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W artykule przedstawione jest zagadnienie genetycznego pod³o¿a
astmy z uwzglêdnieniem najnowszych doniesieñ dotycz¹cych roli
genu ADAM33 w patogenezie tej choroby. Autorzy prezentuj¹
dotychczasowe osi¹gniêcia w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych
za wyst¹pienie astmy. Przybli¿one zostaj¹ tak¿e metody, za pomoc¹
których mo¿liwe jest badanie genomu: genome wide-screen, a tak¿e
analiza konkretnych genów. Dyskutowane s¹ polimorfizmy w obrêbie
genów IL-4 i IL-13, skutkuj¹ce kliniczn¹ manifestacj¹ choroby
alergicznej. Artyku³ zawiera tak¿e krótk¹ charakterystykê ca³ej rodziny
bia³ek ADAM, z uwzglêdnieniem fizjologicznej roli wybranych
przedstawicieli w organizmie ludzkim. Dok³adnie opisany zosta³
bia³kowy produkt genu ADAM33, polimorfizmy tego genu oraz ich
korelacje z wystêpowaniem astmy w badanych populacjach w wiecie.
Autorzy przedstawiaj¹ najbardziej prawdopodobn¹ funkcjê bia³ka
ADAM33 w patofizjologii astmy oskrzelowej. Prezentowane pogl¹dy
mog¹ stanowiæ kluczow¹ rolê w dalszych badaniach maj¹cych na celu
znalezienie skutecznej metody zarówno prewencji, jak i terapii tej
choroby.
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In this review genetic aspects of bronchial asthma are discussed,
including the role of ADAM33 gene. Authors summarise the current
state of knowledge on genetic research in asthma. Most important
methods for genome analysis are presented as well as an interpretation
of the role of presently known genes. Also the role of polymorphism
of IL-4 and IL-13 genes are underlined. Finally authors characterise
the family of ADAM genes and focus on the role of its selected
members in human physiology. Since the product of ADAM33 gene
has been described in details recently, and gene polymorphism as well
as its correlation with bronchial asthma occurrence investigated, in
this paper a probable function of the product in asthma pathophysiology
is also discussed. In the authors opinion investigation of the whole
ADAM group, with a special respect to ADAM33 may result in a
new approach to asthma treatment and prevention in the future.
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Astma oskrzelowa jest jedn¹ z najczêstszych chorób
przewlek³ych. Obecnie ocenia siê, ¿e choruje na ni¹ oko³o 155 milionów ludzi na ca³ym wiecie [1,2]. Wród grup
czynników odpowiedzialnych za rozwój astmy najczêciej
wymienia siê dwie: rodowiskowe i genetyczne. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e zale¿noæ pomiêdzy tymi czynnikami a wyst¹pieniem astmy nie jest prosta i bezporednia.
Coraz wiêksz¹ uwagê zwraca siê na wspó³dzia³anie ró¿nych elementów i ich wspólne indukowanie choroby. Dziêki dok³adnemu poznaniu genomu oraz rozwojowi in¿ynierii genetycznej coraz dok³adniej jestemy w stanie okreliæ regiony ludzkiego DNA powi¹zane z wystêpowaniem
chorób alergicznych. Ze wzglêdu jednak na z³o¿on¹ pato-

