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SANTRUMPOS 
 
A  – adeninas 
ASA  – aleliui specifinė amplifikacija,  
ATP  – adenozintrifosfatas 
Bp  – bazių poros 
C  – citozinas 
CAPS  – pagausintos ir sukarpytos polimorfinės sekos (angl. Cleaved  
    amplified polymorphic sequence)  
Del  – delecija (iškrita) 
DNR  – deoksiribonukleazė 
ELISA  – standartizuotas imunofermentinis (angl. Enzyme linked  
    immunosorbent assay) metodas 
ET  – endoplazminis tinklas 
G  – guaninas 
GINA  – Pasaulinė astmos iniciatyva (ang. Global Initiative for Asthma) 
GWAS  – plataus masto genomo asociacijų analizė (angl. Genome wide       
    association study) 
HRP  – krienų peroksidazė 
IgE  – imunoglobulinas E 
IKK  – branduolio faktoriaus inhibitoriaus  (IκB) kinazė 
Ins  – insercija (intarpas) 
IκB  – branduolio faktoriaus kapa B inhibitorius 
KASP – konkuruojanti aleliui specifinė PGR (angl. competetive allele  
    specific PCR), 
MI  – miokardo infarktas 
NEMO  – branduolio faktoriaus kapa B moduliatorius 
NF-κB  – transkripcijos faktorius branduolio faktorius kapa B 
ŠS  – Šansų santykis (angl. Odds ratio) 
PGR  – polimerazinė grandininė reakcija 
PI  – pasikliautinasis intervalas 
PSM  – proteosomų subvienetus koduojantys genai 
RHD  – Rel šeimos baltymų homologijos domenas 
T  – timinas 
Th2  – antro tipo T ląstelės pagalbininkės 
UPS  – ubikvitino – proteosomų sistema 
VNP  – vieno nukleotido polimorfizmas 
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ĮVADAS 
      

Astma yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, kuria sergamumas 
sparčiai auga, ir šiuo metu visame pasaulyje serga apie 300 milijonų žmonių 
[1]. Liga prasideda kaip netinkamas uždegiminis atsakas į įvairius įkvepia-
mus alergenus, vedamas T ląstelių pagalbininkių (Th2) [2]. Dažniausi ast-
mos simptomai pasireiškiantys suaugusiems yra krūtinės spaudimas, švokš-
timas, kosulys ir kvėpavimo sutrikimas [3]. 

Viena svarbiausių astmos ypatybių – uždegimas [4]. Jo metu į kvėpavimo 
takus infiltruojasi daugybė uždegiminių ląstelių (T limfocitų, eozinofilų, 
neutrofilų), kurios kartu su kvėpavimo takų struktūrinėmis ląstelėmis į ap-
linką išleidžia uždegiminių mediatorių, citokinų, chemokinų, toliau skati-
nančių patologinius procesus [5, 6]. Pagrindinis uždegiminių genų raišką  
reguliuojantis veiksnys ląstelėse yra branduolio faktorius kapa B (NF-κB) 
[6]. NF-κB atlieka svarbų vaidmenį ne tik uždegiminiuose procesuose, bet ir 
imuninio atsako, ląstelių proliferacijos, karcinogenezės, ląstelių išgyvenimo 
ir apoptozės reguliacijoje [7].  

Vienas iš svarbių NF-κB signalinio kelio reguliatorių yra ubikvitino – 
proteosomų sistema (UPS), atsakinga už daugelio viduląstelinių baltymų 
ardymą [8]. Tiek NF-κB, tiek UPS tvarkingas funcionavimas yra reikalingas 
normaliai ląstelės ir viso organizmo veiklai palaikyti, o sistemų sutrikimai 
gali sukelti įvairias ligas [9–11]. 

Astma daugiaveiksnė liga, kylanti iš sudėtingos aplinkos ir genetinių 
veiksnių sąveikos. Kitaip nei monogeninių ligų atveju, nėra nustatyta vieno 
geno mutacijų, kurios galėtų lemti ligos išsivystymą. Tačiau tokių daugia-
veiksnių ligų išsivystymui genetika taip pat labai svarbi. Polinkį susirgti gali 
lemti ir genų polimorfizmai – tai genetiniai variantai, turintys bent du ale-
lius, kurių retojo dažnis populiacijoje didesnis nei 1 proc. [12]. Dažniausias 
polimorfizmas – vieno nukleotido pokytis (VNP). VNP randami išsidėstę 
visame genome maždaug 1 iš 1000 bazių porų dažniu. Ir nors jie yra stabilūs 
ir organizmui nežalingi variantai, VNP, esantys reguliaciniuose DNR ele-
mentuose, pvz., promotoriaus srityje, gali keisti geno raišką [13]. Taip pat 
gali būti įtakojama ir baltymų transliacija bei jų stabilumas [14]. VNP 
tyrimai sergančiųjų grupėse gali padėti ne tik geriau suprasti ligos eigą, 
prognozę, bet ir atrasti naujus farmakogenominius taikinius ir nuspėti atsaką 
į gydymą [14, 15].  

Tad šiame darbe buvo keliama hipotezė, kad svarbius astmos uždegi-
minio signalinio kelio elementus koduojančių genų polimorfizmai gali sietis 
su astmos išsivystymu. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Darbo tikslas 
Nustatyti ir įvertinti astmos uždegiminio NF-κB kelio genetinius ir bio-

cheminius žymenis bei jų sąsajas. 
 

Darbo uždaviniai 
1.  Nustatyti pasirinktus proteosomas koduojančių genų (PSMA6, PSMC6 ir 

PSMA3) polimorfizmus astma sergančių ir sveikų asmenų grupėse bei 
įvertinti alelių, genotipų bei haplotipų ryšį su polinkiu sirgti astma.  

2.  Nustatyti genų, koduojančių branduolio faktorių kapa B (NFKB1) ir jo 
inhibitorių IκBα (NFKBIA), pasirinktus polimorfizmus astma sergančių ir 
sveikų asmenų grupėse. Įvertinti alelių, genotipų bei haplotipų ryšį su po-
linkiu sirgti astma. 

3.  Nustatyti 26S proteosomų ir branduolio faktoriaus NF-κB koncentraciją 
astma sergančių ir sveikų asmenų kraujo serume. 

4.  Įvertinti tirtų genetinių ir biocheminių žymenų sąsajas. 
 

Darbo mokslinis naujumas 
     Šiame darbe pirmą kartą analizuojamos galimos proteosomas koduo-
jančių genų: PSMA6, PSMC6 ir PSMA3 polimorfizmų sąsajos su astma ne 
tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje – tyrimai atliekami kartu su Latvijos ir Tai-
vanio mokslininkais. Tiriami branduolio faktorių kapa B ir jo inhibitorių 
IκBα koduojančių genų polimorfizmai, kurių ryšiai su astmos išsivystymu 
dar nebuvo nustatyti. Taip pat tiriami nauji galimi astmos biocheminiai žy-
menys – 26S proteosoma ir NF-κB. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 
 

1.1. Bronchinė astma 
 

Bronchinė astma yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga. Jos metu 
padidėja bronchų jautrumas tiesioginiams ar netiesioginiams dirgikliams, 
dėl to atsiranda pasikartojantys įvairaus stiprumo dusulio, švokštimo, krū-
tinės veržimo ir kosulio epizodai. Taip pat dažna kvėpavimo takų obs-
trukcija [1]. Astma gali būti alerginė, kai liga sutampa su alerginiu įsijaut-
rinimu, kurio metu serume atsiranda imunoglobulino E (IgE) antikūnų, ir 
nealerginė. Be to pastaraisiais metais išskiriama ir daugiau astmos tipų, 
vadinamų endotipais [16]. Sergamumas šia liga auga visame pasaulyje ir 
šiuo metu astma serga daugiau nei 300 milijonų žmonių [1]. Patvirtintų 
astmos atvejų paplitimas tarp suaugusių žmonių siekia apie 3–4 proc., bet 
stebima didelė variacija tarp šalių, o didžiausias sergamumas nustatomas 
išsivysčiusiose šalyse [17]. Lietuvoje sergamumas taip pat didėja ir Lietuvos 
higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2015 metais 
1000 gyventojų teko 14,7 astma sergančių suaugusiųjų ir 42,8 sergančių vai-
kų [18].  

Liga gali prasidėti įvairiame amžiuje, ir pradžios laikas yra svarbus 
fenotipo nustatymui. Ankstyvame amžiuje prasidėjusi astma dažniausiai yra 
atopinė, vyrauja Th2 uždegiminės ląstelės, yra geras atsakas į gydymą glu-
kokortikoidais ir gera prognozė. Vėlyvame amžiuje prasidėjusi (suaugusių-
jų) astma dažnai neatopinė, ligos prognozė mažiau palanki ir daugiau šansų 
išsivystyti nuolatiniam kvėpavimo takų susiaurėjimui [19].  

 
1.2. Uždegiminiai pokyčiai sergant astma 

 
Uždegimas yra įgimtas imuninis atsakas į fizinį, fiziologinį ir oksidacinį 

stresą [20]. Sergant astma padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas įvairiems 
dirgikliams bei lėtinis uždegimas dažniausiai išlieka net nesant ryškių simp-
tomų ar esant normaliai plaučių funkcijai [1]. Dėl ilgai trunkančių uždegi-
minių procesų gali išsivystyti negrįžtama kvėpavimo takų remodeliacija 
[21]. Už pokyčius apimančius oro takų sienelės sustorėjimą, epitelio hiper-
trofiją, gleivinės pokyčius, oro takų susiaurėjimą, atsakingos epitelio ir ir ly-
giosios raumenų ląstelės. Be to epitelio ląstelės inicijuoja oro takų uždegimą 
[22]. Jos gamina didelius kiekius uždegiminių citokinų, kurie veikia įvairias 
imuninės sistemos ląsteles, taip pat gamina chemokinus, pritraukiančius 
ląsteles (eozinofilus, neutrofilus, limfocitus, putliasias ląstelės) iš cirkuliaci-
nės sistemos į kvėpavimo takus. Jos į aplinką išleidžia daugybę uždegiminių 

10 
 



 

mediatorių: citokinų, chemokinų, adhezijos molekulių, toliau skatinančių 
uždegiminius procesus, kuriuose tarpusavyje sąveikauja uždegiminės ir kvė-
pavimo takų struktūrinės ląstelės [21, 23]. 

Daugelio astmos metu uždegiminiuose procesuose dalyvaujančių ląstelių 
gaminamų citokinų (IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, TNFα ir kt.) transkripcija 
yra reguliuojama transkripcijos faktoriaus – NF-κB [24,25]. 

 
1.2.1. Uždegimas ir NF-κB signalinis kelias 
 
NF-κB vaidina svarbų vaidmenį imuninio atsako, uždegimo, ląstelės 

augimo, išgyvenimo bei vystymosi ir kituose biologiniuose procesuose [26]. 
Jis yra pagrindinis veiksnys astmos metu reguliuojantis uždegiminių media-
torių raišką kvėpavimo takų ir imuninėse ląstelėse [6]. NF-κB yra dimerinis 
transkripcijos faktorius, susidarantis iš Rel šeimos baltymų per homo- arba 
hetero-dimerizaciją. Trys iš penkių šeimos baltymų – RelA (p65), c-Rel ir 
RelB – turi transkripciją aktyvinantį domeną, o likę du – p50 (NF-κB1) ir 
p52 (NF-κB2) – transkripciją gali aktyvinti tik per heterodimerizaciją su 
kitais baltymais [27,28].  p50 ir p52 baltymai susidaro proteolizės būdu iš 
neaktyvių pirmtakų p105 ir p100 baltymų. Dažniausiai susidarantis dimeras 
yra p50/p65 [29]. Visi Rel šeimos baltymai turi labai konservatyvų Rel 
homologijos domeną (RHD), kuriuo jungiasi prie specifinių 9-10 nukleotidų 
ilgio DNR sekų, vadinamų kapa B vietomis ((5́-GGGRNWYYCC-3́ ; R – A 
arba G; N – bet koks nukleotidas; W – A arba T; Y – C arba T) [30].  

