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Filagryna i jej rola w patomechanizmie 
chorób alergicznych

Filaggrin and its role in the pathomechanism of allergic disease
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Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Filagryna jest jednym z kluczowych białek warunkujących prawi-
dłową barierową funkcję naskórka. Funkcja ta może być zaburzona 
wskutek obecności mutacji w genie kodującym filagrynę. Najczęsciej 
opisywane mutacje to R501X i 2282del4. Intensywne badania nad 
mutacjami w obrębie genu filagryny a predyspozycją do zachorowa-
nia na określone choroby skóry prowadzone są od kilku lat. Pierwsze 
sugestie łączące zaburzenia filagryny z patogenezą schorzeń der-
matologicznych pojawiły się w kontekście rybiej łuski zwyczajnej. 
Prowadzone są także badania nad rolą mutacji R501X i 2282del4 
w genie filagryny w patomechanizmie chorób alergicznych. Wyka-
zano, że obecność tych mutacji znacząco zwiększa prawdopodo-
bieństwo wystapienia objawów atopowego zapalenia skóry (AZS). 
U nosicielu obydwu mutacji wykazano również zwiększone ryzyko 
rozwoju objawów astmy, ale tylko w przypadku współistnienia ob-
jawów AZS. W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad rolą 
obecności mutacji w genie FLG oraz omówiono hipotezy łączące 
występowanie mutacji z rozowjem objawów alergii dolnych dróg 
oddechowych.

Słowa kluczowe: filagryna, mutacja genowa, atopowe zapalenie 
skóry, astma

Summary

Filaggrin is one of the crucial proteins conditioning unaffected epi-
thelial barrier function. Barrier function of the epithelium may be 
impaired as a result of presence of mutations within gene coding 
for filaggrin protein. Most frequently described mutations of the FLG 
gene include R501X and 2282del4. Research has been carried out for 
several years on predisposition to skin diseases linked with presence 
of FLG gene mutations. At the beginning, filaggrin gene mutations 
were proved to play significant role in the development of ichtyosis 
vulgaris. It was also shown that presence of R501X and 2282del4 
mutations increases rik of devlopment of atopic eczema. In carriers of 
both mutations increased risk of asthma was also ascertained, howe-
ver, only in those from among them, in whom development of asth-
ma symptoms was preceded by atopic eczema. This review presents 
current development of research on the significance of mutations 
in the filaggrin gene. Hypotheses linking presence of mutations with 
lower airways allergy symptoms have also been reviewed.

Key words: filaggrin, gene mutation, atopic dermatitis, asthma

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Marek Kowalski
Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. (042) 675 73 09, fax (042) 678 22 92
email: marek.kowalski@csk.umed.lodz.pl

© Alergia Astma Immunologia 2009, 15(2): 95-100
www.alergia-astma-immunologia.eu

Naskórek, obok skóry właściwej, jest jedną z dwu 
podstawowych warstw skóry. Naskórek spełnia istotną 
rolę w utrzymywaniu wewnątrzustrojowej homeostazy. 
Elementy strukturalne i czynnościowe naskórka stanowią 
o jego funkcji jako mechanicznej, chemicznej i immuno-
logicznej bariery zabezpieczającej organizm przed wnik-
nięciem wirusów, bakterii, grzybów, jak również innych 
cząstek posiadających cechy antygenów. Kształtowanie 
się tej bariery jest wynikiem różnicowania keratynocytów 
w obrębie najbardziej zewnętrznie położonych warstw 
naskórka. Keratynocyty – stanowiące kluczowe komórki 
naskórka – przemieszczają się w trakcie różnicowania po-
przez poszczególne jego warstwy: od warstwy podstaw-
nej położonej na granicy naskórka i skóry właściwej aż do 
warstw bezpośrednio kontaktujących się ze środowiskiem 

zewnętrznym. Podczas przemieszczania się z głębszych 
do bardziej powierzchownych warstw skóry keratynocyty 
podlegają różnicowaniu i zmienia się w tym czasie eks-
presja białek powierzchniowych keratynocyta [1]. Jednym 
z głównych białek występujących w komórkach naskórka są 
cytokeratyny. Obok tonofibryli należą one do prekursorów 
keratyny będącej ostatecznym produktem metabolizmu 
naskórka [2,3]. Spośród wielu typów cytokeratyny, niektó-
re (np. cytokeratyny 1, 5 oraz 10) uważane są za markery 
prawidłowego różnicowania się i rozwoju keratynocyta. 
Jednym z najważniejszych czynników regulujących proces 
różnicowania i proliferacji keratynocytów jest TGF-β [3]. 