genezê choroby, heterogenn¹ jej naturê, niepe³n¹ penetracjê genów, obecnoæ fenokopii, zró¿nicowan¹ ekspresjê genów, oddzia³ywania gen-gen oraz rodowisko-gen
[3] precyzyjne okrelenie genetycznych podstaw astmy
i innych schorzeñ alergicznych jest trudne.
Przeszukiwanie genomu
Jednym ze sposobów odnajdywania fragmentów DNA
bior¹cych udzia³ w patogenezie astmy (i innych chorób)
jest przeszukiwanie ca³ego genomu tzw. genome-wide
screen. Polega on na ustaleniu markerów genetycznych
DNA rodzin badanych, a nastêpnie ledzenie ich dziedziczenia oraz ich zbie¿noci z fenotypem (np. astm¹,
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nadwra¿liwoci¹ oskrzeli czy dodatnimi testami skórnymi). Pozwala to na okrelenie regionów genomu (w odniesieniu do markera genetycznego) odpowiedzialnych za
wyst¹pienie badanego fenotypu. W przeciwieñstwie do
innych metod, jak analizy konkretnego genu, ten sposób
pozwala na wykrycie wielu genów bez wczeniejszej wiedzy o ich funkcji, czy nawet istnieniu. Jest to zazwyczaj
wstêpne badanie umo¿liwiaj¹ce odnalezienie ramion chromosomów, na których znajduj¹ siê informacje genetyczne wp³ywaj¹ce na ekspresjê choroby. Nastêpne, bardziej
szczegó³owe metody, jak: klonowanie, sekwencjonowanie genów, grup genów czy regionów genomu umo¿liwiaj¹
odkrywanie polimorfizmów w obrêbie scharakteryzowanych ju¿ wczeniej fragmentów DNA oraz ³¹czenie ich
z konkretnymi fenotypami.
Stosuj¹c metodê genome-wide screen przeanalizowano jedenacie ró¿nych populacji. Próbê badan¹ stanowili mieszkañcy Australii i Wielkiej Brytanii [4], USA [5,6],
Niemiec [7], Francji [8], Holandii [9], dwukrotnie Japonii
[10,11], Finlandii i Kanady [12], Chin, gdzie przebadano
ponad 2500 osób [13], oraz Danii [14]. Wyniki tych prac
ró¿ni¹ siê od siebie, co mo¿e byæ uwarunkowane odmiennoci¹ przeprowadzonych badañ, ró¿nicami wielkoci próby badanej, oraz faktem, ¿e astma jest schorzeniem heterogennym. Uwzglêdniaj¹c kryteria interpretacji i wykazywania zwi¹zków pomiêdzy wynikami badañ genetycznych rekomendowane przez Lander i Kruglyak [15]
osiemnacie regionów genomu (tab. I) spe³nia wymagane warunki: P≤0.002 lub LOD≥1.9 (logarytm 10 wspó³czynnika prawdopodobieñstwa) w co najmniej dwóch pracach lub P≤0.000049 lub LOD≥3.3 w co najmniej jednej
pracy. Wyniki badañ populacyjnych sugeruj¹, ¿e materia³
genetyczny zawarty w regionach (2p, 2q, 5q, 7q i 11q)
mo¿e mieæ du¿e znaczenie w rozwoju astmy. Zale¿noæ
Tabela I. Lokalizacja chromosomowa regionów skorelowanych
z astm¹ w ró¿nych populacjach
Chromosom
1p
2p
2q
3p
4q
5p
5q
6p
7p
7q
12q
13q
16p
17q
19q

Przyk³adowe populacje, w których astma
wykazuje powi¹zanie z danym regionem
Japonia
Chiny
Niemcy, Holandia
Japonia
Chiny, Dania, Japonia
Francja
Holandia, Japonia
Niemcy, Japonia
Finlandia, Francja
Holandia
Francja, Japonia, Holandia, Japonia
Japonia, Holandia, Francja
Chiny, Japonia
Francja, Holandia
Chiny

