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Zaburzenia genetyczne odgrywaj¹
istotn¹ rolê w etiopatogenezie procesów chorobowych zachodz¹cych u
cz³owieka. W niniejszej pracy opisalimy udokumentowane polimorfizmy
genowe, w nastêpstwie których rozwija siê dyslipidemia. Niektóre z przedstawionych polimorfizmów s¹ znane
od lat, niektóre zosta³y odkryte zupe³nie niedawno. Przedstawiamy ich krótk¹ charakterystykê, wp³yw na profil lipidowy i dyskutujemy ich bezporedni zwi¹zek z mia¿d¿yc¹ têtnic i chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego.

Genetic disorders play an important role in the ethiopathogenesis of
disease processes in humans. In the
present paper we have described
documented genes polymorphisms
associated with dyslipidemia. Some of
them have been known for years, but
some have been discovered quite recently. Their characteristics an impact
on lipid profile are presented. Discussed are their direct relationship
with atherosclerosis and cardiovascular diseases.

Rozwa¿ania dotycz¹ce etiopatogenezy
procesów chorobowych zachodz¹cych u
cz³owieka by³yby dalece niewystarczaj¹ce,
gdyby pomin¹æ w nich rolê pod³o¿a genetycznego. Twierdzenie to odnosi siê zarówno do chorób, w których defekty genetyczne maj¹ znaczenie podstawowe i dominuj¹ce, jak równie¿ chorób, w których pod³o¿e
genetyczne jedynie sprzyja ich rozwojowi.
W niniejszej pracy przedstawilimy udokumentowane polimorfizmy genetyczne, w
nastêpstwie których powstaj¹ zaburzenia lipidowe mog¹ce skutkowaæ postêpuj¹c¹
mia¿d¿yc¹. Wed³ug zaprezentowanej pod
koniec XX wieku koncepcji Russella Rossa, mia¿d¿yca jest przewlek³ym procesem
zapalnym têtnic rozwijaj¹cym siê w nastêpstwie dzia³ania ró¿nych czynników uszkadzaj¹cych ródb³onek. Czynnikiem takim
mo¿e byæ nadcinienie têtnicze, sk³adniki
dymu tytoniowego, czynniki infekcyjne (chlamydie), stres oksydacyjny, reakcje immunologiczne, czy te¿ produkty glikacji powstaj¹ce w przebiegu cukrzycy. Najwa¿niejszym
jednak czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi
mia¿d¿ycy jest hiperlipidemia, która nie tylko uszkadza ródb³onek, ale prowadzi równie¿ do akumulacji lipoprotein w cianach
naczyñ krwiononych, bior¹c tym samym
czynny udzia³ w powstawaniu blaszki
mia¿d¿ycowej. Im bardziej aktywny proces
zapalny i im bardziej obfituj¹cy w lipidy rdzeñ
blaszki mia¿d¿ycowej, tym wiêksza jej niestabilnoæ i sk³onnoæ do pêkania, co skutkuje ostrymi zespo³ami wieñcowymi i udarami mózgu.
Istnieje szereg uwarunkowañ genetycznych sprzyjaj¹cych rozwojowi mia¿d¿ycy.
Istotne znaczenie maj¹ te, które wp³ywaj¹
na obecnoæ niektórych klasycznych czynników ryzyka (np. cukrzyca, nadcinienie
têtnicze) i/lub determinuj¹ podatnoæ ródb³onka na dzia³anie czynników uszkadzaj¹cych. Nie bez znaczenia s¹ polimorfizmy
genów, których produkty s¹ zaanga¿owane
w procesy krzepniêcia i fibrynolizy. Kluczo-