Różnicowanie keratynocytów prowadzi do wykształce-
nia komórek zawierających keratynę, której główną masę 
stanowią wspomniane powyżej cytokeratyny oraz białka 
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wiążące filamenty pośrednie. Do tej ostatniej grupy należy 
filagryna, która jest – obok inwolukryny i lorikriny – marke-
rem terminalnie zróżnicowanych keratynocytów [3]. 

Filagryna swoją angielską nazwę ‘filaggrin’ zawdzięcza 
charakteryzującej ją właściwości spajania włókien kera-
tynowych (filament aggregation protein). Keratyna wraz 
z filagryną stanowią główne składniki białkowe naskórka 
(80-90%), szczególnie w jego warstwie ziarnistej.  Podczas 
końcowych faz różnicowania tworzy się wysoko wyspecja-
lizowana struktura określana mianem „koperty rogowej” 
(cornified envelope – CE); znajduje się ona bezpośrednio 
pod błoną komórkową keratynocyta w końcowym sta-
dium zróżnicowania [4]. Koperta rogowa jest niezbęd-
na do zapewnienia normalnej barierowej funkcji skóry 
a w jej skład wchodzi wiele białek: filagryna, lorikryna, tri-
chohialina, inwolukryna, pośrednie filamenty keratynowe 
(intermediate keratin filaments) i inne. Białka te związane 
są krzyżowo przez transglutaminazę i tworzą skondenso-
wany cytoszkielet keratynocyta. 

Powstawanie i funkcja filagryny

Prekursorem filagryny jest profilagryna – wysokofosfo-
rylowany polipeptyd o masie cząsteczkowej ok. 500 kDa, 
bogaty w histydynę. Profilagryna składa się z N-końcowej, 
wiążącej wapń domeny S100, leżącej obok niej domeny B, 
jak również z 10-12 polipeptydowych jednostek filagryny 
stanowiących środkowy region białka (profilagryny) [5,6].  
Istnieje 10 rodzajów jednostek polipeptydowych filagryny 
– oznaczonych kolejnymi liczbami od 1 do 10 – wykazują-
cych w stosunku do siebie wysokiego stopnia homologię. 
Liczba powtórzeń (10 do 12) monomerów filagryny zależy 
od informacji genetycznej zawartej w poszczególnych 
allelach genu profilagryny i wykazuje dużą zmienność, 
która jest skutkiem duplikacji jednostki 8 i/lub 10. Sche-
mat budowy profilagryny, jej domen czynnościowych oraz 
wariantów powtórzeń jednostek filagryny przedstawiono 
na ryc. 1.

Podczas posttranslacyjnej obróbki białka profilagryny 
poszczególne jednostki filagrynowe ulegają enzymatycz-
nemu oddzieleniu, a następnie defosforylacji. Powstałe 
w ten sposób polipeptydy filagryny, każdy o masie ok. 35 
kDa, łączą filamenty keratynowe, co prowadzi do zmiany 
kształtu keratynocyta. Enzymem odgrywającym najistot-
niejszą rolę w procesie przemiany profilagryny w filagrynę 
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Ryc. 1. Schematyczna prezentacja profilagryny, jej domen czynnościowych oraz wariantów powtórzeń jednostek filagryny. Występuje wiele 
polimorficznych wariantów liczby powtórzeń monomerów filagryny. U danego osobnika duplikacji może ulec jednostka (monomer) 8 lub 10, 
jak również obie jednostki równocześnie. (Według: McGrath i Uitto 1; zmodyfikowane)