miêdzy astm¹ a regionami na 5q i 2q wydaje siê byæ bardzo cis³a. Oprócz tego piêæ niezale¿nych prac wykaza³o
zwi¹zek markera genetycznego na d³ugim ramieniu chromosomu 13 z astm¹, natomiast powi¹zanie z materia³em
genetycznym znajduj¹cym siê na krótkim ramieniu chromosomu 6 oraz d³ugim ramieniu chromosomu 12 pojawia
siê w badaniach 4 populacji. Sama obecnoæ co najmniej
osiemnastu regionów na ró¿nych chromosomach zwi¹zanych z patogenez¹ astmy ukazuje heterogenn¹ naturê tego
schorzenia. Dalsza identyfikacja konkretnych genów
w obrêbie odkrytych fragmentów genomu prawdopodobnie uka¿e nowe elementy maj¹ce znaczenie w patogenezie choroby.
Badania pojedynczych genów
Druga metoda, czyli analiza konkretnego genu, jest
bardzo czêsto wykorzystywanym sposobem odnajdywania w obrêbie DNA zmian prowadz¹cych do zwiêkszenia
czêstoci wystêpowania choroby. Tutaj gen jest znany
i wybierany do oceny ze wzglêdu na swoj¹ funkcjê powi¹zan¹ z patofizjologi¹ astmy. Przeprowadzono wiele badañ genów znajduj¹cych siê w regionie cytokinowym chromosomu 5q (IL-4, IL-13, IL-9, IL-5, CD14, receptor
β2 -arenergiczny [ADRB2]), HLA (Human Leukocyte
Antigen), region na chromosomie 6p (w³¹cznie z genem
TNF (Tumor Necrosis Factor)), receptor IgE (FCERB)
i ³añcuch α receptora IL-4 (IL-4 RA) na chromosomie
16p [wg 16]. Wyniki badañ przeprowadzonych t¹ metod¹
niekiedy znacznie siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹. Powi¹zania wykazywane w konkretnych populacjach nie s¹ powtarzalne
w innych. Mo¿na to t³umaczyæ z³o¿onoci¹ fenotypu astmy, stanowi to jednak istotny problem interpretacyjny, gdy¿
uniemo¿liwia czêsto stwierdzenie, czy mamy do czynienia
z prawdziw¹ korelacj¹, czy z b³êdem typu pierwszego.
W wielu pracach wykazano zwi¹zek genów zaanga¿owanych w syntezê IL-4 oraz IL-13 z fenotypem astmy
 atopii, co niew¹tpliwie zwi¹zane jest z ich kluczow¹
rol¹ w patogenezie astmy oskrzelowej [17]. Geny koduj¹ce obie cytokiny le¿¹ obok siebie w regionie cytokinowym na chromosomie 5q31, którego zwi¹zek z astm¹ wykazano tak przy przeszukiwaniu genomu w populacjach,
jak i przy bezporednim badaniu genu [18,19,20,21]. Receptory obu cytokin posiadaj¹ tak¿e wspólny ³añcuch α,
którego gen IL-14RA, jest zlokalizowany na chromosomie 16p12. W badaniach wykazano, ¿e polimorfizmy
w obrêbie samych cytokin i ich receptorów s¹ cile zwi¹zane z wystêpowaniem i przebiegiem astmy.
W 1995 odkryty zosta³ polimorfizm promotora genu
IL-4 (-590C/T), którego ekspresja zwi¹zana jest ze zwiêkszeniem stê¿enia IgE u astmatyków [22], jakkolwiek niektóre póniejsze prace nie potwierdzi³y tej korelacji
[23,24,25,26,27]. Ostatnio pojawi³o siê tak¿e doniesienie,
¿e allel 590T jest powi¹zany ze zwiêkszonym prawdopodobieñstwem wyst¹pienia astmy w pierwszym roku ¿ycia
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[28], co sugeruje, ¿e allel ten móg³by byæ rewelatorem
wczenie pojawiaj¹cej siê astmy, chocia¿ znów inni autorzy [26] nie potwierdzaj¹ takiej korelacji.
Gen IL-13 le¿y w odleg³oci 25kd od wczeniej omawianego locus. Polimorfizm C/T w regionie 1111 zosta³
cile powi¹zany z wyst¹pieniem astmy atopowej, zaburzon¹ regulacj¹ produkcji IL-13 oraz zwiêkszonym wi¹zaniem bia³ek j¹drowych [29]. Polimorfizm pojedynczego
nukleotydu w koduj¹cym eksonie 4 (G4464A), który skutkuje zamian¹ aminokwasu w pozycji 110 (z argininy na
glutaminê) zosta³ zidentyfikowany i wykazano jego zwi¹zek z wielkoci¹ stê¿enia IL-13 w surowicy [30]. Ten
region bia³ka jest równie¿ wa¿ny w interakcji ligand-receptor [30]. Wykazano nastêpnie powi¹zanie tego polimorfizmu z: podwy¿szonym stê¿eniem IgE u 1399 dzieci
z trzech populacji [31], wystêpowaniem astmy w populacji brytyjskiej i japoñskiej [30], zwiêkszonym stê¿eniem
ca³kowitego IgE oraz atopowym zapaleniem skóry [32]