we jednak znaczenie w rozwoju mia¿d¿ycy
odgrywaj¹ najpewniej defekty genetyczne
prowadz¹ce do hiperlipidemii. Istniej¹ hiperlipidemie, których przyczyn¹ jest defekt jednego genu. Jej najlepszym przyk³adem jest
hipercholesterolemia rodzinna, wywo³ana
mutacj¹ genu receptora dla LDL. Jednak¿e
zwykle przyczyny hiperlipidemii (lub równie
toksycznej dyslipidemii) s¹ z³o¿one i wieloczynnikowe. Najczêstsze postacie maj¹
charakter wielogenowy, uwarunkowany licznymi polimorfizmami genowymi, na które
nak³adaj¹ siê czynniki dodatkowe takie jak
nieprawid³owa, wysokokaloryczna, obfituj¹ca w lipidy dieta, czy te¿ niska aktywnoæ
fizyczna. Niniejsza praca podsumowuje dotychczasow¹ wiedzê na temat genetycznego pod³o¿a zaburzeñ lipidowych mog¹cych
prowadziæ do rozwoju mia¿d¿ycy. Krótko
opisuje geny i bia³ka, których warianty polimorficzne skutkuj¹ dyslipidemi¹. Czêæ z
nich jest znana od kilku, a nawet kilkunastu
lat, ale w pracy tej przedstawiono równie¿
grupê nowo poznanych polimorfizmów w
obrêbie siedmiu nowych genów, które opisano na pocz¹tku 2008 roku [4,8,9,19].
Polimorfizmy genowe skutkuj¹ce ró¿norakimi zaburzeniami lipidowymi opisano
dotychczas w genach koduj¹cych: a) apolipoproteiny, b) bia³ko transportuj¹ce cholesterol z komórek obwodowych (pozaw¹trobowych), c) bia³ko transportuj¹ce estry cholesterolu pomiêdzy lipoproteinami, d) lipazy
katalizuj¹ce hydrolizê triglicerydów zawartych w lipoproteinach, e) bia³ka receptorowe odpowiedzialne za transport niektórych
lipoprotein do komórek, f) enzymy szlaku
syntezy cholesterolu, g) bia³ka reguluj¹ce
aktywnoæ glikolizy oraz h) bia³ka, których
rola w metabolizmie lipidów wydawa³a siê
ma³o prawdopodobna jak gen koduj¹cy podjednostkê receptora NMDA (tabela I, II)
[8,9,19].
Apolipoproteiny s¹ bia³kami wchodz¹cymi w sk³ad lipoprotein osocza. Utrzymuj¹
one strukturê lipoprotein, umo¿liwiaj¹ ich
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rozpoznawanie przez odpowiednie receptory wystêpuj¹ce na powierzchni komórek i
za ich wychwyt przez tkanki (np. apo B-100,
apo E), a tak¿e reguluj¹ aktywnoæ enzymów odpowiedzialnych za ich metabolizm
(np. apo CII jest aktywatorem lipazy lipoproteinowej, a apo CIII jest jej inhibitorem).
Opisane warianty polimorficzne apolipoprotein (A I, A IV, A V, C III, B 48, B 100, E, C I,
C II, C IV) wykazuj¹ zwi¹zek ze zmianami
stê¿eñ lipoprotein osocza. Nawet niewielkie zmiany w budowie apolipoprotein wp³ywaj¹ na proces powstawania lipoprotein w
w¹trobie, na ich ilociowy i jakociowy
sk³ad, wra¿liwoæ na czynniki utleniaj¹ce,
a tak¿e na ich wychwyt z osocza. Prowadzi
to do istotnych zmian osoczowego stê¿enia i cholesterolu i triglicerydów [3,14,15].
Opisano równie¿ polimorfizmy w genach koduj¹cych bia³ka transportuj¹ce cholesterol z komórek obwodowych (pozaw¹trobowych) do HDL. Polimorfizm taki znaleziono w genie koduj¹cym pozaw¹trobowy, b³onowy przenonik cholesterolu oznaczany symbolem ABCA1 (z ang: ATP binding cassete type A1). Odgrywa on istotn¹
rolê w pocz¹tkowym etapie procesu zwanego zwrotnym transportem cholesterolu.
Z bia³kiem tym ³¹cz¹ siê HDL3, ob³adowane uzyskanym z komórek narz¹dów obwodowych cholesterolem (i fosfolipidami). Polimorfizm genu koduj¹cego ABCA1, skutkuj¹cy jego brakiem lub nieprawid³ow¹ funkcj¹ prowadzi do zaburzeñ dojrzewania HDL
i powoduje obni¿enie osoczowego stê¿enia
cholesterolu HDL. W efekcie upoledza to
transport zwrotny cholesterolu z tkanek
obwodowych do w¹troby, co niew¹tpliwie
sprzyja rozwojowi mia¿d¿ycy. [5].
Polimorfizm w genie koduj¹cym bia³ko
CETP (z ang: Cholesteryl Ester Transfer
Protein), transportuj¹ce estry cholesterolu
pomiêdzy lipoproteinami równie¿ wykazuje
zwi¹zek ze stê¿eniem cholesterolu zawartego w HDL. Podczas transportu zwrotnego z tkanek obwodowych, cholesterol zawarty w HDL podlega estryfikacji pod wp³ywem acylotransferazy lecytyna/cholesterol
(LCAT, z ang: Lecithin-Cholesterol Acyltransferase). Bia³ko CETP transportuje powsta³e t¹ drog¹ estry cholesterolu do VLDL,
IDL i LDL. Cholesterol zawarty w tych lipoproteinach (g³ównie LDL i IDL) jest nastêpnie wychwytywany przez w¹trobê, metabolizowany do kwasów ¿ó³ciowych i wraz z
¿ó³ci¹ wydalany do wiat³a przewodu pokarmowego. Jest to jedna z dwóch g³ównych dróg wydalania nadmiaru cholesterolu z organizmu. Brak lub zaburzona funkcja
CETP zaburza wydalanie nadmiaru cholesterolu i t¹ drog¹ przyczynia siê do rozwoju
mia¿d¿ycy [2]. Upoledzone wydalanie nadmiaru cholesterolu mo¿e byæ równie¿ zwi¹zane z wykrytym polimorfizmem opisanej
powy¿ej LCAT [13]. Jej defekt tak¿e prowadzi do zaburzonego dojrzewania HDL i
spadku stê¿enia zawartego w HDL cholesterolu, co tak¿e skutkuje rozwojem niekorzystnego profilu lipidowego.
Opisane powy¿ej bia³ka ABCA1, CEPT
i LCAT odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesie zwrotnego transportu cholesterolu z tkanek obwodowych do w¹troby. Najwa¿niejszym jednak bia³kiem bior¹cym udzia³ w tym
procesie jest najpewniej receptor LDL (LDL240