zróżnicowanych pod względem struktury, ale jednocześnie 
dzielących zarówno czasową, jak i przestrzenną swoistość 
ekspresji oraz wzajemnie powiązane i współzależne cha-
rakterystyczne cechy czynnościowe. Fragment DNA okre-
ślany mianem EDC zawiera 27 genów, z których 14 ulega 
ekspresji podczas procesu końcowego, zależnego od wap-
nia, różnicowania keratynocytów i w większości stanowi 

jest kaspaza-14 [7,8]. Jest to enzym proteolityczny, a jego 
ekspresja ograniczona jest praktycznie tylko do naskórka 
i mieszków włosowych. W doświadczeniach z zastosowa-
niem techniki knock-outu genowego zaobserwowano, że 
myszy nie wytwarzające kaspazy-14 miały łatwo łuszczącą 
się i połyskliwą skórę, co sugeruje zaburzoną budowę 
warstwy rogowej (stratum corneum) [7]. Ponadto, naskó-
rek wspomnianych myszy, ubogi w kaspazę-14, zawierał 
istotnie więcej ziarnistości keratohialinowych (w których 
magazynowana jest profilagryna) niż komórki naskór-
ka myszy szczepu dzikiego. Dalsze analizy potwierdziły 
kluczową rolę kaspazy-14 w reakcjach przekształcania 
profilagryny, a tym samym konieczność niezaburzonej 
aktywności tego enzymu dla procesu dojrzewania naskór-
ka oraz wytworzenia posiadającej właściwości barierowe 
i protekcyjne warstwy rogowej. Dalsze konsekwencje za-
burzonej budowy warstwy rogowej zaobserwowane przez 
cytowanych autorów obejmowały zwiększoną utratę 
wody przez naskórek, co z kolei wpływa na osmolarność 
oraz wilgotność skóry. Zaobserwowano także zmniejszo-
ną zdolność tak zmienionego naskórka do ochrony przez 
uszkodzeniami wynikającymi z ekspozycji na promienie 
ultrafioletowe UVB.

Budowa genu filagryny

Gen kodujący profilagrynę (FLG) zlokalizowany jest 
w chromosomie 1 i zawiera 3 egzony. Kodon oznaczający 
początek translacji znajduje się w egzonie 2, natomiast 
samo białko profilagryny kodowane jest w egzonie 3. 
Egzon 3 ma znaczne rozmiary (12753 pary zasad) i koduje 
zarówno większość domeny N-końcowej, jak i wszystkie 
– wspomniane wcześniej – powtórzenia jednostek filagry-
ny [5,9]. Region 1q21, gdzie znajduje się gen filagryna, 
stanowi część tak zwanego kompleksu różnicowania 
naskórka (EDC – epidermal differentiation complex). Jest 
to jeden z niewielu obecnych w genomie przykładów na-
gromadzenia na stosunkowo niewielkim obszarze genów 
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prekursory białek wchodzących w skład koperty rogowej. 
Pozostałe 13 genów zlokalizowanych w obrębie EDC sta-
nowią geny należące do rodziny S100, a kodowane przez 
nie białka odgrywają prawdopodobnie rolę przekaźników 
sygnałów podczas procesów różnicowania keratynocytów 
oraz innych komórek i tkanek [10].