oraz podwy¿szonym stê¿eniem ca³kowitej i swoistych IgE
(lecz nie astm¹) w populacji chiñskiej [33]. Niezale¿nie
od wyników badañ, w których nie wykazano zwi¹zku miêdzy Arg110Gly locus a chorob¹ [34,35], polimorfizm ten
koreluje z astm¹ w wielu ró¿nych populacjach, co mo¿e
dowodziæ, ¿e zmiany w obrêbie genu IL-13 s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie osobniczej podatnoci na rozwój astmy.
Gen koduj¹cy ³añcuch α receptora dla IL-4 i IL-13,
znajduj¹cy siê na chromosomie 16p12, by³ tak¿e intensywnie badany. Opisanych zosta³o czternacie ró¿nych
polimorfizmów pojedynczego nukleotydu [36,37,38,39],
dziesiêæ z nich skutkowa³o zamian¹ aminokwasu. Trzy
z powsta³ych tak wariantów powoduj¹ zaburzenie funkcji
receptora. Zamiana Ile50Val (znajduj¹ca siê w domenie
zewn¹trzkomórkowej) skutkuje zwiêkszeniem: aktywacji
STAT6 (signal transductor and activator of transcription 6), pobudzenia procesów transkrypcyjnych oraz ekspresji cz¹steczek CD23 [40,41]. Ten wariant powi¹zano
z astm¹ w populacji japoñskiej [26,40,41]. Co wiêcej, okazuje siê, ¿e w ró¿nych populacjach ró¿ne polimorfizmy
opisywanych genów prowadz¹ do zwiêkszenia prawdopodobieñstwa rozwoju astmy i chorób atopowych.
ADAM33-Astma
W lipcu 2002r. w Nature [42] ukaza³a siê praca przedstawiaj¹ca powi¹zanie genu ADAM33 (A Disintegrin
And Metalloproteinase) z chorobami p³uc. Przeszukiwanie genomu (genom-wide screen) wród 460 bia³ych
rodzin ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pozwoli³o zidentyfikowaæ locus na chromosomie 20p13, które
wykazywa³o wysok¹ korelacjê z astm¹ LOD=2,94, oraz
z astm¹ i nadwra¿liwoci¹ oskrzeli LOD=3,93 [42]. Badania nad 135 polimorfizmami w 23 genach doprowadzi³y
do identyfikacji genu ADAM33 jako znacz¹co zwi¹zanego z astm¹. Wykryto 24 znacz¹ce polimorfizmy pojedyn-
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czego nukleotydu wystêpuj¹ce w obu lub tylko w jednej
populacji (UK lub USA), z czego przewa¿aj¹ca iloæ (14)
znajdowa³o siê w genie ADAM33 [42]. Rozpatruj¹c obie
populacje równoczenie gen ten, jako jedyny, wykazywa³
szeæ istotnych statystycznie (P=0,03-0,006) polimorfizmów, (w osobnej próbie brytyjskiej (siedem) (P=0,040,004), a w oddzielnej amerykañskiej (szeæ) (P=0,030,003)). W z³¹czonych populacjach wykazano znacz¹ce
powi¹zanie z astm¹ piêciu par polimorfizmów w genie
ADAM33 (P<0,001), z najbardziej skorelowan¹ par¹ siêgaj¹c¹ wartoci P=0,00004 [42]. £¹cznie znanych jest ju¿
55 polimorfizmów opisywanego genu. Czêæ z nich znajduje siê w miejscach nie koduj¹cych (w obrêbie intronów
lub w nie ulegaj¹cych translacji regionach 3). Takie ich
umiejscowienie mo¿e skutkowaæ alternatywnym splicingiem, wp³ywem na efektywnoæ splicingu lub obróbkê
m-RNA podobnie jak dzieje siê to w innych tak umiejscowionych chorobotwórczych genach [43]. Jeden ze znacz¹co powi¹zanych z astm¹ polimorfizmów, pojawiaj¹cy
siê w brytyjskiej próbie, zlokalizowany jest w regionie 3
genu i prowadzi do zamiany aminokwasu w ogonie cytoplazmatycznym bia³ka, podobnie dwie zamiany aminokwasów domeny cytoplazmatycznej wystêpuj¹ w próbie
amerykañskiej [42].
Charakterystyka grupy bia³ek ADAM
Rodzina genów ADAM sk³ada siê z co najmniej 30
genów, których produkty bia³kowe spe³niaj¹ w organizmie
ró¿ne, w wiêkszoci nie do koñca poznane funkcje (tab. II).
Bia³ka ADAM s¹ zakotwiczonymi w b³onie komórkowej
metaloproteazami o ró¿norakich funkcjach, wród których
jest m.in. eliminacja z powierzchni komórki protein, takich
jak cytokiny czy ich receptory [44]. Z 30 bia³ek 18 ma aktywnoæ metaloproteazy. Wszystkie bia³ka tej grupy sk³adaj¹ siê z 8 domen, z których tylko 3 ostatnie ró¿ni¹ je od
bia³ek SVMPs (Snake Venom Metalloproteinases). Id¹c
Tabela II. Funkcja wybranych bia³ek ADAM
Bia³ko ADAM
ADAM 1/ fertilin-α
ADAM 2/ fertilin-β
ADAM 8
ADAM 9

