu trwania choroby
oraz w zwi¹zku z heterogennoci¹ badanej grupy pod
wzglêdem czasu trwania choroby i zaawansowania zmian
radiologicznych w stawach do analizy wprowadzilimy
Wskanik Dynamiki Choroby. W rozk³adzie jego wartoci zarysowa³y siê dwie grupy pacjentów: z niskim oraz
wysokim wskanikiem (odpowiednio WDC/R<1 i ≥1).
Wród chorych z wysokim Wskanikiem Dynamiki Choroby allele DRB1*04 wystêpowa³y czêciej co mo¿e wskazywaæ, ¿e posiadanie alleli DRB1*04 predysponuje do
wiêkszej progresji choroby pod postaci¹ wczeniejszego
zajêcia wiêkszej liczby stawów.
Podsumowuj¹c, w badaniu naszym stwierdzilimy, ¿e
w grupie chorych z RZS czêstoæ wystêpowania alleli
HLA-DRB1*04 jest istotnie wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej, co potwierdza zwi¹zek polimorfizmu HLA-DRB1
z podatnoci¹ na zachorowanie na RZS. Allele DRB1*04
wystêpowa³y czêciej w grupie chorych z pierwotnie przewlek³ym pocz¹tkiem choroby, z nasilon¹ destrukcj¹ stawów (wyra¿on¹ Wskanikiem Dynamiki Choroby WDC/
R≥1) oraz obecnoci¹ czynnika reumatoidalnego, co stanowi potwierdzenie zwi¹zku obszaru genowego HLADRB1 z ciê¿koci¹ a byæ mo¿e równie¿ dynamik¹ rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów.
Badania nasze potwierdzaj¹ zatem, ¿e allele HLADRB1*04 mog¹ determinowaæ zarówno zwiêkszon¹ predyspozycjê do zachorowania na reumatoidalne zapalenie
stawów, jak i pewne cechy przebiegu klinicznego RZS.
Praca wykonana w ramach projektu w³asnego
Nr 502-11-461 AM w £odzi.
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