Mutacje w genie filagryny a predyspozycje 
do rozwoju chorób skóry

Intensywne badania nad mutacjami w obrębie genu 
filagryny a predyspozycją do zachorowania na określone 
choroby skóry prowadzone są od kilku lat. Pierwsze suge-
stie łączące zaburzenia filagryny z patogenezą schorzeń 
dermatologicznych pojawiły się w kontekście rybiej łuski 
zwykłej (ichtyosis vulgaris, IV). W latach osiemdziesiątych 
XX w. wykazano, że w przebiegu rybiej łuski zwykłej fila-
gryna jest praktycznie nieobecna bądź obecna w znacznie 
zredukowanych ilościach w skórze i keratynocytach. Za-
obserwowano również zmniejszoną ekspresję mRNA dla 
filagryny u niektórych spośród chorych na rybią łuskę zwy-
kłą (cyt. za [11]). Fleckman i Brumbaugh [12] w 2002 roku 
opisali grupę chorych na rybią łuskę zwykłą, u których za-
obserwowali brak warstwy ziarnistej oraz brak ziarnistości 
keratohialinowych w naskórku. Pierwszą natomiast publi-
kacją opisującą związek mutacji w obrębie genu filagryny 
z występowaniem rybiej łuski zwykłej była publikacja Smith 
i wsp. z 2006 roku [11]. Grupa ta dokonała molekularnej 
analizy genu profilagryny u członków siedmiu niespo-
krewnionych ze sobą rodzin, w których występowała rybia 
łuska zwykła, a także u ośmiorga pacjentów z Irlandii, 
Szkocji i USA, stanowiących przypadki ‘sporadyczne’. Ana-
liza pozwoliła na zidentyfikowanie mutacji nonsensownej 
R501X zlokalizowanej w pobliżu początku pierwszego 
monomeru filagryny. Badania mutacji R501X przeprowa-
dzone na szerszą skalę z zastosowaniem analizy polimorfi-
zmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) wykazały, 
że częstość alleliczna tej mutacji jest stosunkowo wysoka 
w populacjach: irlandzkiej, szkockiej i amerykańskiej, 
i wynosi od 0,021 do 0,041. W badanej grupie, w trzech 
rodzinach zidentyfikowano  homozygoty pod względem 
mutacji R501X; były to osoby z wybitnie nasilonymi ce-
chami klinicznymi IV.  U członków pozostałych rodzin, jak 
również u pacjentów będących „przypadkami sporadycz-
nymi” obserwowano heterozygotyczność w odniesieniu 
do tej mutacji. Dalsze badania genu filagryny metodą 
sekwencjonowania doprowadziły do opisania kolejnej 
mutacji (oznaczonej jako 2282del4) polegającej na delecji 
4 par zasad – również w egzonie 3 . Podobnie jak mutacja 
„non-sense” R501X, także 2282del4 prowadzi do zatrzy-
mania procesu translacji w obrębie pierwszego monomeru 
filagryny w genie profilagryny. Częstość alleliczna mutacji 
2282del4 w populacjach irlandzkiej i szkockiej oraz wśród 
Amerykanów pochodzenia europejskiego waha się od 
0,005 do 0,012. Każda ze wspomnianych mutacji w ge-
nie filagryny powoduje utratę możliwości produkcji tego 
białka, co pociąga za sobą zaburzenia w budowie warstwy 
ziarnistej. W najcięższych przypadkach rybiej łuski, u ho-
mozygot względem mutacji R501X, obserwuje się całko-
wity brak warstwy ziarnistej jako następstwo nieobecności 
filagryny w ziarnistościach keratohialinowych. 

Wkrótce po opublikowaniu omówionej powyżej pracy, 
ukazały się wyniki badań Palmera i wsp. [13] sugerujące 
związek między mutacjami R501X i 2282del4 a predyspozy-
cją do pojawienia się objawów wyprysku atopowego (ato-
powego zapalenia skóry, AZS). Praca ta stanowi rozwinięcie 
badań nad populacją chorych na rybią łuskę zwykłą [11]. 
U wielu chorych na rybią łuskę zaobserwowano mianowi-
cie występowanie cech AZS: objawy tej choroby były szcze-
gólnie obecne w grupie chorych na ciężką postać rybiej 
łuski zwykłej. Co więcej, u tych członków badanych rodzin, 
w genomie których nie stwierdzano mutacji, nie stwierdza-
no również obecności cech atopowego zapalenia skóry. 