Tabela I
Geny, w przypadkach których stwierdzono warianty polimorficzne zwi¹zane ze zmianami stê¿enia triglicerydów
(TG), cholesterolu LDL (LDL-CH) i cholesterolu HDL (HDL-CH).
Genes with confirmed variants associated with plasma concentration of triglycerides (TG), LDL-cholesterol (LDL-CH)
and HDL-cholesterol (HDL-CH).

Gen/Geny

Potw ierdzony zw i¹zek
ze stê¿eniem

Funkcja bia³ka

Pim iennictw o

ABC A1

HDL-CH

B³onow y transporter cholesterolu
z kom órek do HDL

8, 9, 19

APO A1-C3-A4-A5

HDL-CH, TG

Apolipoproteina AI (CIII, AIV, AV)

8, 9, 19

APO B

LDL-CH, TG

Apolipoproteina B (B100, B48)

8, 19

APO E-C1-C4-C2

LDL-CH

Apolipoproteina E (E, CI, CIV, CII)

8, 19

C E TP

HDL-CH

Bia³ko transportuj¹ce estry cholesterolu
pom iêdzy lipoproteinam i

8, 9, 19

GCKR

TG

Bia³ko reguluj¹ce akty w noæ glukokinazy

8, 19

GRIN3A

HDL-CH

Podjednostka receptora NM DA

19

HMGCR

LDL-CH

Reduktaza 3-hy droksy -3- m ety loglutary lo-CoA,
enzy m szlaku sy ntezy cholesterolu