Neaktyvus dimerinis NF-κB faktorius kaupiasi ląstelių citoplazmoje su-
sijungęs su kapa B inhibitoriais (IκB), kurie neleidžia jam pereiti branduolio 
membranos. IκB šeimą sudaro septyni nariai, turintys ankyrino pasikarto-
jimus. Keturi baltymai – IκBα, Ikκβ, IκBγ ir IκBε gali tiesiogiai uždengti  
NF-κB lokalizacijos į branduolį signalą citoplazmoje, o kiti trys – Bcl-3, 
IκBζ ir IκBNS – yra branduolyje ir ten sąveikauja su NF-κB reguliuodami 
transkripciją [31]. 

Aktyvinti  NF-κB gali įvairūs veiksniai, pvz., aplinkos stresas, bakterijų 
ir virusų molekulės, UV radiacija, oksidacinis stresas, uždegiminia citokinai 
[32]. Kai ląstelė paveikiama šių stimulų IκB baltymus fosforilina serino 
kinazė IKK (IκB kinazė), kuri yra svarbaus NF-κB kelią reguliuojančio 
trimerinio komplekso dalis, sudaryta iš dviejų katalitinių ir vieno regulai-
cinio subvienetų. Tuomet fosforilinti IκB baltymai yra pažymimi ubikvitino 
molekulėmis ir suskaidomi proteosomoje, tad išlaisvintas NF-κB gali pereiti 
į branduolį ir prisijungęs prie DNR pradėti uždegimą skatinančių veiksnių – 
citokinų, adhezijos molekulių, chemokinų, augimo ir ląstelės ciklo regulai-
torių bei kitų genų transkripciją [33,34]. Iš viso NF-κB reguliuoja beveik 
500 genų transkripciją [35]. Kai kurie citokinai gali tiesiogiai aktyvinti  
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NF-κB kelią taip sukurdami teigiamą reguliacinę kilpą, dėl kurios uždegi-
minis atsakas gali sustiprėti ir pailgėti lėtinio uždegimo trukmė [36].  

NF-κB aktyvinimas gali vykti bent dviem keliais: klasikiniu/kanoniniu ir 
alternatyviu (1.2.1.1 pav.). Kanoniniame kelyje uždegiminiai citokinai, 
TNFα, IL-1, lipopolisacharidai, mikroorganizmų dalelės prisijungę prie 
atpažįstančių receptorių aktyvinina IKK kompleksą, sudarytą iš IKKα, 
IKKβ, kurie yra struktūriškai panašūs, ir pagrindinio NF-κB moduliatoriaus 
(NEMO, dar kitaip vadinamo IKKγ). Tuomet IKK fosforilina IκB, kurį at-
pažįsta ubikvitino ligazės kompleksas ir prie jo prijungia ubikvitino gran-
dinėlę. Poliubikvitilintą IκB suskaido proteosomos, NF-κB išsilaisvina ir 
gali pereiti į branduolį [29, 37]. Kanoninis kelias reguliuoja įgimtą imuninį 
atsaką. Jo metu aktyvinama uždegiminių citokinų (IL,4, IL95, IL-6, TNF-α 
ir kt.), chemokinų (MIP-1α, IL-8), adhezijos molekulių ir kitų baltymų genų 
transkripcija [38]. 

 

 
 
 
1.2.1.1 pav. Klasikinio ir alternatyvaus NF-κB signalinio kelio schema 
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Alternatyvus kelias aktyvinamas TNF šeimos baltymų – limfotoksino β, 
CD40 ligando, B ląsteles aktyvinančio faktoriaus ir kt. Jo metu kinazė NIK 
fosforilina IKKα–IKKα homodimerą, kuris sukelia p100 baltymo, esančio 
komplekse su RelB, fosforilinimą. p100 baltymo C-galinė dalis veikia kaip 
IκB. Fosforilintas p100 yra ubikvitilinamas ir dalinai suskaidomas proteo-
somoje. Taip susidaro p52 baltymas ir aktyvus heterodimeras p52/RelB, 
kuris gali pereiti branduolio membraną ir aktyvina genų transkripciją [37]. 
Šio NF-κB signalinio kelio mechanizmai skiriasi nuo kanoninio ir reguliuoja 
limfoidinių organų formavimasi, B ląstelių brendimą ir išgyvenimą, dendri-
tinių ląstelių aktyvaciją ir kaulų metabolizmą [39].  

Tad pagrindinį vaidmenį lėtinių uždegiminių ligų, tokių kaip reumatoi-
dinis artritas, astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, patogenezėje atlieka 
kanoninis NF-κB aktyvacijos kelias, prasidedantis nuo mikroorganizmų da-
lelių ir uždegimą skatinančių citokinų [40]. Šias molekules atpažįsta TLR 
receptoriai ekspresuojami įvairių imuninių ląstelių (makrofagų, B ląstelių, 
dendritinių ląstelių) ir neimuninių (fibroblastų, epitelio ląstelių ir keratino-
citų) paviršiuje [31].   

 
1.2.2. NF-κB ir astma 

 
Įvairių tyrimų duomenys rodo, jog NF-κB vaidina svarbų vaidmenį lė-

tinio uždegimo palaikyme astmos metu. Stebima padidėjusi NF-κB koncen-
tracija oro takų ląstelių branduoliuose, ir uždegiminėse ląstelėse indukuotų 
skreplių mėginiuose [6], bei padidėjusi p65, IκBα, IKKβ baltymų sintezė  
sergančiųjų stipria nekontroliuojama astma periferinio kraujo ląstelėse [41]. 
Taip pat astmos metu stebimas citokinų, kurių genų raišką reguliuoja 
NF-κB, koncentracijos padidėjimas oro takų epitelyje [42]. Be to tyrimai su 
pelėmis, kurių kvėpavimo takų epitelio ląstelėse buvo nuslopinta NF-κB 
aktyvacija, parodė, kad po poveikio įkvepiamais alergenais išsivysto silp-
nesnis uždegiminis atsakas, nustatoma sumažėjusi citokinų ir chemokinų 
koncentracija [43]. 

NF-κB reguliuoja uždegiminių T ląstelių aktyvinimą, diferenciaciją ir 
funkcijas [44, 45]. Nustatyta, kad alerginės astmos paūmėjimo metu (po 
bronchų provokacijos alergenais), tiek ankstyvoje, tiek vėlyvoje fazėse 
stebimas padidėjęs Th17 limfocitų kiekis periferiniame kraujyje bei didesnė 
IL-17 koncentracija serume ir indukuotuose skrepliuose [46, 47]. O IL-17 
yra vienas iš NF-κB signalinį kelią aktyvinančių veiksnių [48, 49]. 

Vienas efektyvių astmos gydymo būdų yra gliukokortikoidai, kurie 
veikia per NF-κB reguliuojamų uždegiminių genų transkripcijos inhibiciją 
[50, 51]. 
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1.2.3. NF-κB kelio reguliacija ubikvitino – proteosomų sistema 
 
NF-κB aktyvacijos ir veikimo keliai yra sudėtingi ir ypatingai reguliuo-

jami [52]. Vienas pagrindinių reguliatorių yra ubikvitino – proteosomų 
sistema, dalyvaujanti bent trijose skirtingose NF-κB signalinio kelio vietose 
(1.2.3.1 pav.) [53].  

p50 ir p52 ląstelėse sintetinami kaip dideli neaktyvūs baltymai pirmtakai 
p105 ir p100. Tam, kad susidarytų aktyvūs baltymai, reikalinga ubikvitino-
proteosomų sistema, kurioje p105 ir p100 baltymai yra specifiškai ir tiksliai 
ardomi. C galinis domenas yra suskaidomas, o iš N-galinės dalies susidaro 
p50 ar p52 [54]. Tad proteosomos pirmiausia dalyvauja aktyvaus NF-κB 
dimero susiformavime.  

Susidariusį aktyvų NF-κB faktorių slopina prisijungęs IκB baltymas, 
kuris veikia kaip inhibitorius paslėpdamas p65 dalį, reikalingą translokacijai 
į branduolį. Kad kompleksas p50/p65/IκB suirtų, vykdomas dvigubas IκB 
fosforilinimas. Fosforilintą IκB formą atpažįsta ubikvitino ligazė, kuri jį 
poliubikvitilina ir po to inhibitorius suardomas proteosomoje. Kai nebelieka 
IκB, p50/p65 kompleksas gali laisvai lokalizuotis iš citoplazmos į branduolį 
[29]. 

Taip pat UPS sistema dalyvauja sudėtingame IKK komplekso aktyvini-
me, kuris prasideda nuo ląstelės receptorių, pvz., TNF receptoriaus [55]. 
Sužadintas receptorius pritraukia didelę grupę įvairių baltymų, įskaitant 
TRADD (su TN-1 receptoriumi susijęs mirties domeno baltymas), keletą 
ubikvitino E3 ligazių – TRAF2, TRAF5 (su TNF receptoriumi susiję fak-
toriai),  baltymų kinazę RIP1 ir kt. Dėl komplekso susidarymo RIP1 yra 
poliubikvitilinamas ir gali aktyvinti IKK kompleksą, kuris toliau fosforilina  
IκB [29,56]. Šiame signaliniame kelyje ypatingai svarbus baltymo RIP1 
ubikvitilinimas, kuris priklausomai nuo ubikvitino prijungimo vietos atlieka 
skirtingas funkcijas – aktyvina baltymą arba nukreipia jį skaidymui proteo-
somose [57]. 

 
1.2.4. Ubikvitino – proteosomų sistema 
 
Ubikvitino proteosomų sistema yra atsakinga už daugumos ląstelinių 

baltymų, ypač trumpaamžių reguliacinių ir įvairių veiksnių sugadintų balty-
mų, skaidymą [58]. Taip ši sistema sąveikaudama su kitais reguliaciniais 
ląstelės komponentais yra būtina užtikrinant normalų ląstelės funkcionavimą 
[59,60]. Pagrindinė UPS dalis yra 26S proteosoma, vadinama tiesiog „pro-
teosoma“. Tai fermentų kompleksas, eantis visų eukariotinių ląstelių bran-
duoliuose ir citoplazmoje [61]. 26S proteosomą sudaro du subkompleksai: 
20S šerdinė ir 19S reguliacinė dalelės (1.2.4.1 pav.) [62].  
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1.2.3.1 pav. Ubikvitino – proteosomų sistemos vaidmuo NF-κB  
signaliniame kelyje 

UPS dalyvauja:  A – susidarant aktyviam p50 baltymui, B – IKK komplekso aktyvinime,  
C – IκB inhibitoriaus skaidyme. 
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20S dalelė yra cilindro formos, sudaryta iš keturių vienas ant kito sudėtų 
žiedų, kurių kiekvieną sudaro septyni atskiri subvienetai. Du išoriniai žiedai 
sudaryti iš identiškų α tipo subvienetų, o du vidiniai – iš β tipo subvienetų 
[54, 63, 64]. α žedai kartu su 19S reguliacine dalele suformuoja siaurą ka-
nalą, pro kurį gali praeiti tik denatūruoti baltymai [61]. O β žiedai, kurių 
kiekviename yra po tris aktyvias vietas, suformuoja katalitinę ertmę, kurioje 
laipsniškai vyksta baltymų skaidymas. Aktyvios vietos skiriasi savo akty-
vumu ir specifiškumu substratui, todėl  jos pavadintos pagal fermentus, 
kurie turi panašų proteolitinį aktyvumą ir specifiškumą: panašus į chimo-
tripsiną, panašus į tripsiną ir panašus į post-glutamil peptido hidrolazę [61, 
65, 66]. Baltymai proteosomose suskaidomi iki 3–25 aminorūgščių ilgio 
peptidų [67]. 