Jak wynika z opublikowanej w 2007 roku metaanalizy [14]
badań nad związkiem mutacji w obrębie genu filagryny 
z zachorowaniami na atopowe zapalenie skóry, mutacje 
R501X i 2282del4 predysponują w szczególności do zmian 
wypryskowych o wczesnym początku, jak również ciężkim 
i przewlekłym przebiegu u osób ze współistniejącą ato-
pią. Do chwili obecnej przeprowadzono i opublikowano 
wyniki 9 badań kliniczno-kontrolnych (case-control) nad 
mutacjami w genie filagryny i ich związkami z AZS. Osiem 
spośród tych badań dotyczyło chorych, u których stwier-
dzano obecność zarówno R501X, jak i 2282del4; badania 
te wykazały istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia wypry-
sku atopowego dla genotypu zawierającego obydwie mu-
tacje: iloraz szans (OR) wynosił od 2,03 [15] do 10,02 [16]. 
W badaniu Hendersona i wsp. [17] populacji 7000 dzieci 
angielskich oceniono, że w ok. 15% przypadków AZS, wy-
stąpienie objawów choroby można połączyć z obecnością 
co najmniej jednej ze wspomnianych mutacji.  Stwierdzo-
no silny, istotny statystycznie związek między obecnością 
mutacji w obrębie filagryny a zmianami wypryskowymi 
(egzemą) zarówno o atopowym, jak i nieatopowym cha-
rakterze. Jednakże, silniejszą asocjację opisano w tym kon-
tekście w odniesieniu do wyprysku atopowego (OR=4,98; 
95%CI: 9,99-382,5 , dla homozygot pod względem jednej z 
mutacji oraz heterozygot pod względem obydwu mutacji) 
17. Powyższe obserwacje znalazły potwierdzenie w bada-
niu Weidingera i wsp. [18] przeprowadzonym w populacji 
3099 dzieci niemieckich. Autorzy ci badali występowanie 
nie tylko mutacji R501X i 2282del4, ale również mutacji 
w obrębie genu filagryny występujących rzadziej: R2447X 
oraz S3247X. Badania te wykazały, że obecność tych 
mutacji zwiększa ponad 3-krotnie prawdopodobieństwo 
rozwoju objawów AZS. Również opublikowane ostatnio 
badania potwierdzają związek mutacji R501X i 2282del4 
z rozowjem objawów wypryskowcyh. Metaanaliza [19] 24 
badań obejmujących 5791 chorych, 1951 rodzin oraz ponad 
17 tysięcy osób w grupach kontrolnych wykazała istotny 
związek mutacji w genie filagryny ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia wyprysku atopowego (OR=3,12; 95%CI:2,57-
3,79). Podobne wyniki uzyskano podczas analizy populacji 
795 dzieci uczestniczących w badaniu ETAC [20].

Związek mutacji w genie filagryny z innymi 
chorobami atopowymi

Kolejnym etapem w badaniach nad wariantami budowy 
genu filagryny były próby określenia związku mutacji genu 
filagryny z chorobami atopowymi obejmującymi inne niż 
skóra narządy. Częstą sytuacją w przypadku badań nad 
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związkiem mutacji bądź polimorfizmu z daną patologią 
jest uzyskanie częściowo sprzecznych wyników zwłasz-
cza, gdy badania takie przeprowadzane są na różnych, 
odległych etnicznie, populacjach. Badania nad mutacjami 
R501X i 2282del4 w genie filagryny nie stanowią pod tym 
względem wyjątku.

Nie wykazano ekspresji filagryny w błonie śluzowej dol-
nych dróg oddechowych, ani w przewodzie pokarmowym 
[21-23]. Weidinger i wsp. [18] opisują co prawda silną 
ekspresję filagryny w nabłonku przedsionka jamy nosowej, 
jednak nie znaleźli oni wykładników immunohistochemicz-
nych ekspresji filagryny w obrębie nabłonka przejściowe-
go ani w nabłonku oddechowym. Tym niemniej, badania 
przeprowadzone u pacjentów z ubytkiem funkcji filagryny 
na skutek obecności wspomnianych mutacji wykazały, że 
czynnościowe upośledzenie filagryny wiąże się ze zwięk-
szonym ryzykiem sensytyzacji (uczulenia), zwiększonymi 
całkowitymi stężeniami IgE oraz wyższą częstością astmy 
bądź alergicznego nieżytu nosa [21]. 