8

LCAT

HDL-CH

Acy lotransferaza lecy ty na:cholesterol
estry fikuj¹ca cholesterol w HDL

19

LDLR

LDL-CH

Receptor LDL

8, 19

LIPC

TG, HDL-CH

Lipaza w ¹trobow a (HL)

8, 9, 19

LIPG

HDL-CH

Lipaza endotelialna (EL)

8, 19

LPL

TG, HDL-CH

Lipaza lipoproteinow a (LPL)

8, 9, 19

PC SK9

LDL-CH

Konw ertaza probia³ek z rodziny subtilisin/kexin
ty p 9, bierze udzia³ w degradacji LDLR

8, 19

Tabela II
Nowe geny, w których znaleziono pojedyncze polimorfizmy genowe zwi¹zane ze zmianami stê¿enia
triglicerydów (TG), cholesterolu LDL (LDL-CH) i cholesterolu HDL (HDL-CH).
New genes with confirmed single nucleotide polymorphism associated with plasma concentration of triglycerides
(TG), LDL-cholesterol (LDL-CH) and HDL-cholesterol (HDL-CH).

Gen/Geny

Potw ierdzony zw i¹zek
ze stê¿eniem

Funkcja bia³ka

Pim iennictw o

MLXIPL

TG, HDL-CH

Czy nnik transkry pcy jny, akty w uje geny zw i¹zane
z lipogenez¹, glikoliz¹ i sekrecj¹ lipoprotein

9, 19

SORT1

LDL-CH

Bia³ko uczestnicz¹ce w procesie sortow ania bia³ek
w aparacie Golgiego

8, 19

M VK, M M AB

HDL-CH

M VK - kinaza m ew alonianu, enzy m szlaku sy ntezy
cholesterolu M M AB - adenozy lotransferaza
ATP:kobalam ina

19

GALNT2

TG, HDL-CH

Galaktozoam inotransferaza glikozy luj¹ca
apolipoproteiny, receptory lipoprotein i lipazy

8, 19

ANGPTL3

TG

Horm on pepty dow y obni¿aj¹cy akty w noæ lipazy
endotelialnej i lipoproteinow ej

8, 19

N C AN

TG, LDL-CH

Proteoglikan w y stêpuj¹cy w centralny m
uk³adzie nerw ow y m

8, 19

TRIB1

TG

Receptor sprzê¿ony z bia³kam i G

8, 19

R, z ang: Low Density Lipoprotein-Receptor), którego warianty polimorficzne maj¹
bezporedni wp³yw na stê¿enie tej lipoproteiny w osoczu [18]. Gêstoæ tego receptora na powierzchni komórek w¹trobowych
jest regulowana miêdzy innymi przez proteazê serynow¹ PCSK9 (z ang: Proprotein
Convertase Subtilisin/Kexin type 9). Jest to
enzym konwertuj¹cy bia³ka z rodziny subtilisin/kexin typu 9. Mutacje sensu (missence
mutations) PCSK9 zwiêkszaj¹ zdolnoæ tego
enzymu do degradacji receptora LDL i prowadz¹ do hipercholesterolemii. Z kolei mutacje PCSK9 typu nonsens (nonsense mutations) upoledzaj¹ degradacjê receptora
LDL i prowadz¹ do spadku stê¿enia cholesterolu LDL w osoczu. Bior¹c pod uwagê
wp³yw aktywnoci tej serynowej proteazy na
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 4