Abu 20S galus dengia 19S reguliacinės dalelės, sudarytos iš 17 skirtingų 
subvienetų: 9 subvienetai, kurių 6 yra ATPazės, suformuoja pagrindą, o 8 ne 
ATPaziniai subvienetai – dangtelį [64, 68]. Reguliacinė dalelė atlieka daug 
funkcijų: atpažįsta ubikvitinu žymėtus baltymus ir kitus proteosomai tinka-
mus substratus, sukuria kanalą α žiede, per kurį substratai galėtų patekti į 
proteolitinę ertmę. Kadangi nedenatūruoti baltymai negali praeiti pro žiedo 
kanalą, 19S dalelė pirmiausiai pašalina poliubikvitino grandinę, tuomet 
išlanksto substratą ir įveda į proteolitinę šerdį [59] 

Paprastai UPS veikia dviem vienas paskui kitą sekančiais žingsniais: 
ubikvitino molekulių prijungimas prie substrato, kurį atlika trys skirtingų 
tipų fermentai E1, E2 ir E3, ir pažymėto baltymo suskaidymas 26S proteo-
somoje bei ubikvitino perdirbimas (1.2.4.1 pav.). Pirmiausia, naudojant 
ATP energiją, ubikvitiną aktyvinantis baltymas E1 aktyvina ubikvitino C-
galinę glicino liekaną. Tuomet aktyvinta ubikvitino dalelė perkeliama ant 
E2 ubikvitiną pernešančio baltymo. E3 šeimos baltymas, ubikvitino ligazė, 
atpažįsta ir prisijungia baltymą – taikinį, prie kurio E2 perkelia aktyvintą 
ubikvitiną. Šis ciklas kartojasi, kol suformuojama pakankamo ilgio ubikvi-
tino grandinėlė ant baltymo – taikinio [60, 64, 69]. Trumpiausia ubikvitino 
grandinėlė reikalinga sėkmingam nukreipimui į proteosomas yra sudaryta iš 
keturių molekulių [70]. Tam tikrų baltymų pažymėjimui ubikvitino gran-
dinėle reikalingas dar vienas baltymas – E4, grandinės ilginimo faktorius 
[71]. 

Nustatyta, kad proteosomos gali ardyti baltymus, nepažymėtus ubikvi-
tinu, be to baltymų skaidyme gali dalyvauti tik 20S dalelė, be 19S [72, 73]. 
Taip dažniausiai būna esant esant oksidaciniam stresui, kurio metu nuo 26S 
disocijuoja 19S dalelė [74]. Be to 20S dalelė gali būti susijungusi su kitomis 
reguliacinėmis dalelėmis – PA200, PA28, kurių veikimui nereikia ATP 
energijos ir baltymų žymėjimo ubikvitinu, dėl to tokios proteosomos gali 
ardyti kitokius substratus nei 26 proteosoma [75, 76]. 
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1.2.4.1 pav. Ubikvitino – proteosomų sistemos kelias ir  
26S proteosomos sandara 

  
Tad UPS yra sudėtingas ir svarbus ląstelės mechanizmas, atsakingas ne 

tik už baltymų proteolizę. Šis mechanizmas skaidydamas baltymus daly-
vauja svarbių ląstelės funkcijų reguliavime [61, 77, 78]. Daugėja įrodymų, 
kad neproteolitinis šios sistemos veikimas yra toks pats svarbus ląstelės 
funkcionavimui ir ligų išsivystymui [78].  

UPS sistema svarbi ir normaliam plaučių ląstelių funkcionavimui [79], o 
proteosomų inhibitoriai gali sumažinti uždegiminių citokinų gamybą, užde-
giminį atsaką [80], ir gali būti panaudoti su T ląstelėmis susijusio uždegimo 
gydymui [81]. Tačiau proteosomų inhibitorių poveikis kvėpavimo takų už-
degimui pasitvirtina ne visuose tyrimuose [82]. 
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1.3. Astmos rizikos veiksniai 
 
Astma yra heterogeninė liga, kuri kyla dėl sudėtingų sąveikų tarp gene-

tinių ir aplinkos (ne genetinių) veiksnių [83]. Tad įvardinti vieną veiksnį, 
galintį lemti ligos išsivystymą, yra neįmanoma. 

 
1.3.1. Aplinkos veiksniai 
 
Atliekama daug įvairių epidemiologinių tyrimų, ieškant astmos išsivys-

tymą ir ligos eigą bei sunkumą įtakojančių veiksnių. Jau nustatyta, kad di-
desnis kūno svoris ir nutukimas gali padidinti riziką susirgti net iki 50 proc. 
[84]. Lytis taip pat turi įtakos astsmos išsivystymui. Ankstyvame amžiuje 
didesnis sergamumas stebimas tarp berniukų, tačiau vyresniame amžiuje 
moterys turi 20 proc. didesnę tikimybę nei vyrai susirgti astma ir jų ligos 
eiga būna sunkesnė [17, 19]. 

Dažnai su astmos išsivystymu siejami aplinkos veiksniai yra oro tarša,  
dažnos kvėpavimo takų infekcijos, rūkymas ir kiti [19, 85]. Aplinkos veiks-
niai yra svarbūs ne tik ligos atsiradimui, bet gali būti jos pasikartojimo bei 
paūmėjimo priežastis. Oro taršos dalelės gali pažeisti oro takus, sukelti įsi-
jautrinimą ar uždegimą, tad žmonės, ypač vaikai, gyvenantys labiau užterš-
tuose regionuose turi didesnę riziką susirgti ar sulaukti ligos paūmėjimo 
[86]. Virusiniai susirgimai (rinoviruso infekcijos) taip pat siejami su astmos 
paūmėjimu [87]. Be to tiek vidaus, tiek lauko ore yra įvairių alergenų: žie-
dadulkės, kačių ir šunų epidermio dalelės, namų dulkių erkutės, grybų spo-
ros ir k.t. Esant nuolatiniam šių alergenų poveikiui galimas organizmo įsi-
jautrinimas ir padidinta tikimybė susirgti astma ar kitomis alerginėmis li-
gomis [88].  

  Taip pat tyrinėjamos psichosocialinių faktorių, tokių kaip stresas, de-
presija, sąsajos su astma [19]. 

 
1.3.2. Genetiniai veiksniai 
 
Genetiniai veiksniai yra labai svarbūs astmos išsivystymui. Genetinės 

variacijos svarbą parodo ir tai, kad ne visiems asmenims tas pats poveikis 
duoda vienodą rezultatą. Vidutiniškai 50 proc. rizikos susirgti astma gali 
lemti genetinės variacijos tarp asmenų [83]. Tyrimų su dvyniais duomeni-
mis astmos paveldimumas svyruoja tarp 35 ir 70 procentų [83].  

Astma sudėtinga liga ir jos išsivystymui įtaką gali daryti daugybė genų 
bei jų variantų, kiekvienas su skirtingo stiprumo poveikiu. Ir nors nustatyta 
nemažai genų kanditatų, kol kas dar nėra klinikinėje praktikoje svarbių 
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genetinių variantų. Tad intensyvios naujų genų polimorfizmų ir jų įtakos 
astmai mechanizmų paieškos vyksta toliau. 

Nustatyti galimus, su astmos išsivystymu susijusius, genus ir jų variantus 
yra naudojami keli pagrindiniai tyrimo metodai. Genų kandidatų sąsajų 
analizė (angl. Candidate gene association study), kurios metu pasirenkami 
žymenys – genų polimorfizmai, tiriami sergančiųjų grupėje ir rezultatai 
lyginimai su kontrolinės grupės, neturinčios ligos požymių, duomenimis.  
Dažnai šiam tyrimui pasirenkami genai ar jų polimorfizmai dėl žinomos 
funkcijos, susijusios su liga, ar dėl jau nustatytų sąsajų su panašiomis ligo-
mis. Šis tyrimo modelis naudojamas ir šiame moksliniame darbe. Kitas me-
todas – viso genomo ryšių tyrimai (angl. Genome wide linkage), koncent-
ruojasi į šeimas, kuriose pasireiškia tiriama liga. Ir naujausia plataus masto 
genomo asociacijų analizė (angl. Genome wide association study, GWAS), 
naudojanti VNP žymenis, kurie dengia beveik visą žmogaus genomą. Taip 
galima aptikti net visiškai naujus su liga susijusius genus bei jų variantus. 
Be to šiam tyrimo metodui nereikia šeimų su pasikartojančiais ligos atvejais 
[89].  

Naudojant šiuos metodus yra nustatyta nemažai chromosominių regionų 
ir juose esančių genų variantų, galinčių prisidėti prie asmos išsivystymo. Jų 
yra beveik visose chromosomose. 1.3.2.1 lentelėje surašyti sąsajas su astma 
rodantys regionai ir genai, pagal vietą chromosomose. Daugumos jų funkci-
jos siejasi su uždegiminiu ir imuniniu atsaku. Pagal Donata Vercelli apžval-
gą [90] su astma sąsajas rodančius genus galima suskirstyti į 4 pagrindines 
grupes: genai susiję su įgimtu imunitetu ir imunoreguliacija; genai susiję su 
Th2 ląstelių diferenciacija ir efektorinėmis funkcijomis; genai susiję su 
epitelio biologija ir gleivinės imunitetu; genai susiję su plaučių funkcija, 
kvėpavimo takų remodeliacija ir ligos sunkumu. 

Tiriama daug uždegiminius citokinus koduojančių genų. Interleukiną 13, 
kuris yra pagrindinis uždegiminis citokinas alerginio uždegimo metu, ko-
duojantis genas IL13 rodo stiprias sąsajas su astma įvairiuose tyrimuose. Šio 
geno polimorfizmai rs20541 (+2044G>A, lemia Arg pakeitimą į Gln) ir  
rs1800925 (–12C>T), esantys IL13 promotoriaus regione, rodo sąsajas ne 
tik su astma, bet ir atopija, atopiniu dermatitu, padidėjusiu bendru serumo 
IgE kiekiu bei lėtine obstrukcine plaučių liga [90–92]. Interleukiną 4 koduo-
jančio geno IL4 promotoriaus polimorfizmai rs2243250 (–589C>T) ir 
rs2070874 (–33C>T) taip pat rodo sąsajas ir su astma, ir alerginiu rinitu bei 
bendru serumo IgE kiekiu [93–95]. 