Funkcja

Zwi¹zane z zap³odnieniem
Zwi¹zane z zap³odnieniem
Zwi¹zany z procesami immunologicznymi
Uwalnia czynnik podobny do EGF wi¹¿¹cego heparynê
ADAM 10
Uwalnia domenê δ z receptora Notch,
Regulacja ró¿nicowania kom. nerwowych
ADAM 12
Zwi¹zany z procesem osteogenezy i fuzji kom. miêniowych
ADAM 15
Reguluje funkcjê naczyñ
ADAM 17/ (TACE) Uwalnia TNF
ADAM 28
Zwi¹zane z dojrzewaniem plemników
i funkcj¹ leukocytów
ADAM 33
Astma ??
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od N-koñca, domeny te to: sekwencja sygnalna  bior¹ca
udzia³ w sekrecji, prodomena  poddawana obróbce w
procesie aktywacji, blokuj¹ca aktywnoæ proteazy, domena
katalityczna  metaloproteaza zale¿na od Zn, dysintegrynowa  maj¹ca w³aciwoci adhezyjne, region bogaty w
cysteinê  domena fuzyjna, domena podobna do czynnika
EGF (epidermal-growth-factor) (EGF-like), domena
przezb³onowa oraz domena cytoplazmatyczna [45]. Domena dysintegrynowa (ok. 80 aminokwasowa) z 15 silnie
konserwatywnymi resztami cysteinowymi, s³u¿y niektórym bia³kom do wi¹zania integryn, lecz rola tej czêci bia³ka nie u wszystkich przedstawicieli tej grupy jest poznana. Bia³ka ADAM o w³aciwociach metaloproteazy s¹
produkowane w postaci zymogenów. Za brak aktywnoci odpowiedzialny jest kompleks utworzony miêdzy cystein¹ a jonami Zn. Aktywacja nastêpuje po dysocjacji
cysteiny z kompleksu, z nastêpuj¹cymi zmianami konformacyjnymi lub przez enzymatyczne rozszczepienie prodomeny. Proces ten jest okrelany jako cystein switch [46].
Ca³a grupa bia³ek spe³nia w organizmie cztery podstawowe funkcje: proteolityczn¹, adhezyjn¹, bior¹ udzia³ w dwukierunkowym przekazywaniu sygna³u oraz w fuzji z b³on¹ komórkow¹ [47,48]. Za przekazywanie sygna³ów, zarówno do komórki, jak i z komórki, odpowiedzialne s¹ bia³ka
ADAM zawieraj¹ce w czêci cytoplazmatycznej domenê SH3 (ADAM 8, 9, 12), co umo¿liwia im przy³¹czanie
bia³ka Src. Przesy³anie informacji z komórki mo¿liwe jest
dziêki interakcji tych bia³ek z integrynami i innymi receptorami [49].
Bia³ka ADAM mo¿na odnaleæ prawie we wszystkich tkankach: naj¹drzu, nab³onku, ³o¿ysku, jajnikach, spermie, gruczole piersiowym, miêniach szkieletowych, sercu, w¹trobie, nerkach, jelicie grubym, mózgu, grasicy, ledzionie, p³ucach, kociach, monocytach, makrofagach
i leukocytach [45], ponadto zosta³y one zlokalizowane tak¿e
w niektórych nowotworach [50]. Z ca³ej grupy 15 jej
przedstawicieli wystêpuje w tkankach somatycznych,
natomiast 15 zosta³o zlokalizowanych w j¹drze, z czego
12 wystêpuje tylko w j¹drze, a 3 g³ównie w tej lokalizacji.
Odkrycie to sugeruje cis³y zwi¹zek miêdzy funkcj¹ bia³ek ADAM i procesem spermatogenezy i zap³odnienia.
Niektóre bia³ka z omawianej rodziny posiadaj¹ zdolnoæ rozszczepiania protein zakotwiczonych w b³onie komórkowej. W wyniku tej reakcji powstaj¹ dwa produkty,
z których jeden jest bia³kiem rozpuszczalnym i niezwi¹zanym z b³on¹, a drugi stanowi pozosta³¹ czêæ bia³ka zakotwiczona w b³onie. W³aciwoæ t¹ posiadaj¹ bia³ka ADAM
17, 10, 9, znane s¹ ich substraty i funkcje, substraty pozosta³ych proteaz jak np. ADAM 12 nie zosta³y zidentyfikowane.