stê¿enie cholesterolu we krwi, mo¿na przypuszczaæ, ¿e stanie siê ona w przysz³oci
jednym z celów terapii stosowanej w leczeniu hipercholesterolemii [10].
Polimorfizm wystêpuje równie¿ w przypadku genów koduj¹cych enzymy szlaku
syntezy cholesterolu. Podstawowe znaczenie przypisuje siê zw³aszcza wariantom
genu HMGCR, koduj¹cemu reduktazê 3hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (reduktazê
HMG-CoA). Jest to kluczowy enzym biosyntezy cholesterolu, w decyduj¹cym stopniu
wp³ywaj¹cy na aktywnoæ tego procesu.
Liczne badania dowiod³y, ¿e podawanie leków hamuj¹cych jego aktywnoæ (statyny)
obni¿a stê¿enie cholesterolu, hamuje postêp
mia¿d¿ycy, zmniejsza czêstoæ incydentów
wieñcowych i co najwa¿niejsze wyd³u¿a ¿yA. Dettlaff-Pokora i wsp.

cie [17].
Niekorzystny profil lipidowy, sprzyjaj¹cy rozwojowi mia¿d¿ycy to nie tylko wysokie stê¿enie cholesterolu, ale równie¿ wysokie stê¿enie triglicerydów. Podczas transportu w osoczu podlegaj¹ one enzymatycznej hydrolizie pod wp³ywem enzymów zwanych ogólnie lipazami. Znajduj¹ siê one na
powierzchni komórek ródb³onka naczyñ
krwiononych. Poznano trzy g³ówne lipazy:
lipoproteinow¹ (LPL), w¹trobow¹ (HL) i endotelialn¹ (EL) kodowane odpowiednio
przez geny LPL, LIPC i LIPG. Zidentyfikowano warianty polimorficzne tych genów,
których nastêpstwem jest upoledzona degradacja zawartych w lipoproteinach triglicerydów. Prowadzi to do wzrostu ich stê¿enia we krwi, a tak¿e wzrostu stosunku TG/
HDL, co jak dowodz¹ badania sprzyja rozwojowi mia¿d¿ycy [6,7,12].
Zmiany osoczowego stê¿enia triglicerydów obserwowano tak¿e w ró¿nych wariantach polimorficznych genu koduj¹cego bia³ko reguluj¹ce aktywnoæ glukokinazy
(GKRP, z ang: Glucokinase Regulatory Protein). Glukokinaza jest enzymem ci¹gu glikolitycznego. Wystêpuje w w¹trobie oraz
trzustce i jest odpowiedzialny za przemianê glukozy w glukozo-6-fosforan. Enzym ten
wp³ywa na wydzielanie insuliny przez komórki ß trzustki, a tym samym wp³ywa na
przemiany glukozy w organizmie. Zmiana
aktywnoci glukokinazy, spowodowana
zmian¹ iloci, b¹d efektywnoci dzia³ania
bia³ka regulatorowego GKRP prowadzi do
zaburzeñ wydzielania insuliny przez komórki
trzustkowe, co w efekcie skutkuje zaburzeniami metabolizmu lipidów [11,16].
Genem, którego polimorfizm zwi¹zany
jest ze stê¿eniem cholesterolu HDL, a którego zwi¹zek z metabolizmem lipidów nie
by³ dotychczas dostrzegany jest GRIN3A (z
ang: Glutamate Receptor Ionotropic, N-methyl-D-aspartate 3A). Gen ten koduje podjednostkê NR3A receptora NMDA (z ang:
N-methyl-D-aspartate). Jest to receptor o
kluczowym znaczeniu w kontrolowaniu zdolnoci mózgu w procesach adaptacyjnych.
Bierze udzia³ w procesach uczenia siê i zapamiêtywania. Nie wiadomo, w jaki sposób
polimorfizm genu tego wystêpuj¹cego w
orodkowym uk³adzie nerwowym receptora wp³ywa, na metabolizm cholesterolu HDL,
niemniej korelacjê tak¹ udowodniono [1].
Omówione powy¿ej geny, funkcje bia³ek kodowanych przez te geny oraz ich zwi¹zek ze stê¿eniem lipidów we krwi przedstawiono w tabeli I.
W jednym z ostatnich wydañ Nature
Genetics ukaza³y siê trzy prace, które dokumentuj¹ badania przeprowadzone u ponad 50 000 osób w poszukiwaniu pojedynczych polimorfizmów genowych (SNP, z
ang: single nucleotide polymorphism), których obecnoæ jest cile skorelowana ze
stê¿eniem cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów [8,9,19]. Z wykorzystaniem analiz statystycznych jednoznacznie potwierdzono
istnienie takich korelacji dla SNP zlokalizowanych w 14 genach, które ju¿ wczeniej
uznawano za odpowiedzialne za powstawanie zaburzeñ lipidowych i wp³ywaj¹cych na
rozwój mia¿d¿ycy (tabela I). Jednoczenie
odkryto powi¹zanie pomiêdzy stê¿eniem
cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów, a poPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 4