Yra kitų genų, kurių polimorfizmai rodo sąsajas ne tik su astma bet ir su 
kitomis su astma nesusijusiomis ligomis. Pvz., CD38 variantai rodo ryšį su 
lėtine limfocitine leukemija [96], IL13 ir IL4R su inkstų karcinoma [97], 
ORMDL3 su opinio kolito išsivystymu [98]. 
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Šiuo metu labiausiai tyrinėjamas yra 17q12-21 regionas. Pirmą kartą 
nustatytas tiriant GWAS metodu astma sergančius vaikus [99]. Šiame re-
gione esantys ORMDL3 ir GSDMB genai ir jų VNP parodė statistiškai reikš-
mingą ryšį su astma ir kituose tyrimuose [99–101]. Dauguma studijų  rodo, 
kad šis regionas siejasi su labai ankstyvojo amžiaus astma, ir suaugusiųjų 
ligos neįtakoja [102–104]. Tačiau koks tikslus 17q regiono genų polimorfiz-
mų įtakos astmai mechanizmas dar nėra aišku [100].  

ORMDL3 geno koduojamas baltymas priklauso konservatyvių transmem-
braninių baltymų šeimai, kurie lokalizuoti endoplazminiame tinkle (ET). 
ORMDL baltymai reguliuoja sfingolipidų gamybą, dalyvauja metaloprotea-
zių ir citokinų signalinių kelių reguliacijoje. Taip pat aktyvina ATF-6α 
signalinį kelią, kuris reguliuoja kalcio pompos SERCA2b  (sarkoplazminio/ 
endoplazminio tinklo ATPazės) genų raišką ir taip gali būti susijęs su kvė-
pavimo takų remodeliacija astmos metu [98, 102]. Tyrimai su pelėmis pa-
rodė, kad po provokacijos alergenais ORMDL3 geno transkripcija bronchų 
epitelio ląstelėse stipriai išaugo [106], be to padidinta ORMDL3 baltymo 
ekspresija sukelė kvėpavimo takų pokyčius, būdingus astmai [107]. Gasder-
minas B, koduojamas GSDMB geno, yra gasdermino domeną turinčių bal-
tymų šeimos narys. Šie baltymai dalyvauja daugelyje ląstelinių procesų, 
susijusių su ląstelių diferenciacija, ląstelės ciklo kontrole, apoptoze [108]. Ir 
nors nėra žinoma, koks tikslus geno veikimo mechanizmas astmos metu, 
nustatyta, kad astma sergančių žmonių plaučių bronchų epitelio ląstelėse 
GSDMB baltymo kiekiai yra žymiai didesni nei sveikų asmenų ląstelėse, o 
transgeninėms pelėms, kurios ekspresuoja didelius kiekius žmogaus 
GSDMB baltymo, išsivysto padidintas oro takų jautrumas ir jų pokyčiai 
[109]. 

ADAM33 genas, pirmąkart nustatytas viso genomo ryšių analizės metu 
tiriant 460 kaukaziečių šeimų [110]. Geno koduojamas baltymas yra disin-
tegrino ir metaloproteazių šeimos narys. Manoma, kad ADAM baltymai 
atlieka svarbų vaidmenį ląstelių adhezijos, proliferacijos, diferenciacijos, 
apoptozės procesuose, dalyvauja signaliniuose keliuose ir uždegiminiuose 
procesuose [111]. Nustatytos ADAM33 variantų sąsajos su įvairiais astmai 
būdingais pokyčiais: padidėjusiu bronchų jautrumu, kvėpavimo takų remo-
deliacija, susilpnėjusiomis plaučių funkcijomis, ir kt. [112]. Taip pat nu-
statyta padidėjusi ADAM33 baltymo sintezė sergančiųjų astma bronchų epi-
telio, lygiojo raumens ir mezenchiminėse ląstelėse [113]. Ir nors nėra ži-
nomos tikslios ADAM33 biologinės funkcijos, manoma, kad dėl didelės 
raiškos epitelio, fibroblastų ir lygiųjų raumenų ląstelėse, baltymas gali da-
lyvauti kvėpavimo takų remodeliacijoje, ir yra potencialus astmos taikinys 
[114]. 
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Ne visi genų variantų  ryšiai su astma pasitvirtina atliekant tyrimus kitais 
metodais ar su kitomis etninėmis grupėmis. Ir vienuose tyrimuose sąsajas su 
liga rodę polimorfizmai, nepasitvirtina kituose [108, 115, 116], arba pra-
randa statistinį reikšmingumą atliekant platesnio masto tyrimus ar metaana-
lizes. Pvz., CC10 geno, kuris koduoja Klara ląstelių gaminamą 10 kilo-
daltonų baltymą,  polimorfizmo rs3741240 (+38A/G)  tyrimai rodė sąsajas 
su astma atskiruose tyrimuose [117, 118], polimorfizmo poveikį  patvirtino 
ir 10 studijų metaanalizė [119], bet po poros metų atlikta atnaujinta meta-
analizė (15 studijų) sąsajų neaptiko [120]. Dėl to labai svarbus tiriamųjų 
grupių parinkimas. 

Gali būti, kad didelė dalis rizikos susirgti astma kyla dėl genotipui spe-
cifinio atsako į aplinkos poveikius viso gyvenimo metu, ypač ankstyvos vai-
kystės periodu. Skirtingi polimorfizmų variantai gali sietis tiek su padidė-
jusia ligos rizika, tiek su apsauga nuo jos. Taip pat daugiaveiksnėms ligoms 
būdingi sudėtingi ryšiai tarp genų ir tarp aplinkos faktorių. Dėl to kiekvieno 
žmogaus asmeninė rizika susirgti tam tikra liga gali kisti dėl nuo genotipo 
priklausomo atsako į daugelį veiksnių [83, 90]. 
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1.3.2.1 lentelė. Nustatyti chromosomų regionai ir genai, susiję su astmos išsivystymu 

Chromo-
soma Regionas Genas Aprašymas, funkcija* Nuorodos 

1 2 3 4 5 
1 1p31 

1p13.2 
1q21.3 
1q32.1 

NFIA 
CHIA 
ILR6 
IL10 

Branduolio transkripcijos faktorius.  
Rūgštinė žinduolių chitinazė. Dalyvauja Th2 imuniniame atsake. 
Interleukino 6 receptorius. 
Interleukinas 10, imonoreguliacija. Citokinų sintezės slopinimas. 

[121] 
[122] 
[123, 124]  
[125] 

2 2q12  IL1RL1, 
IL18R1 

Interleukino 33 receptorius. Gali dalyvauti T helperių veikloje. 
Interleukino 18 receptorius. Dalyvauja imuniniame atsake. 

[126,127] 
 

3 3p21.3 CCR Chemokinų receptoriai. [128] 
4 4q31 USP38- 

GAB1 
Ubikvitino peptidazė. Dalyvauja UPS kelyje. 
Adaptorinis baltymas. Dalyvauja viduląsteliniuose signaliniuose keliuose. 

[129] 

5 5q31 
 
 
5q31-32 

RAD50  
IL13 
IL4 
SLC6A7 
ADRB2 

DNR taisantis baltymas. Komplekso, tvarkančio DNR, dalis. 
Interleukinas 13. Imunoreguliacinis ir uždegiminis citokinas. 
Interleukinas 4. B ląstelių aktyvacija, imuninis atsakas. 
Nuo natrio priklausomas pernašos baltymas. 
Beta 2 adrenerginis receptorius. 

[130] 
[131] 
[94] 
[132] 
[90] 

6 6p23 
6p21 
6q21 

CD38 
HLADR/DQ 
FOXO3 

Transmembraninis glikoproteinas. 
HLA II klasės molekulės. Dalyvauja baltymų pateikime ir imuninėje ląstelių 
veikloje. 
Transkripcijos faktorius. Dalyvauja apoptozės reguliacijoje. 

[126] 
[129, 130, 
133] 
[134] 

7 7p14 
7p15 

GPRA 
IL6 

Neuropeptidų receptorius. Dalyvauja ląstelių augimo reguliacijoje. 
Interleukinas 6. Dalyvauja imuninių ląstelių brendime, uždegiminiuose 
procesuose. 

[135]  
[136] 

8 8p22 NAT2 N-acetiltransferazė. Arilamino ir hidrazino junginių bei karcinogenų deaktyvacija. [137, 138] 
9 9q33 TLR4 Receptorius. Dalyvauja imuniniame atsake į bakterinius lipoposisacharidus. [139] 
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1.3.2.1 lentelės tęsinys 
1 2 3 4 5 
10 10p14 GATA3 Transkripcijos faktorius. Dalyvauja Th2 ląstelių diferencijacijoje. [129, 140] 

11 11q13.5 
11q12.3 

– 
CC10 

 
Mažų sekretuojamų baltymų šeimos narys. Dalyvauja priešuždegiminiuose 
procesuose. 

[124] 
[119] 

12 12q13 STAT6 STAT šeimos transkripcijos faktorius. Dalyvauja IL4 ir IL13 signaliniuose 
keliuose. 

[129, 141, 
142] 

14 14q24 
14q11 

– 
CMA1 

 
Chimazė, ekspresuojama putliųjų ląstelių. 

[143] 
[144–146] 

15 15q22 SMAD3 
RORA 

Baltymas dalyvauja įvairių viduląstelinių signalų perdavime. 
Baltymo receptorius. Dalyvauja ląstelių diferencijos, imuniteto ir kt. procecuose. 

[144] 
[127, 147] 

16 16p12 IL4R Interleukinų IL4 ir IL13 receptorių α grandinė.  [148, 149] 

17 17q12-21  
 
17p13 

ORMDL3/ 
GSDMB 
NLRP1 

Sfingolipidų sintezės reguliatorius. 
Gasdermino domeną turinčių baltymų šeimos narys. 
Inflamasomos dalis. Dalyvauja imuniniuose ir uždegiminiuose procesuose. 

[126, 127, 
150, 151] 
[152, 153] 

19 19q13 TGFB1 Augimo faktorius. Dalyvauja ląstelių proliferacijoje, diferenciacijoje ir 
imunoreguliacijoje. 

[154, 155] 

20 20p13 ADAM33 Disintegrino ir metaloproteinazės domeną turinčių baltymų šeimos narys. 
Dalyvauja ląstelės-ląstelės ir ląstelės-matrikso sąveikose. 

[156, 157] 

22 22q12 
22q11 

IL2RB 
GSTT1 

Interleukino 2 receptorius. Dalyvauja T ląstelių imuniniame atsake. 
Glutationo S transferazė. Dalyvauja ląstelių detoksifikaciniuose procesuose. 

[127] 
[158, 159] 

X Xq13 CXCR3 Chemokinų receptorius. Dalyvauja ląstelių proliferacijoje. [160, 161] 
*Baltymų aprašymai ir funkcijos pateiktos pagal UniProt [162]  ir NCBI gene [163] duomenų bazių informaciją 2017 m. 
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1.4. NF-κB signalinio kelio baltymus koduojančių genų 
polimorfizmas 

 
1.4.1. Proteosomų subvienetus koduojantys genai 

 
Proteosomoms dalyvaujant uždegiminiuose ir kituose svarbiuose ląstelės 

procesuose, daugėja hipotezių, jog proteosomas koduojantys genai ar jų 
variantai gali turėti įtakos įvairių žmogaus ligų išsivystymui. 