Mutacje genu filagryny a astma oskrzelowa

Ponieważ filagryna nie ulega ekspresji w nabłonku dol-
nych dróg oddechowych, nie prowadzono początkowo 
badań ukierunkowanych na znalezienie ewentualnego 
związku między mutacjami w jej genie a występowa-
niem astmy oskrzelowej. W roku 2007 Rogers i wsp. [24] 
przeprowadzili badania dotyczące roli mutacji filagryny 
w powstawaniu fenotypów astmatycznych bez związ-
ku z współistniejącym wypryskiem atopowym. Badanie 
przeprowadzono w grupie 646 dzieci rasy białej w wieku 
5-12 lat; 185 spośród nich miało objawy AZS, a u 461 wy-
stępowały tylko kliniczne wykładniki astmy. Wykazali oni, 
że o ile mutacje w obrębie genu filagryny wykazują silny 
związek z rozwojem klinicznych cech atopowego zapale-
nia skóry, to nie mają one istotnego znaczenia jeśli chodzi 
o wystąpienie objawów astmy bądź ciężkości tej choroby. 
Ponadto, także w grupie chorych ze współistniejącymi 
objawami AZS i astmy nie wykazano żadnego związku 
między obecnością mutacji w obrębie genu filagryny 
parametrami charakteryzującymi czynność płuc takimi, 
jak wartości przepływów w drogach oddechowych czy 
nadreaktywność na bodźce nieswoiste. Jednakże inne 
badania wskazują, że omawiane mutacje w genie filagry-
ny  niosą ze sobą wzrost podatności na rozwój objawów 
astmatycznych – z zastrzeżeniem, że dotyczy to osób ze 
współistniejącymi bądź obecnymi w przeszłości objawami 
atopowego zapalenia skóry [13,25,26]. Hipotezę na temat 
związku mutacji w genie filagryny z obecnością objawów 
astmy potwierdzono w dwu kolejnych dużych badaniach 
populacyjnych: ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Pa-
rents and Children) [17] oraz ISAAC II (International Study 
of Asthma and Allergy in Childhood Phase II) [18]. Badania 
te przeprowadzone były w kilkutysięcznych grupach dzieci 
z populacji niemieckiej (ISAAC II) oraz angielskiej (ALSPAC). 
W obydwu badanych populacjach stwierdzono istotne 
statystycznie większe ryzyko wystąpienia astmy u osób 
z obecnymi mutacjami R501X i 2282del4 w genie filagry-
ny, jednakże efekt ten ograniczony był do dzieci ze współ-
istniejącym AZS. Podobnie, cytowana już w niniejszej 

pracy metaanaliza Rodriguez i wsp. [19] potwierdza, że 
obecność obydwu najczęstszych mutacji w genie filagryny 
związana jest ze zwiększonym ryzykiem rozowju objawów 
astmy jedynie u osób ze współistniejącym atopowym za-
paleniem skóry.

Przedstawione powyżej dane z badań obejmujących 
liczne populacje nie pozwalają na wykluczenie możliwo-
ści, iż gen filagryny  jest jednym z genów posiadających 
znaczenie w rozwoju podatności na astmę (susceptibility 
gene) [26]. Z drugiej strony, autorzy pierwszej pracy wy-
kluczającej rolę genu filagryny i jego mutacji w predyspo-
zycji do rozwinięcia fenotypów astmatycznych [24] ar-
gumentują, że związek obecności wymienionych mutacji 
genu filagryny z objawami astmy ma charakter jedynie 
pośredni, a gen filagryny powinien być uważany przede 
wszystkim za jeden z genów podatności w odniesieniu do 
atopowego zapalenia skóry [27]. Kolejne interesujące dane 
zawiera publikacja Marenholza i współpracowników [28]. 
Autorzy postawili sobie pytanie, czy obecność mutacji 
w genie filagryny może mieć wartość jako czynnik pre-
dykcyjny rozwoju astmy oskrzelowej. W badanej przez 
nich populacji ponad 800 dzieci wykazano, że dzieci 
z objawami AZS oraz uczuleniem na pokarmy w pierw-
szych 3 latach życia mają zwiększone ryzyko wystąpienia 
objawów astmy w późniejszym okresie (do 13. roku życia). 
Obecność mutacji w genie filagryny – obok objawów AZS 
– istotnie zwiększała w tej grupie ryzyko rozwoju astmy. 
Autorzy sugerują, że znacząco większe ryzyko wystąpienia 
astmy w tej populacji może być efektem synergistycznej 
interakcji między upośledzeniem bariery skórnej związanej 
z mutacjami genu filagryny a obecnością sensytyzacji po-
karmowej we wczesnych okresach życia. 

