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Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB)
•

•
•
•
•

vnetja v debelem črevesu in celotni prebavni cevi: bolečine in krči v trebuhu, pogosta
izločanja mehkejšega, vodenastega ali krvavega blata ter hujšanje, pri mlajših bolnikih celo
zaostajanje v rasti
Zagoni bolezni in obdobja mirovanja, ki se dosežejo in vzdržujejo z ustreznimi zdravili
30% neodzivnikov na terapijo-operacija
tveganje za črevesni rak
V SLO 4000-5000 KVČB bolnikov

•Crohnova bolezen
•Ulcerozni kolitis
• prevalenca 1-2/1000 ali 0,15% bele populacije
•prevalenca 2/1000
• vnetje po celotni prebavni cevi z vmesnimi
•Prizadeto široko črevo, danka
prekinitvami
•komplikacije- fistula

Endoskopska slika napedovane bolezni:
– psevdopolipi, globoka ulceracija

Genetika KVČB
• Študije dvojčkov: dedni faktor CB (~80%), UK (~50%)
• Kompleksna bolezen: številni geni in dejavniki okolja (prehrana, kajenje, stanje imunskega
sistema, črevesna mikroflora)
•avtoimunska bolezen: odziv imunskega sistema na lastno mikrofloro pri genetsko
predisponiranem posamezniku
• NOD2/CARD15 na 16q (IBD1)-prvi potrjeni gen za CB
•3020 ins C: 0.08 (CD), 0.02 (kontrolna skupina), 0.02 (UC), G908R, R702W
•prepoznavanje bakterijskih peptidov in sproženje signala za apoptozo preko faktorja
NFkapaB
• Asociacisjke študije v celotnem genomu (GWA) in metastatistična analiza potrdila 92 IBD
lokusov, ki pojasnijo ~10% dednega dejavnika
• globoko masovno tarčno resekvenciranje (NGS) 56 lokusov, ki so se v predhodnih GWAs
študijah izkazali najbolj statisično značilno povezani KVČB >> nove redke mutacije
najverjetneje vzročne za nastanek KVČB v 8 genih: NOD2/CARD15, IL23R, CARD9,
IL18RAP, CUL2, C1orf106, PTPN22 in MUC19 ( Rivas MA, ...Potocnik U, Mitrovic M, ...et
al. Nat Genet. 2011 Oct 9;43(11):1066-73)

„International Inflammatory bowel disease genetic consortium (IIBD-GC)“
in projekt Immunochip (iCHIP)
•

•

75.000 bolnikov s KVČB in zdravih
posameznikov v kontrolni skupini iz 18 skupin
prebivalcev iz Evrope, ZDA in Avstralije
Genotipizacija
izvedena
s
specializirano
mikromrežo Immunochip (iCHIP): cca 200 000
SNP
• Najpomembnejši SNPs iz 186 lokusov
povezanimi s 12 sorodnimi kroničnimi
imunskimi boleznimi: celiakija, revmatoidni
artritis, sladkorna, ankilozirajoči spondilitis,
luskavica, astma...
• Vključene redke variacije; MAF< 5 % (38
%), MAF < 2 % (30 %) pridobljene iz
projekta 1000 genomov in s podrobnim
tarčnim resekvenciranjem
bolezenskih
lokusov
• 20x30 večja pokritostjo kot splošne
mikromreže,ki se najpogosteje uporabljajo
za GWAs študije kot je npr. Hap550
(Illumina))
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Rezultati
• 163 lokusov povezanih s KVČB
• 71 odkritih na novo, 92 potrjenih iz predhodnih študij
• 110 povezanih z obema podtipoma bolezni, 30 samo s
Crohnovo, 23 samo z ulceroznim kolitisom
• V skoraj vseh skupnih genih enak rizični alel, Izjema PTPN22
in NOD2, kjer isti alel oblika pri enem podtipu pomeni večje
tveganje za bolezen, pri drugem pa večjo zaščito pred
boleznijo>>razlike v patogenezi

Rezultati & zaključki
•

82% polimorfizmov SNP, povezanih z boleznijo, se nahaja
v nekodirajočih območjih gena ali celo v „genskih puščavah“
• za 48% nekodirajočih polimorfizmov, povezanih z
boleznijo, smo dokazati povezavo s področji, ki zadevajo
uravnavanje izražanja genov
• Z bioinformatsko analizo molekularno-genetskih mrež
vzporednega izražanja in razvrščanja genov v hierarhične
skupine po funkcijski podobnosti (genska ontologija) smo
ugotovili, da je večina genov in bioloških poti, po katerih
poteka patogeneza te bolezni, enakih tistim, ki jih celice
uporabljajo za odziv na okužbo z mikrobi. To nakazuje, da
so na razvoj genetske nagnjenosti za KVČB močno vplivale
prejšnje okužbe z mikrobi

Rezultati & zaključki
• Z odkritjem 163 genov povezanih s KVČB smo pojasnili
~20% dednega dejavnika za KVČB
• 113 /163 (69%) lokusov, povezanih s KVČB, povezanih tudi
z eno ali več drugimi kroničnimi imunskimi boleznimi, kar
nakazuje, da imajo različne kronične imunske bolezni
skupne številne molekularnobiološke procese
• največje ujemanje genov za KVČB je bilo z geni za
ankilozirajoči spondilitis in luskavico
• Odkritje genov za KVČB pospešuje nadaljnje funkcijske
študije za odkritje sprožilcev, ki aktivirajo signalne poti, da
celice sprožijo avtoimunski odziv v stiku z mikrobi normalne
črevesne flore
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