limorfizmami siedmiu nowych genów, które
przedstawiono w tabeli II. Wyniki tych badañ ponownie wywo³a³y dyskusjê nad wp³ywem zaburzeñ genetycznych na rozwój
mia¿d¿ycy têtnic i prawdopodobieñstwo zachorowania na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego.
Pierwszym z genów jest MLXIPL (z ang:
Max Like Protein Interacting Protein-like)
koduj¹cy czynnik transkrypcyjny ChREBP (z
ang: Carbohydrate Responsive Element Binding Protein) z rodziny bHLHZ (z ang: Basic
Helix-Loop-Helix Leucine Zipper). Czynnik
ten ulega aktywacji pod wp³ywem wysokiego stê¿enia glukozy i w formie aktywnej (zdefosforylowanej), po translokacji do j¹dra komórkowego, ³¹czy siê z ChoRE (z ang: carbohydrate response element)  okrelonymi sekwencjami DNA docelowych genów,
kontroluj¹c w ten sposób ich aktywnoæ
transkrypcyjn¹. W przypadku ChREBP s¹
to przede wszystkim geny koduj¹ce enzymy lipogenezy, glikolizy i sekrecji lipoprotein. Wykazano, ¿e jeden z wariantów polimorficznych w obrêbie genu MLXIPL (rs799160
Gln241His) istotnie zwiêksza aktywnoæ
transkrypcyjn¹ genów koduj¹cych enzymy
lipogenne prowadz¹c tym samym do nasilenia lipogenezy i wzrostu stê¿enia triglicerydów w osoczu.
SORT1 jest kolejnym genem, w przypadku którego udokumentowano, ¿e jeden z
jego wariantów polimorficznych prowadzi do
zmian stê¿enia cholesterolu LDL. Gen ten
koduje sortilinê, która jest zaanga¿owana w
procesy sortowania bia³ek. Pe³ni ona równie¿ rolê niespecyficznego bia³ka receptorowego znajduj¹cego siê na powierzchni
komórki. Zwi¹zek polimorfizmu genu SORT1
ze zmianami stê¿enia LDL jest o tyle zaskakuj¹ce, ¿e sortilina jako bia³ko receptorowe
wi¹¿e miêdzy innymi lipazê lipoproteinow¹.
Bior¹c pod uwagê, ¿e jest to g³ówny enzym
odpowiedzialny za rozk³ad zawartych w lipoproteinach triglicerydów, to w³anie zmian
stê¿enia tej frakcji lipidowej nale¿a³oby siê
raczej spodziewaæ. Niemniej, dokonana analiza statystyczna wyranie wskazuje na zwi¹zek polimorfizmu genu SORT1 ze zmianami
stê¿enia LDL, a nie triglicerydów (tabela II).
Geny dwu nastêpnych bia³ek tj. MVK
(kinaza mewalonianu), jak i MMAB (adenozylotransferaza ATP: kobalamina) znajduj¹
siê pod kontrol¹ wspólnego promotora. Promotor ten ulega aktywacji od wp³ywem czynnika transkrypcyjnego SREBP-2 (z ang: Sterol Regulatory Element Binding Protein 2)
kontroluj¹cego transkrypcjê genów zwi¹zanych g³ównie z syntez¹ cholesterolu. Wariant polimorficzny tych genów wykazuje
przede wszystkim zwi¹zek ze zmianami stê¿enia cholesterolu HDL.
Galaktozoaminotransferaza (UDP-Nacetylo-a-D-galaktozoamino: N-acetylogalaktozo amino transferaza polipeptydowa 2)
jest kodowana przez gen GALNT2, którego
wariant polimorficzny koreluje ze stê¿eniem
triglicerydów i cholesterolu HDL. Enzym ten
uczestniczy w glikozylacji apolipoprotein,
receptorów lipoprotein i lipaz. Jednym z substratów galaktozyloaminotransferazy jest
miêdzy innymi lipaza endotelialna (EL). Glikozylacja tej lipazy zmienia jej aktywnoæ i
specyficznoæ wobec poszczególnych frakcji HDL (HDL1, HDL2, HDL3) prowadz¹c do