Šiuo metu didžiausias susidomėjimas skiriamas PSMA6 – proteosomų 
alfa tipo 6 subvienetą koduojančiam genui, kuris yra 14 chromosomos 
14q13.2 regione [164]. Šis genas yra vienas evoliuciškai konservatyviausių 
alfa šeimos narių, dėl to manoma, jog net nedideli pokyčiai jo raiškoje gali 
pakeisti proteosomos veikimą. 

Nustatyta, kad PSMA6 geno variantai gali sąlygoti miokardo infarktą Ja-
ponų populiacijoje. Kouichi Ozaki ir kolegų atlikto genotipavimo rezultatai 
parodė, kad vienas VNP (–8C/G, rs1048990) esantis  PSMA6 geno pirmo 
egzono 5` netransliuojamame regione buvo reikšmingai susijęs su miokardo 
infarktu (MI). Manoma, kad G alelis, padidina PSMA6 transkripciją, dėl 
kurios gali sustiprėti uždegimas per NF-κB faktoriaus aktyvaciją [165].  Stu-
dija su kinų populiacija taip pat patvirtino šio VNP svarbą MI [166]. Be to 
nustatytos PSMA6 polimorfizmo sąsajos su antro tipo cukriniu diabetu 
[167,168] ir diabetu sergančių žmonių jautrumu miokardo infarktui [169]. 
Spėjama, kad antro tipo diabetu sergančių žmonių padidėjusi PSMA6 geno 
transkripcija gali prisidėti prie sustiprėjusio uždegiminio atsako per greitesnį 
IκB inhibitoriaus skaidymą ir dėl to padidėjusią NF-κB aktyvaciją [169]. 

Taip pat nustatytos kelių mikrosatelitinių žymenų, esančių PSMA6 gero 
regione ir aplink jį, polimorfizmo sąsajos su Greivso – autoimunine skyd-
liaukės liga [170]. O PSMA6 rs1048990 G alelis dauginės mielomos atveju  
gali būti išgyvenimo prognozės faktorius [171].  

Kiti proteosomas koduojantys genai taip pat rodo sąsajas su įvairiomis 
ligomis skirtinguose tyrimuose. PSMB8 (LMP7, proteosomų beta tipo 8 
subvienetas)  ir  PSMB9 (LMP2, proteosomų beta tipo 9 subvienetas)  genų 
VNP gali būti susiję su pirmo tipo cukrinio diabeto išsivystymu [172]. Taip 
pat PSMB8 VNP variantai gali padidinti didelio jautrumo pneumonito iš-
sivystymo riziką [173]. PSMA4 – proteosomų alfa tipo 4 subvienetą koduo-
jantis genas yra 15q24-15q25.1 regione, kuriame nustatytas ryšys su plaučių 
vėžiu [174,175], o in vitro studijos parodė, kad šis genas atlieka svarbų 
vaidmenį vėžio ląstelių proliferacijoje [166].   

Nors daugelis tyrimų rodo proteosominių genų polimorfizmų svarbą 
skirtingų, ypač uždegiminių, ligų išsivystymui, kai kurie rezultatai yra 
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prieštaringi [168, 176, 177]. Ir visa proteosomų subvienetus koduojančių 
genų bei jų polimorfizmų įtaka ligoms dar nėra aiški. 

 
1.4.2. NF-κB branduolio faktorių koduojantys genai 
 
NF-κB faktoriaus p50/p105 subvienetą koduoja NFKB1 genas. NFKB1 

yra sudarytas iš 24 egzonų ir lokalizuotas 4 chromosomos ilgojo peties q24 
segmente [178]. Vienas iš labiausiai tyrinėjamų šio geno polimorfizmų yra 4 
nukleotidų pokytis –94 ins/del ATTG (rs28362491) promotoriaus regione. 
Šis polimorfizmas gali reguliuoti promotoriaus aktyvumą ir reguliacinių 
baltymų prisirišimą. Susilpnėjęs del/del varianto promotoriaus aktyvumas 
buvo nustatytas in vitro tyrimais [179].  

Promotoriaus regione esantys polimorfizmai gali turėti įtakos NFKB1 
geno ekspresijai, ir taip keisti įvairių uždegiminių citokinų transkripciją bei 
įvairių uždegiminių ir kitų ligų vystymąsi ir eigą. Išties tyrimų duomenimis 
rs28362491 variantai gali prisidėti prie ligų išsivystymo rizikos. Buvo 
nustatyta, kad ins alelis 1,8 karto padidino riziką susirgti Behceto (Behçet) 
liga, o tiriamiesiems, turintiems homozigotinį ins/ins genotipą, rizika padi-
dėjo iki 2,5 karto [180]. Taip pat nustatyta ins/del ir del/del genotipų sąsaja 
su padidėjusia krūties vėžio rizika [181], opiniu kolitu [179], ir diabetine 
nefropatija [182]. Be to šis polimorfizmas gali turėti įtakos ir kitų tipų vėžio 
išsivystymui [183–185].  

NFKB1 polimorfizmas rs12509403 (C/T), esantis introne, taip pat gali 
būti susijęs su geno ekspresija, kepenų funkcijos pokyčiais [186]. O kito 
introninio polimorfizmo rs4648068 (A/G) genotipas GG buvo reikšmingai 
susijęs su padidėjusia skrandžio vėžio rizika [187]. Su skrandžio vėžiu są-
sajas rodė ir NFKB1 polimorfizmų, esančių nepusiausvyroje sankiboje, 
haplotipai [188]. 

RELA geno, koduojančio p65 subvienetą, polimorfizmas rs11820062 
rodė sąsajas su polinkiu į lėtines kepenų ligas  [186], šizofreniją [189] bei 
padidėjusia rizika C hepatito viruso infekcijai [190]. 

 
1.4.3.  Inhibitorių IκB koduojantys genai 
 
Transkripcijos faktoriaus NF-κB inhibitorius α (IκBα) yra koduojamas 

NFKBIA geno sudaryto iš 6 egzonų 14 chromosomos ilgojo peties q13 seg-
mente (14q13) [178]. IκBα yra svarbus NF-κB aktyvumą reguliuojantis 
veiksnys, todėl NFKBIA geno pokyčiai taip pat gali būti reikšmingi NF-κB 
signalinio kelio reguliacijai uždegiminių procesų metu. Dėl to tiriamos 
NFKBIA polimorfizmų sąsajos su įvairiomis ligomis. 
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Netransliuojamam NFKBIA geno 3ʹUTR regione esančio rs696 
(+2758G>A) polimorfizmo AA genotipas reikšmingai dažniau nustatytas 
Behceto liga sergantiems nei sveikiems asmenims [180]. Be to šis polimor-
fizmas svarbus ir Krono ligos išsivystymui [191]. Taip pat rs696 rodo są-
sajas su vėžio išsivystymu. Nustatytas rs696 genotipo AA ryšys su nosia-
ryklės karcinoma [192], o  GG su storosios žarnos vėžiu [185]. 

NFKBIA geno promotoriaus regione esantys VNP rs3138053 
(−881A>G), rs2233409 (–297C>T) ir rs2233406 (–826C>T) gali įtakoti 
promotoriaus aktyvumą, geno ir IκBα baltymo ekspresiją. Genas, turintis šių 
VNP retų alelių haplotipą GTT, ekspresuojamas silpniau nei ACC variantas 
[193]. Retas rs2233406 alelis buvo susijęs su padidėjusia sunkaus bron-
chiolito rizika [193], rs2233406 ir rs2233409 polimorfizmai su dauginės 
mielomos išsivystymo rizika [194]. O pirmame geno egzone esantis 
rs1957106 (+81C>T) polimorfizmas buvo susijęs su susilpnėjusia NFKBIA 
geno raiška glioblastomos ląstelėse [195]. 

NFKBIB genas, koduojantis inhibitorių IκBβ, taip pat turi funkcinį poli-
morfizmą rs9403, kuris susijęs su pasikeitusia geno raiška ir baltymo kiekiu, 
priklausomai nuo ląstelių tipo. Didžiausias jo kiekis nustatomas kepenyse 
[196]. NFKBIB geno polimorfizmai rodo sąsajas su reumatoidiniu artritu 
[197], nors ne visuose tyrimuose [198]. 

Dar vienas genas NFKBIE koduoja inhibitorių IκBε. Nustatyta, kad jo 
variantai gali būti svarbūs reumatoidinio artrito išsivystymui, ypač 
rs2233434 (T>C) polimorfizmas, kuris keičia aminorūgštis baltymo sekoje 
(Val194Ala) ir gali įtakoti NFKBIE geno raišką [199], taip pat pakeisti 
metotreksato įsisavinimą [200]. Kitas šio geno polimorfizmas rs529948 
(G>T) statistiškai patikimai siejosi su invazine pneumokokine liga, tiriant 
sergančius vaikus [201]. 

Tad IκB polimorfizmai prisidėdami prie inhibitorių genų raiškos poky-
čių, gali būti svarbūs NF-κB signalinio kelio pokyčiams ir uždegiminių pro-
cesų reguliavimui įvairių ligų metu. 
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2. TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI 
 

Mokslinis tyrimas buvo atliktas 2011–2016 m. Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) Laboratorinės medi-
cinos klinikoje. 2011–2013 m atliktas tyrimas buvo Lietuvos mokslų tary-
bos finansuoto projekto „Proteosominių genų alelių, kaip bronchų astmos 
rizikos veiksnių tyrimas, Latvijoje, Lietuvoje ir Taivanyje“ (TAP LLT 
08/2012) dalis, vykdyta kartu su LSMU MA Pulmonologijos ir imuno-
logijos klinika. Tyrimui atlikti buvo gautas Kauno regioninio Biomedici-
ninių tyrimų etikos komiteto leidimas (Nr. BE-2-31). 2016 m. darbo tęsimui 
buvo gautas Kauno regioninio Biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidi-
mas (Nr. BE-2-10), tyrimas dalinai finansuotas LSMU MA mokslo fondo. 
Mokslinio tyrimo schema pateikiama 2.1 paveiksle. 

 

 
 

2.1  pav. Mokslinio tyrimo schema 
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2.1. Tiriamųjų kontingentas ir mėginių surinkimas 
 
Į mokslinį tyrimą buvo įtrauktas 321 asmuo, iš jų 169 buvo diagnozuota 

astma remiantis pasaulinės astmos iniciatyvos (GINA) 2010 m. kriterijais. 
Visi tiriamieji 2011–2014 m. lankėsi LSMUL Kauno klinikose ar Kauno 
mecinos šeimos centre ir buvo atrinkti gydytojo alergologo – klinikinio 
imunologo pagal nustatytus kriterijus.  

Bendrieji įtraukimo kriterijai:  
• ne jaunesni nei 18 metų amžiaus,  
• nesergantys infekcinėmis ligomis,  
• nesergantys autoimuninėmis, vėžinėmis ar kitomis lėtinėmis ligomis 

(išskyrus astmą). 
Papildomas įtraukimo kriterijus astma sergantiems:  
• astmos simptomai trunkantys ne trumpiau nei 2 metus iki tyrimo pra-

džios. 
Papildomas įtraukimo kriterijus kontrolinei grupei:  
• nėra pasireiškiančių alergijos simptomų. 
Visi asmenys, sutikę dalyvauti tyrime, buvo supažindinti su mokslinio 

tyrimo protokolu ir pasirašė informuoto asmens sutikimo formas. Vizito 
metu dalyviams buvo paimti periferinio kraujo mėginiai: 2 ml kraujo deok-
siribonukleino rūgšties (DNR) išskyrimui imti į mėgintuvėlius su EDTA ir 
5 ml kraujo serumo tyrimams į mėgintuvėlius be priedų.   