(postaæ mysia) i 813 (ludzka forma) aminokwasów i wykazuj¹ 70% homologiê w stosunku do siebie. Obie proteiny maj¹ typow¹, charakterystyczn¹ dla ca³ej rodziny budowê (zbudowane s¹ z omiu domen). W ludzkiej odmianie
wystêpuj¹ cztery miejsca mo¿liwej N-glikolizacji. Ca³e
bia³ko w organizmie cz³owieka kodowane jest przez 22
egzony. Wnikliwa ocena sk³adu aminokwasowego tej proteiny doprowadzi³a do identyfikacji dwóch jej izoform
(α i β) [51]. Izoforma β, w wyniku alternatywnego splicingu egzonu 17, jest pozbawiona 26 reszt aminokwasowych znajduj¹cych siê na granicy pomiêdzy domen¹ bogat¹ w cysteinê i EGF-like domen¹. Natomiast d³u¿sza
forma zawieraj¹c¹ tê sekwencjê nazwana zosta³a izoform¹ α. Analiza podobieñstwa sekwencji aminokwasów
ADAM33 w stosunku do innych przedstawicieli tej grupy
wykaza³a wysok¹ homologiê tego bia³ka w stosunku do
ca³ej rodziny protein, tak pochodzenia ludzkiego, jak i pochodz¹cych z innych gatunków (myszy, ma³p, Xenopus
i Caenorhabditis) [51]. Syntezê bia³ka ADAM33 wykazano w fibroblastach i w komórkach miêni g³adkich p³uc,
natomiast nie stwierdzono jej w komórkach nab³onka p³uc
[42]. Proteina ta jest syntetyzowana w znacz¹cych ilociach m.in.: w mózgu, sercu, nerkach, j¹drach i p³ucach
ludzi doros³ych.

Charakterystyka ADAM33

Podsumowanie

Na pocz¹tku 2002r. zosta³ zidentyfikowany i scharakteryzowany ADAM33 (jego postaæ mysia i ludzka) [51].
Bia³ka bêd¹ce produktem tego genu sk³adaj¹ siê z 797

Poniewa¿ nie we wszystkich wczeniejszych badaniach uda³o siê wykazaæ odpowiednio du¿¹ korelacjê genu
ADAM33 z astm¹, okrelanie go jako podstawowego

ADAM33 a patofizjologia astmy i remodelingu
Proces remodelingu zachodz¹cy w tkance p³ucnej
jest zwi¹zany z aktywacj¹ jednostek nab³onkowo-mezenchymalnych prowadz¹c¹ do proliferacji biosyntetycznie
aktywnych fibroblastów, myofibroblastów i miêni g³adkich, co stanowi cechê remodelingu oraz towarzyszy nadwra¿liwoci oskrzeli (BHR). Rola ADAM33 w remodelingu oraz BHR jest poparta rezultatami wy¿ej przedstawionymi, jak i ekspresj¹ w ludzkich fibroblastach i miêniach g³adkich p³uc. Charakter ekspresji tego genu sugeruje, ¿e wahania w jego aktywnoci lub poziomie ekspresji mog¹ byæ odpowiedzialne raczej za zaburzenia struktury i funkcji samych dróg oddechowych ni¿ za wp³yw na
immunologiczn¹ komponentê patofizjologii astmy. W dodatku znane funkcje ca³ej rodziny bia³ek ADAM np. w fuzji
komórek, uwalnianiu czynników wzrostu [52] mog¹ potwierdzaæ rolê ADAM33 w patogenezie remodelingu
tkanki p³ucnej. Bia³ka te mog¹ umo¿liwiaæ proliferacjê i ³¹czenie siê komórek miêni g³adkich oraz fibroblastów skutkuj¹ce pogrubieniem ciany dróg oddechowych. Ich dzia³anie opiera siê tak na regulacji interakcji pomiêdzy komórkami np. ich fuzji, sprawowaniem nadzoru nad gêstoci¹ rozmieszczenia receptorów na b³onie komórkowej, jak i uwalnianiu niektórych cytokin.
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w patogenezie choroby wymaga dok³adnego zbadania
i wnikliwej oceny. Obecnie najbardziej prawdopodobne
jest, ¿e polimorfizmy w obrêbie tego locus stanowi¹ powa¿ne obci¹¿enie u Brytyjczyków i Amerykanów, natomiast nie jest jasna jego rola w innych populacjach. Podobnie jak gen znajduj¹cy siê na chromosomie 14q24,
wykazuje silne powi¹zanie z astm¹ tylko w populacji islandzkiej, co ukazuje heterogennoæ choroby oraz wagê
ró¿nych czynników rodowiskowych, wp³ywaj¹cych na
ró¿ne geny w odmiennych populacjach.
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