Mutacje genu filagryny a alergiczny 
nieżyt nosa

W cytowanych już wcześniej badaniach Weidingera 
i wsp. [18] przeprowadzonych w populacji uczestniczącej 
w badaniu ISAAC II wykazano związek między obecno-
ścią mutacji R501X oraz 2282del4 a występowaniem 
alergicznego nieżytu nosa (OR=2,63). Co więcej, związek 
ten dawał się zaobserwować niezależnie od wcześniejszej 
obecności objawów AZS bądź astmy. W także już przywo-
ływanym badaniu ALSPAC [17] Henderson i współbadacze 
wykazali natomiast istotny statystycznie związek między 
występowaniem mutacji genu filagryny a objawami 
alergicznego nieżytu nosa, ale tylko u tych pacjentów, 
u których wcześniej stwierdzono wyprysk atopowy. Zwią-
zek taki zaobserwowano we wszystkich punktach czaso-
wych, których badano tę populację, to jest w wieku 54 
i 81 miesięcy oraz 11 lat.

Molekularne podłoże zależności 
między upośledzeniem barierowej 
funkcji naskórka a rozwojem alergii 
dróg oddechowych

Nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione mechanizmy 
i procesy patologiczne mogące stanowić łącznik między 
uszkodzeniem filagryny – białka istotnego z punktu wi-
dzenia ochronnej, barierowej funkcji skóry, lecz nie ulega-
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jącego ekspresji w nabłonku dolnych dróg oddechowych – 
a wystąpieniem objawów alergii wziewnej.

Jedno z możliwych wyjaśnień takiego powiązania to 
ogólnoustrojowy wpływ procesów alergiczno-zapalnych 
stanowiących istotę AZS na drogi oddechowe – i tym 
samym indukcja ich nadreaktywności. Inny postulowany 
mechanizm polega  na osłabieniu wynikającej z barierowej 
funkcji skóry ochrony organizmu przed oddziaływaniem 
zewnętrznych czynników środowiskowych. W takiej sytu-
acji łatwiej wnikające do organizmu alergeny prowadzą 
do rozwoju uczulenia zwiększając tym samym ryzyko roz-
woju astmy. 

Inne możliwe wyjaśnienie powiązania mutacji w genie 
filagryny z występowaniem alergii dolnych dróg oddecho-
wych opiera się o wyniki badań na poziomie molekular-
nym. Przeprowadzone na modelu mysim doświadczenia 
He i współpracowników [29] sugerują, że w rozwoju aler-
gii wskutek uczulenia drogą przezskórną istotną rolę od-
grywa subpopulacja limfocytów Th17.  W obrębie zmian 
typowych dla AZS stwierdzano zwiększona ekspresję cyto-
kin profilu Th2 (w stadium ostrym) oraz Th1 (w stadium 
przewlekłym), jak również naciek komórkowy złożony 
z limfocytów T i eozynofilów. Zwiększona ekspresja IL-
17 w skórze chorych na AZS sugeruje, że przezskórna 
ekspozycja na alergen wybiórczo wpływa na stymulację 
odpowiedzi związanej z syntezą i wydzielaniem tej wła-
śnie cytokiny. We wspomnianym modelu mysim wykaza-
no również wzrost stężenia IL-17 w surowicy, co świadczy 
o intensyfikacji odpowiedzi związanej z IL-17 także na po-
ziomie ogólnoustrojowym. Wykazano też doświadczalnie, 
że interleukina 17 obecna w zwiększonych stężeniach po 
ekspozycji na alergen drogą skórną indukuje napływ neu-
trofilów do dróg oddechowych oraz wpływa na rozwój 
nadreaktywności oskrzeli. Efekty działania IL-17 stanowić 
mogą więc element łączący AZS i astmę oskrzelową, a tym 
samym częściowo wyjaśniać częste współwystępowanie 
obydwu schorzeń. 