Mėgintuvėliai, skirti DNR išskyrimui, buvo laikomi šaldytuve + 8 °C 
temperatūroje ne ilgiau nei 2 savaites,  mėgintuvėliai serumo tyrimams buvo 
palaikomi kambario temperatūroje apie 30 min, nucentrifuguoti, serumas 
išpilstytas po 300 µl ir šaldomas –80 °C temperatūroje. 

 
2.2. DNR išskyrimas iš periferinio kraujo  

 
DNR iš periferinio kraujo buvo išskirta, naudojant  komercinį QIAamp 

DNA Blood mini kit rinkinį (Qiagen, Vokietija), pagal gamintojo protokolą. 
Mėgintuvėliai su krauju buvo nucentrifuguoti. Imta po 200 µl susidariusių 
leukocitų sluoksnio ir atlikta ląstelių lizė, pridedant 20 µl proteazės ir 200 µl 
lizės buferio. Mišinys buvo gerai išmaišomas ir inkubuotas kaitinimo bloke 
56 °C temperatūroje 10 min. DNR išsodinta į mišinį įpilant 200 µl 96–
100 proc. etanolio ir gerai sumaišant purtykle. Mėginiai trumpai nucentrifu-
guoti. Susidaręs lizatas iš mėgintuvėlių buvo atsargiai perkeltas ant QIAamp 
MinElute kolonėlių, uždėtų ant 2 ml surinkimo mėgintuvėlių. Kolonėlės 
nucentrifuguotos 8000 rpm greičiu 1 min. Supernatantas su ląstelės lieka-
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nomis, esantis surinkimo mėgintuvėlyje pašalintas, kolonėlės perkeltos ant 
naujų mėgintuvėlių. Prie membranos prisirišusi DNR praplauta dviem plo-
vimo buferiais. Ant kolonėlės membranos užpilta 500 µl buferio AW1. 
Kolonėlės nucentrifuguotos 8000 rpm greičiu 1 min, kolonėlės perkeltos ant 
naujų mėgintuvėlių. Ant kolonėlių užpilta 500 µl buferio AW2, nucentrifu-
guota 8000 rpm greičiu 1 min. Kolonėlės darkart perkeltos ant naujų 
mėgintuvėlių ir centrifuguotos 3 min. 14 000 rpm greičiu. Tuomet kolonėlės 
perkeltos į švarius 1,5 ml mėgintuvėlius, ant membranų užpilta po 200 µl 
eliucijos buferio ir inkubuota kambario temperatūroje 5 min. Viskas centri-
fuguota 14 000 rpm greičiu 1 min., kad išskirtos DNR eliucija būtų atskirta 
nuo membranos.  

DNR koncentracija buvo matuota, naudojant Quant-iT dsDNA BR Assay 
Kit  rinkinį ir matavimo prietaisą Qubit fluorometer (Invitrogen, JAV) pagal 
gamintojo pateiktas rekomendacijas. 

Išskirta DNR buvo saugoma –20 °C  šaldiklyje.  
 

2.3. Proteosomas koduojančių genų polimorfizmo nustatymas 
 
Šiame darbe PSMA3, PSMA6 ir PSMC6 genų pasirinkti VNP buvo nu-

statyti naudojant aleliui specifinės amplifikacijos (ASA, angl. Allele specific 
amplification) ir pagausintų bei sukarpytų polimorfinių sekų (CAPS, angl. 
Cleaved amplified polymorphic sequence, kitaip PGR-RFIP – polimerazinės 
grandininės reakcijos – restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo) metodus 
(2.3.1 lentelė). 

ASA metodu skirtingi VNP genotipai yra nustatomi naudojant skirtin-
giems aleliams specifinius pradmenis atskirose PGR reakcijose. CAPS 
metodu nustatomi PGR būdu pagausintų fragmentų VNP, kurie sukuria ar 
panaikina restrikcijos fermentų prisijungimo vietas. Dėl to skiriasi sukarpytų 
fragmentų ilgiai, analizuojant juos agarozės gelyje. 

Šie metodai proteosominių genų polimorfizmų tyrimui buvo pritaikyti ir 
naudojami pradmenys sukurti prof. Tatjanos Sjakstes ir jos kolegų iš Lat-
vijos universiteto biologijos instituto 

  
2.3.1 Polimerazinė grandininė reakcija (PGR) 

 
Kiekvienam polimorfizmui buvo ruošiami atskiri PGR reakcijos mišiniai, 

dedant atitinkamus pradmenis. Tyrimui buvo naudojama po 5 µl DNR 
(koncentracija apie 50 µg/ml). Reakcijų bendras tūris – 30 µl. Kitų reakcijos 
dalių kiekiai priklausė nuo naudojamos polimerazės ir yra nurodyti 2.3.1.1 
lentelėje. Šiame darbe buvo naudotos trys skirtingos polimerazės ir 
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gamintojo joms pritaikyti reakcijų buferiai: „KapaTaq“ DNR polimerazė 
5U/µl (KAPA Biosystems, JAV), Taq DNR polimerazė, rekombinantinė 
5U/µl (Thermo Scientific, Lietuva) ir „DreamTaq“ polimerazė (DreamTaq 
Green PCR Master mix 2X sudėtyje, Thermo Scientific, Lietuva). 

Atliekant PSMA6 rs2277460 polimorfizmo PGR, vienam mėginiui buvo 
ruošiami du reakcijos mišiniai su skirtingais tiesioginiais pradmenimis 
(pradmenų sekos nurodytos 2.3.1 lentelėje). 

Visos PGR reakcijos buvo atliekamos atitinkamomis sąlygomis:  
1. pradinė denatūracija 94 °C  5 min;  
2. 35–40* ciklų:  

a. denatūracija 94°C – 30 s,  
b. pradmenų prisijungimas esant atitinkamai temperatūrai (55–61 °C)* 

– 30 s, 
c.  sintezė 72°C – 45 s;  

3. papildoma sintezė 72 °C 7 min; 
4. pabaiga – 4 °C neribotą laiką.  
*Tikslus reakcijos ciklų skaičius ir pradmenų prisijungimo temperatūra 

kiekvienam polimorfizmui nurodyta 2.3.1 lentelėje. 
 
PGR produktų patikrinimui ir rs2277460 polimorfizmo genotipo 

nustatymui buvo atliekama elektroforezė 2 proc. agarozės gelyje. Kartu su 
mėginiais buvo leidžiamas DNR molekulinės masės ir dydžio standartas 
Ultra Low Range ar pUC19 (Thermo Scientific, Lietuva).  

 
2.3.1.1 lentelė. PGR reakcijų paruošimas, pagal naudotas DNR polimerazes 

Reakcijos komponentai 
DNR Polimerazė 

KapaTaq Taq DNA DreamTaq 
Sterilus vanduo 19,5 17,8 8,0 
Reakcijos buferis 3,0 3,0 15 
MgCl2, 25 mM * 1,5 * 
Tiesioginis pradmuo, 10 µM 1,0 1,0 1,0 
Atvirkštinis pradmuo, 10 µM  1,0 1,0 1,0 
dNTP mišinys, 25 mM 0,3 0,5 * 
DNR polimerazė, 5U/µl 0,2 0,2 * 
Tiriamoji DNR 5,0 5,0 5,0 
Bendras  reakcijos tūris: 30 

*Reakcijos buferyje yra šių komponentų, dėl to papildomai nedėta. Visi kiekiai nurodyti 
mikrolitrais.  
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2.3.1 lentelė. Proteosomas koduojančių genų VNP nustatymas 

Genas VNP kodas 
(Pokytis) 

Genotipa-
vimo 

metodas 
 

Pradmenų seka 

Pradmens 
prisijungimo 
temperatūra / 
ciklų skaičius 

PGR 
produkto 
ilgis. bp 

Restrikcijos 
fermentas/ 

veikimo 
temperatūra 

PSMA6 

rs2277460 
(–110C>A) ASA FA -5’-ATGCAAGAGCGGAAGAAAA-3’ 

FC -5’-ATGCAAGAGCGGAAGAAAC-3’ 
R-5’-TACCATGACAGGGCAATTCAG-3’ 

55°C / 35 255 
– 

rs1048990 
(–8C>G) CAPS RsaI/37 °C 

PSMC6 

rs2295826 
(128–104A>G) 

CAPS 
F-5’-GCTTAAACAAGTATTGCCGATCA-3’ 

R-5’-
AAGGAAGAAAATAAAAAGCATTACTT-3’ 

54°C / 40 
 

411 
 

HpyF3I (DdeI)/ 
37 °C rs2295827 

(128–46C>T) 

PSMA3 rs2348071 
(543+138G>A) CAPS F-5’-GTCTAAGGCAGGGATGTCCA-3’ 

R-5’-ACCAGCTTTCCCATTCAGTG-3’ 61°C / 35 232 
TscAI (TspRI)/ 

65 °C 

VNP – vieno nukleotido polimorfizmas, ASA – aleliui specifinė amplifikacija, CAPS – pagausintos ir sukarpytos polimorfinės sekos.  

 



 

2.3.2. PGR produktų karpymas 
 
PGR produktai buvo karpomi, naudojant restrikcijos fermentus pagal 

gamintojo pateiktą protokolą (Thermo Scientific, Lietuva). Kiekvieno poli-
morfizmo genotipo nustatymui buvo naudojamos skirtingos restriktazės: 
rs1048990 – RsaI (paprasta ir greito veikimo – angl. Fast digest), rs2348071 
– TspRI (TscAI) (greito veikimo), rs2295826 ir rs2295827 buvo nustatomi 
vienos reakcijos metu naudojant  DdeI (HpYF3I).  

Į reakcijos mišinį buvo dedama po 10 µl gauto PGR produkto. 0,5–1 µl 
fermento, 3 µl reakcijos buferio ir sterilaus vandens. Reakcijų bendras tū-
ris – 30 µl. Reakcijos buvo vykdomos fermentams tinkamoje temperatūroje 
(2.3.1 lentelė) 10–16 val. paprastoms ir 5 min. greito veikimo restriktazėms.  

Gauti fragmentai analizuoti 4 proc. agarozės gelyje pagal DNR 
molekulinės masės ir dydžio standartą. Kiekvieno polimorfizmo sukarpytų 
PGR produktų fragmentai parodyti 2.3.2.1 paveiksle.   

 

 
2.3.2.1 pav. Tirtų polimorfizmų restrikcijos fragmentų variantai  

ir jų analizė agarozės gelyje 
M – molekulinės masės standartas – Ultra Low Range, MP – molekulinės masės standartas 

pUC19, FI – fragmentų ilgiai. A - rs1048990 variantai: 1 – CC genotipas, 2 – GG 
genotipas, 3 – GG genotipas, 4 – CG genotipas; B - rs2295826 ir rs2295827 variantai:  

1 – AA/CC genotipas, 2 – AA/CC genotipas, 3 – AG/CT genotipas, 4 – GG/TT genotipas; 
C – rs2348071 variantai: 1-  AA genotipas, 2 – AG genotipas, 3 – GG genotipas. 

32 
 



 

2.3.3. Sekoskaita 
 
Norint patikrinti tyrimo rezultatus, 20 atsitiktinai parinktų mėginių buvo 

amplifikuoti anksčiau nurodytais tirtų VNP pradmenimis. PGR produktai 
išvalyti ir nusiųsti sekoskaitai Sanger metodu (Baseclear, Nyderlandai). 
Gauti rezultatai analizuoti programa Chromas 2.4.6 (laisvai prieinama inter-
nete https://technelysium.com.au/wp/chromas/). Rezultatų sutapimas buvo 
100 proc.   