zmian stê¿enia cholesterolu HDL w osoczu.
Polimorfizm genu ANGPTL3 prowadzi
do hipertriglicerydemii. Gen ten koduje bia³ko (Angiopoietin-like 3), które reguluje homeostazê glukozy i wra¿liwoæ tkanek na
insulinê, ale przede wszystkim bierze udzia³
w regulacji przemian lipidowych. Obni¿a
aktywnoæ lipaz lipoproteinowej i endotelialnej, podnosz¹c stê¿enie triglicerydów w osoczu.
Nie jest znany zwi¹zek pomiêdzy funkcj¹ dwóch kolejnych bia³ek i patogenez¹
chorób sercowo-naczyniowych. Neurocan,
kodowany przez gen NCAN jest proteoglikanem orodkowego uk³adu nerwowego,
uczestnicz¹cym w procesach adhezji i migracji komórek. Gen TRIB1 koduje sprzê¿ony z bia³kami G receptor, zaanga¿owany
w regulacjê kinaz bia³kowych reguluj¹cych
proces mitozy. Polimorfizmy po³o¿one w
pobli¿u tych dwu genów s¹ zwi¹zane ze
zmianami stê¿eñ triglicerydów we krwi, a
polimorfizm genu NCAN jest dodatkowo
skorelowany ze stê¿eniem cholesterolu
LDL.
Wyniki przedstawione w Nature Genetics jednoznacznie wskazuj¹ na istnienie
powi¹zañ pomiêdzy okrelonymi wariantami genetycznymi, a zaburzeniami przemian
lipidów mog¹cymi sprzyjaæ rozwojowi
mia¿d¿ycy. Warto podkreliæ, ¿e autorzy
tych prac wykazali równie¿ zwiêkszone wystêpowanie niektórych z opisanych polimorfizmów genowych wród populacji osób z
chorob¹ wieñcow¹. Rozwój technik biologii
molekularnej stwarza mo¿liwoci dalszych
tego typu poszukiwañ, a jednoczenie pozwala patrzeæ z nadziej¹ na wczesn¹ ocenê ryzyka rozwoju chorób uk³adu sercowonaczyniowego, zastosowanie odpowiedniej
profilaktyki, leczenia farmakologicznego, a
byæ mo¿e tak¿e genowej terapii.
Pimiennictwo
1. Andersson O., Steqvist A., Attersand A.: Nucleotide sequence, genomic organization, and chromosomal localization of genes encoding the human
NMDA receptor subunits NR3A and NR3B.
Genomics 2001, 78, 178.
2. Boggreve S., Hillege H., Wolffenbuttel B. et al.:
An increased coronary risk is paradoxically associated with common Cholesterol Ester Transfer Protein gene variations that relate to higher High-Density Lipoprotein Cholesterol: a population-based
study. J. Clin. Endorcinol. Metab. 2006, 91, 3382.
3. Dalongeville J., Cottel D., Montaye M. et al.: Impact of APOA5/A4/C3 genetic polymorphisms on lipid variables and cardiovascular disease risk in
French men. Int. J. Cardiol. 2006, 106, 152.
4. Dettlaff-Pokora A., wierczyñski J.: Nowe geny
zwi¹zane z mia¿d¿yc¹. Post. Bioch. 2008, 53, 11.
5. Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B., Jensen G.
et al.: Genetic variation in ABC transporter A1 contributes to HDL cholesterol in the general population. J. Clin. Invest. 2004, 114, 1343.
6. Hutter C., Austin M., Farin F. et al.: Association of
endothelial lipase gene (LIPG) haplotypes with highdensity lipoprotein cholesterol subfractions and
apolipoprotein AI plasma levels in Japanese Americans. Atherosclerosis 2005, 185, 78.
7. Javorsky M., Gasperikova D., Ukropec J. et al.:
Lipoprotein lipase HindIII polymorphism influences
HDL-cholesterol levels in statin-treated patients with
coronary artery disease. Wien. Klin. Wochenschr.
2007, 119, 476.
8. Kathiresan S., Melander O., Guiducci C. et al.: Six
new loci associated with blood low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol
or triglycerides in humans. Nat. Gen. 2008, 40, 189.
9. Kooner J., Chambers J., Aguilar-Salinas C. et al.:

241

Genome-wide scan identifies variation in MLXIPL
associated with plasma triglycerides. Nat. Gen. 2008,
40, 149.
10. Kotowski I., Pertsemlidis A., Luke A. et al.: A spectrum of PCSK9 alleles contributes to plasma levels
of Low-Density Lipoprotein Cholesterol. Am. J. Hum.
Genet. 2006, 78, 410.
11. Matschinsky F.: Banting Lacture 1995. A lesson in
metabolic regulation inspired by the glucokinase glucose sensor paradigm. Diabetes 1996, 45, 223.
12. Nettlaton J., Steffen L., Ballantyne C. et al.: Associations between HDL-cholesterol and
polymorphisms in hepatic lipase and lipoprotein lipase genes are modified by dietary fat intake in African American and White adults. Atherosclerosis
2007, 194, 131.

242

13. Pare G., Serre D., Brisson D. et al.: Genetic analysis of 103 candidate genes for coronary artery disease and associated phenotypes in a founder population reveals a new association between Endothelin1 and High Density Lipoprotein Cholesterol. Am. J.
Hum. Genet. 2007, 80, 673.
14. Sherva R., Yue O., Schonfeld G. et al.: Evidence
for a quantitative trait locus affecting low levels of
apolipoprotein B and low density lipoprotein on chromosome 10 in Caucasian families. J. Lipid. Res.
2007, 48, 2632.
15. Singh P., Singh M., Bhantnagar D. et al.:
Apolipoprotein E polymorphism and its relation to
plasma lipids in coronary heart disease. Indian. J.
Med. Sci. 2008, 62, 105.
16. Sparso T., Andersen G., Nielsen T. et al.: The

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 4

GKCR rs780094 polymorphism is associated with
elevated fasting serum triacylglycerol, reduced fasting and OGTT-related insulinaemia, and reduced risk
of type 2 diabetes. Diabetologia 2008, 51, 70.
17. Tong Y., Zhang S., Li H. et al.: 830A/C and (TTA)n
polymorphisms in the HMG-CoA reductase gene may
be associated with some plasma lipid metabolic phenotypes in patients with coronary heart disease.
Lipids 2004, 39, 239.
18. Wang C., Zhou X., Ye S. et al.: Combined effects of
apoE-CI-CII cluster and LDL-R gene polymorphisms
on chromosome 19 and coronary artery disease risk.
Int. J. Hyg. Environ. Health. 2006, 209, 265.
19. Willer C., Sanna S., Jackson A. et al.: Newly identified loci that influence lipid concentrations and risk
of coronary artery disease. Nat. Gen. 2008, 40, 161.

A. Dettlaff-Pokora i wsp.