Mutacje w genie filagryny a uczulenie 
i cechy atopii

Związek skórnej ekspozycji na alergen z rozwojem 
zapalenia alergicznego na poziomie ogólnoustrojowym 
może znajdować również odzwierciedlenie we wzajem-
nym powiązaniu obecności mutacji w obrębie genu fila-

gryny  z cechami swoistego uczulenia oraz predyspozycji 
atopowej. W populacji dzieci uczestniczących w badaniu 
ISAAC II [18] wykazano, że obecność mutacji R501X oraz 
2282del4 w genie filagryny niosła ze sobą zwiększone 
ryzyko rozwoju swoistego uczulenia ocenianego na pod-
stawie obecności dodatnich punktowych testów skórnych. 
Także w tym kontekście największe ryzyko swoistego uczu-
lenia zaobserwowano u osób ze współistniejącym AZS 
(OR=2,04; p=0,0043). W tej samej grupie obserwowano 
podobne zależności również w odniesieniu do obecności 
swoistych przeciwciał IgE. Z kolei, w badaniu ALSPAC [17] 
oceniano związek wspomnianych mutacji w obrębie genu 
filagryny z obecnością dodatnich testów skórnych z aler-
genami pyłku traw, kota oraz  roztoczy kurzu domowego. 
W odniesieniu do każdego z nich zaobserwowano związek 
z obecnością mutacji w genie filagryny; najsilniejszy zwią-
zek obserwowano w przypadku uczulenia na wszystkie 
trzy alergeny (OR=2,12; p=5,42 x 10-27).

Omówione dotychczas mutacje R501X i 2282del4 opi-
sane zostały w populacjach europejskich. Wstępne wyniki 
badań przeprowadzonych nad genem filagryny  w innych 
grupach etnicznych sugerują, że profil mutacji predyspo-
nujących do rozwoju poszczególnych chorób skóry (rybia 
łuska zwykła, wyprysk atopowy) może być inny. W pierw-
szym takim doniesieniu pochodzącym z populacji pozaeu-
ropejskiej Nomura i wsp. [30] wskazują, że u Japończyków 
do zachorowania na rybią łuskę  bądź AZS predysponują 
mutacje genu filagryny w całkowicie odmiennych loci: 
S2554X i 3321delA. Z kolei Enomoto i wsp.[31] – także 
w populacji japońskiej – opisują związek tych mutacji za-
równo z predyspozycją do rozwinięcia objawów AZS, jak 
i z obecnością podwyższonych całkowitych stężeń IgE. 

Wyniki badań przeprowadzonych nad rolą mutacji 
w genie filagryny wskazują, że zmiany w jego strukturze 
mogą wpływać na predyspozycję do rozwoju takich cho-
rób skóry, jak rybia łuska zwykła oraz atopowe zapalenie 
skóry. Prawdopodobne jest także, że skutki obecności 
mutacji genu filagryny nie ograniczają się jedynie do za-
burzeń funkcji barierowej naskórka. Rola mutacji w genie 
kodującym filagrynę w rozwoju reakcji alergiczno-zapalnej 
w narządach innych niż skóra jest przedmiotem ciągłych 
badań, a przeprowadzenie badań w zróżnicowanych et-
nicznie dużych populacjach pozwoli na poznanie nowych 
aspektów patogenezy chorób alergicznych.

Kurowski M Filagryna i jej rola w patomechanizmie chorób alergicznych
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