 
2.4. NF-κB polimorfizmo nustatymas 

 
NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmai buvo nustatyti naudojant metodą, 

pagrįstą konkuruojančia aleliui specifine PGR – KASP (angl.: competetive 
allele specific PCR), kuriuo galima nustatyti VNP ir ins/del variantus. Skir-
tingi aleliai yra atpažįstami dėl dviems skirtingiems aleliams tinkančių tie-
sioginių pradmenų konkuruojančio prisijungimo. Abu pradmenys yra žy-
mėti unikaliomis sekomis, atitinkančiomis universalias FRET (angl.: Fluo-
rescence resonant energy transfer) kasetes, pažymėtas skirtingais dažais – 
FAMTM ir HEXTM.  Pasibaigus KASP reakcijoms, išmatuojama gauta fluo-
rescensija ir įvertinami tiriamų variantų genotipai: homozigotai ir hetero-
zigotai (2.4.1 pav.). 

 

 
 

2.4.1 pav. KlusterCaller programos langas su genotipavimo rezultatais 
Raudonai ir mėlynai pažymėti atitinkamų alelių homozigotai, žaliai – heterozigotai,  

o juodai – neigiama kontrolė. 
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Šiame darbe KASP genotipavimas buvo atliktas naudojant paruoštus, 
kiekvienam polimorfizmui pritaikytus, rinkinius (LGCgroup, Anglija) pagal 
gamintojo pateiktą protokolą. Vienai reakcijai imama 5 µl DNR (5–50 ng) ir 
5 µl reakcijos mišinio, ruošiamo iš 5 µl 2 × KASP Master mišinio ir 0,14 
KASP Assay mišinio tirpalų. Bendras reakcijos tūris – 10 µl. Kiekvienąkart 
leidžiant reakcijas buvo paruošiama neigiama kontrolė, kurią sudarė tik 
reakcijos mišinys ir vanduo.  

KASP reakcijos buvo vykdomos ir fluorescencijos duomenys išmatuoti 
Rotor Gene Q tikro laiko PGR prietaisu su programine įranga (Qiagen, Vo-
kietija) pagal 2.4.1 lentelėje pateiktus nustatymus. Pagal gautus duomenis 
polimorfizmų genotipai buvo įvertinti naudojant KlusterCaller programą 
(demonstracinė versija, LGCgroup, Anglija) – 2.4.1 pav.  

 
2.4.1 lentelė. KASP PGR reakcijos sąlygos 

Žingsnis Aprašymas Temperatūra Laikas Ciklų 
skaičius 

1. aktyvinimas  94 °C 15 min; 1 
2. denatūracija  94 °C 20 s  

10 pradmenų 
prisijungimas/sintezė  

61–55 °C 60 s 

3. denatūracija 94 °C 20 s  
26 pradmenų 

prisijungimas/sintezė 
55 °C 60 s 

Papildomas 
(jei reikia, palei-
džiamas pasibai-
gus 3 žingsniui) 

denatūracija 94 °C 20 s  
3 pradmenų prisijungimas / 

sintezė 
57 °C 60 s 

 
2.5. Biocheminių žymenų koncentracijos kraujo serume nustatymas 
 
Šiame tyrime buvo nustatyti dviejų biocheminių žymenų 26S proteosomų 

ir NF-κB transkripcijos faktoriaus koncentracijos. Naudotas standartizuotas 
imunofermentinis ELISA (angl. Enzyme linked immunosorbent assay) meto-
das. Abiejų žymenų koncentracija tirta pagal gamintojo pateiktas rekomen-
dacijas: 26S proteosomų – Elabscience Biotechnology (Kinija) ir Abbexa 
(Anglija); NF-κB – Elabscience Biotechnology (Kinija).  

Naudotos 96 šulinėlių ELISA plokštelės padengtos specifiniais antikū-
nais. Į šulinėlius buvo įpilta po 100 µl serumo mėginių ir praskiestų stan-
dartinių tirpalų, vykdoma inkubacija 90 min 37 °C temperatūroje. Tuomet 
užpilta po 100 µl biotinu žymėtų antikūnų ir inkubuota 60 min. Plokštelė 
tris kartus plauta su plovimo buferiu. Tuomet į šulinėlius pilta po 100 µl 
avidino žymėto krienų peroksidaze (HRP). Inkubuota 30 min. Praplovus 
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plokštelę 5 kartus, buvo įpilta po 90 µl substratinio buferio ir inkubuota 15–
30 min tamsoje, kol standartinių tirpalų šulinėliuose atsirasdavo spalvų 
gradientas. Imunofermentinė reakcija sustabdyta į šulinėlius įpilant po 50 µl 
specialaus „stop“ tirpalo. Visos inkubacijos buvo vykdomos 37 °C tempera-
tūroje. Mėginių optinis tankis nuskaitytas, naudojant 450 nm bangos ilgį, ir 
žymenų koncentracija pagal standartinių tirpalų optinius tankius apskai-
čiuota naudojant Gemini ELISA analizatorių (Stratec Gemini version 
1.11.1, Vokietija) (26S proteosomų koncentracijos nustatymas).  Arba opti-
nis tankis buvo nuskaitytas mikroplokštelių skaitytuvu (Epoch Bio-Tek 
instruments, JAV) ir koncentracijos apskaičiuotos Curve expert 1.4 prog-
rama (bandomoji versija) (NF-κB koncentracijos nustatymas). Standartiniai 
tirpalai buvo paruošti pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Mažiausia 
nustatoma koncentracija 26S – 0,3 ng/ml, NF-κB – 0,16 ng/ml. 

 
2.6. Statistinė ir bioinformacinė analizė 

 
Hardžio – Vainbergo pusiausvyros nustatymui buvo naudojama internete 

esanti skaičiuoklė (http://www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml) [202].  
Programa DnaSP6 [203] buvo naudota proteosominių genų ir NFKBIA 

geno VNP haplotipų sudarymui. Haplotipai buvo sukurti naudojant progra-
mos funkciją PHASE. 

Programa Haploview v4.2 [204] buvo naudojama įvertinti sankibos pu-
siausvyrą (LD) tarp VNP, sudaryti VNP nepusiausvyros sankibos scehmas 
ir haplotipų blokus. Taip pat apskaičiuoti haplotipų, esančių nepusiausvyros 
sankibos blokuose, dažnį tiriamose grupėse bei skirtumo tarp grupių sta-
tistinį įvertinimą (Chi-kvadrato testu). 

Statistinė analizė buvo atlikta programa R v3.4.3 su RStudio vartotojo 
aplinka (IDE) [205]. Genotipų ir alelių dažniai buvo apskaičiuoti tiesioginio 
skaičiavimo būdu ir pateikti dažnių lentelėmis ir procentais. Genotipų ir 
alelių dažnių skirtumai tarp tiriamųjų grupių nustatyti naudojant Chi-
kvadrato testą. Tikimybė (šansų santykis) sirgti astma turint tam tikrą geno-
tipą ar alelį buvo apskaičiuota naudojant daugianarės logistinės regresijos 
modelį, kontroliuojant pagal amžių ir lytį. Ataskaitos taškais buvo parinkti 
dažniausi (įprastiniai) genotipai ar aleliai.  

Alelių ir genotipų pasiskirstymas tarp grupių ir lyčių buvo apskaičiuotas 
naudojant Cochran-Mantel-Haenszel Chi-Squared testą.  

Biocheminių žymenų koncentracijos pagal skirtingus genotipus buvo ap-
skaičiuotos naudojant daugianarės tiesinės regresijos modelius. Modelio 
tinakamumas buvo patikrintas QQ grafikais ir liekamųjų reikšmių grafikais 
dėl galimų nuokrypių.  

P reikšmė p < 0,05 buvo laikoma statistiškai reikšminga. 
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3. REZULTATAI 

3.1. Tiriamųjų grupės apibūdinimas 
 

Buvo ištirti 321 asmens kraujo mėginiai. 169 asmenų, kuriems diagno-
zuota astma (sergančiųjų astma grupė),  ir 152 sveikų, astma nesergančių, 
asmenų. Abiejose grupėse amžiaus intervalas buvo panašus, tačiau sergan-
čiųjų astma grupės amžiaus vidurkis buvo didesnis nei sveikų asmenų (ati-
tinkamai 47±16 ir 36±14 metai). Vyrų ir moterų santykis buvo panašus 
abiejose grupėse.  

Tiriamųjų demografiniai duomenys nurodyti 3.1.1 lentelėje. 
 

3.1.1 lentelė. Tyrime dalyvavusių asmenų demografiniai duomenys 
Požymis Sergantys astma Sveiki asmenys 

Tiriamieji, n 169 152 

Amžius, vidurkis ± SEM 
(amžiaus ribos), metai 

47 ± 16 
(18–79) 

36 ± 14 
(22–82) 

Lytis (vyrai/moterys), n 56/113 54/98 
 
 

3.2. Proteosomas koduojančių genų polimorfizmo tyrimas 
 

Buvo ištirti proteosomas koduojančių genų (PSM) penki vieno nukleo-
tido polimorfizmai: 

• PSMA6 geno rs2277460 (–110C>A), esantis promotoriaus regione, ir 
rs1048990 (–8C>G), esantis netransliuojamame 5’UTR regione,  

• PSMC6 geno rs2295826 (128–104A>G) ir rs2295827 (128–46C>T), 
esantys pirmame introne,  

• PSMA3  geno rs2348071 (543+138G>A), esantis 7 introne.  
Šie polimorfizmai pasirinkti dėl kituose tyrimuose nustatytų sąsajų su užde-

giminėmis ir kitomis ligomis. 
Polimorfizmų išsidėstymas 14 chromosomoje vienas kito atžvilgiu ir ne-

pusiausvyros sankibos schema pavaizduota 3.2.1 paveiksle. PSMC6 geno 
abu VNP buvo visiškoje nepusiausvyroje sankiboje (D‘ = 1, r2 = 1).  
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3.2.1 pav. Tirtų proteosomas koduojančių genų VNP išsidėstymo ir 
nepusiausvyros sankibos schema. 

Kvadratėlių spalvos: raudona – D‘ = 1, LOD ≥ 2, meslva - D‘ = 1, LOD ≤  2  
(D‘ – santykinis nepusiausviros sankibos koeficientas, LOD – nepusiausviros sankibos 

tikimybės įvertis). Juoda linija apibrėžti VNP sudarantys bloką, esantį visiškoje 
nepusiausvyroje sankiboje. 

 
 

3.2.1. PSMA6, PSMC6 ir PSMA3 genų polimorfizmai  
 

Pasirinkti vieno nukleotido polimorfizmo žymenys buvo ištirti visiems į 
tyrimą įtrauktiems asmenims. Pagal gautus VNP genotipus atliktas Hardžio–
Vainbergo pusiausvyros įvertinimas atskirai sergančiųjų astma ir sveikų 
asmenų grupėms. Visi žymenys buvo pusiausvyroje (p > 0,05).  

PSMA6 geno rs2277460 polimorfizmo nustatyti du genotipai: homozi-
gotinis pagal dažną alelį C ir heterozigotinis – CA. Reto A alelio homozi-
gotų nebuvo nustatyta nei sergančiųjų astma, nei sveikų asmenų grupėse. 
Gauti rezultatai pateikti 3.2.1.1 lentelėje. Sergančiųjų astma grupėje reto A 
alelio dažnis buvo tik 11,24 proc. Vyravo homozigotinis CC genotipas 
(77,52 proc.). Sveikų asmenų grupėje nustatyti alelių ir genotipų dažniai 
buvo panašūs. 

Tiriant rs1048990 polimorfizmą, nustatyti trys genotipų variantai (3.2.1.1 
lentelė). Sergančiųjų astma grupėje vyravo CC genotipas (68,64 proc.), 
homozigotinis GG genotipas nustatytas tik 3,55 proc. dažniu, o heterozi-
gotinis CG – 27,81 proc. Sveikų asmenų grupėje genotipų pasiskirstymas 
nesiskyrė, lyginant su sergančiaisiais astma (3.2.1.1 lentelė). Reto G alelio 
dažniai tiriamųjų grupėse buvo panašūs ir nesiekė 20 proc. (3.2.1.1 lentelė).  
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3.2.1.1 lentelė. PSMA6 geno alelių ir genotipų dažnių pasiskirstymas tiria-
mųjų grupėse 

Genas 
VNP kodas 

Pokytis 

Alelis / 
genotipas 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė 

χ2   p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc) 

PSMA6   
rs2277460 
–110C>A 

C 300 88,76 276 90,79 
0,57  0,44 

A 38 11,24 28 9,21 

CC 131 77,52 124 81,58 
0,58  0,45 

CA 38 22,48 28 18,42 

PSMA6 
rs1048990 

–8C>G 

C 279 82,54 258 84,87 
1,67  0,43 

G 59 17,46 46 15,13 

CC 116 68,64 108 71,05 

1,67  0,43 CG 47 27,81 42 27,63 

GG 6 3,55 2 1,32 

 
PSMC6 geno tirti du polimorfizmai rs2295826 ir rs2295827 buvo vi-

siškoje nepusiausvyroje sankiboje (4.2.1 pav.), todėl jų genotipų ir alelių 
dažniai nesiskyrė (3.2.1.2 lentelė).  
 
3.2.1.2 lentelė. PSMC6 geno alelių ir genotipų dažnių pasiskirstymas tiria-
mųjų grupėse 

Genas 
VNP kodas 

Pokytis 

Alelis / 
genotipas 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė χ2 p Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc) 

PSMC6 
rs2295826 

128–104A>G 

A 293 86,69 251 82,57 
2,24 0,33 

G 45 13,31 53 17,43 

AA 127 75,15 105 69,08 
2,24 0,33 AG 39 23,08 41 26,97 

GG 3 1,78 6 3,95 

PSMC6 
rs2295827 

128–46T>C 

C 293 86,69 251 82,57 
2,24  0,33 

T 45 13,31 53 17,43 
CC 127 75,15 105 69,08 

2,24  0,33 CT 39 23,08 41 26,97 
TT 3 1,78 6 3,95 
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Sergančiųjų astma grupėje vyravo homozigotinis genotipas pagal dažną 
alelį (AA/CC), o homozitogų pagal retą alelį (GG/TT) nustatyta tik 1,78 
proc. Reto alelio G dažnis grupėje buvo 13,31 proc. Sveikų asmenų grupėje 
dažnių pasiskirstymas buvo panašus (3.2.1.2 lentelė).  

PSMA3 polimorfizmo rs2348071 nustatyti trys genotipų variantai 
(3.2.1.3 lentelė). Sergančiųjų astma grupėje homozigotinis genotipas pagal 
dažną alelį (GG) nustatytas 44,38 proc. dažniu buvo beveik 10 proc. Ma-
žesnis nei sveikų asmenų grupėje (53,95 proc). O heterozigotinis GA 
genotipas sergančiųjų astma grupėje buvo nustatomas beveik 10 proc. 
dažniau (47,93 proc. ir 38,82 proc. atitinkamai). Tačiau skirtumai nebuvo 
statistiškai reikšmingi (p = 0,22).  
 
3.2.1.3 lentelė. PSMA3 geno alelių ir genotipų dažnių pasiskirstymas tiria-
mųjų grupėse 

Genas 
VNP kodas 

Pokytis 

Alelis / 
genotipas 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė 

χ2  p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc.) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc.) 

PSMA3 
rs2348071 

543+138G>A 

G 231 68,34 223 73,36 
2,93  0,23 

A 107 31,66 81 26,64 

GG 75 44,38 82 53,95 

3,04 0,22 GA 81 47,93 59 38,82 

AA 13 7,69 11 7,24 

 
3.2.2.  Proteosominių genų penkių polimorfizmų haplotipų analizė 

 
Norint patikrinti bendras tirtų VNP sąsajas su astma, buvo apskaičiuoti 

galimų haplotipų dažniai abiejose tiriamųjų grupėse ir palyginti tarpusavyje. 
Haplotipai buvo sudaryti visiems 5 tirtiems VNP ir atskirai dviems 
(rs2295826 ir rs2295827), sudarantiems sankibos bloką (3.2.1 pav.).  

Sudarius proteosomas koduojančių genų 5 VNP haplotipus, buvo gauti 9 
pagrindiniai variantai (haplotipai, kurių bendras dažnis nesiekė 1 proc. 
neparodyti). Dažniausias variantas buvo CCACG, kurio dažnis sergančiųjų 
astma ir sveikų asmenų grupėse viršijo 40 proc. O dažniausių trijų haplotipų 
CCACG, CCACA ir CCGTG bendras dažnis sergančiųjų astma ir sveikų 
asmenų grupėse viršijo 70 proc. Likusių haplotipų dažnis grupėse nesiekė 
10 proc, ir bendrai sudarė mažiau nei 30 proc. Visų nustatytų haplotipų 
dažniai tarp grupių skyrėsi nereikšmingai (p > 0,05) (3.2.2.1 lentelė). 
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3.2.2.1 lentelė. PSM penkių polimorfizmų haplotipų dažniai 
Haplotipas 

 
1 2  3  4  5 

Sergančiųjų astma grupė Sveikų asmenų grupė 

Dažnis (n) Dažnis (proc.) Dažnis (n) Dažnis (proc.) 
C C A C G 140 41,42 134 44,08 
C C A C A 66 19,53 50 16,45 
C C G T G 32 9,47 39 12,83 
A C A C G 28 8,28 24 7,89 
C G A C A 31 9,17 21 6,91 
C G A C G 22 6,51 20 6,58 
C C G T A 4 1,18 8 2,63 
C G G T G 5 1,48 4 1,32 
A C A C A 6 1,78 2 0,66 

Haplotipas: 1 – rs2277460 alelis, 2 – rs1048990 alelis, 3 – rs2295826 alelis,  
4 – rs2295827 alelis, 5 – rs2348071 alelis. 
 

Sankibos bloke buvo nustatyti du rs2295826/rs2295827 haplotipai AC ir 
GT. Jų dažnių skirtumas sergančių astma ir sveikų asmenų grupių buvo ne-
didelis ir statistiškai nereikšmingas (p = 0,15). Dažnesnis haplotipas abiejo-
se tiriamųjų grupėse viršijantis 80 proc. buvo AC (3.2.2.2 lentelė).  
 
3.2.2.2 lentelė. Haplotipų, esančių sankibos bloke, dažniai ir jų pasiskirsty-
mas tiriamose grupėse 

Haplotipas 
rs2295826/rs2295827 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė 

χ2  p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc) 

AC 293 86,69 251 82,57 
2,1 0,15 

GT 45 13,31 53 17,43 

 
 

3.2.3. Tirtų proteosominių genų alelių ir genotipų reikšmė astmos 
išsivystymui 
 
Buvo apskaičiuota tikimybė (šansų santykis) susirgti astma turint tam 

tikrą PSMA6, PSMA3 ir PSMC6 genų alelį ar genotipą, lyginant su daž-
niausiu (įprastu) variantu (3.2.3.1 lentelė).  

Visų ištirtų polmorfizmų reti aleliai ir genotipai rizikos susirgti astma 
nekeitė. Nustatytas šanšų santykis nesiekė 2, išskyrus PSMA6 rs1048990 
polimorfizmą, kur asmenims, turintiems GG genotipą, apskaičiuotas šansų 
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santykis buvo 5,03. Tačiau šis pokytis statistiškai nereikšmingas (p = 0,26), 
turintis labai platų pasikliautinąjį intervalą (3.2.3.1 lentelė). Statistinis pa-
tikimumas galėjo būti nepasiektas ir dėl mažo tiriamųjų, turinčių G alelį, 
skaičiaus. Sergančių astma asmenų grupėje GG genotipas nustatytas tik 
3,5 proc., o sveikų asmenų – 1,3 proc. dažniu (3.2.1.1 lentelė). 

 
3.2.3.1 lentelė. Rizika susirgti astma turint atitinkamą alelį ar genotipą 

Genas 
Polimorfizmas 

Alelis, 
genotipas ŠS 95 proc. PI p 

PSMA6  
rs2277460  

C 1 – – 
A 0,97 0,51–1,84 0,94 

CC 1 – – 
CA 0,94 0,39–2,19 0,89 

PSMA6 
rs1048990 

C 1 – – 
G 1,83 0,66–1,77 0,75 

CC 1 – – 
CG 1,31 0,6–2,87 0,49 
GG 5,03 0,35–141,23 0,26 

PSMC6 
rs2295826  

A 1 – – 
G 0,68 0,42–1,09 0,12 

AA 1 – – 
AG 1,41 0,63–3,16 0,39 
GG 0,87 0,09–6,58 0,89 

PSMA3 
rs2348071   

G 1 – – 
A 1,08 0,72–1,61 0,72 

GG 1 – – 
AA 0,69 0,24–1,95 0,49 

ŠS – šansų santykis. PI – pasikliautinasis intervalas. 
 

PSMC6 geno rs2295827 varianto šansų santykio rezultatai 3.2.3.1 len-
telėje nepateikti, nes, VNP esant visiškoje nepusiausvyroje sankiboje su 
rs2295826, abiejų rezultatai buvo identiški ir statistiškai nereikšmingi. 

Apskaičiavus PSM genų haplotipų šansų santykį, nustatyta, kad asme-
nims, kurie turi haplotipą CCGTA tikimybė susirgti astma patikimai su-
mažėja 4,3 karto (ŠS = 0,23; p = 0,046), lyginant su turinčiais dažniausią 
haplotipą CCACG. Kitų haplotipų šansų santykio reikšmės skyrėsi nereikš-
mingai (3.2.3.2 lentelė). 
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3.2.3.2 lentelė. Rizika susirgti astma, turint atitinkamą PSM haplotipą 
PSM genų haplotipas ŠS 95 proc. PI p 

CCACG 1 – – 
CCACA 1,09 0,67–1,78 0,72 
CCGTG 0,87 0,49–1,54 0,63 
ACACG 1,20 0,62–2,35 0,59 
CGACA 1,28 0,66–2,50 0,46 
CGACG 1,37 0,68–2,77 0,38 
CCGTA 0,23 0,04–0,89 0,046 
CGGTG 0,93 0,19–4,51 0,93 
ACACA 1,27 0,25–9,30 0,78 

ŠS – šansų santykis, PI – pasikliautinasis intervalas. 
 
 

3.3. NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmo tyrimas 
 

Tyrimui buvo pasirinktas vienas NFKB1 geno (4q24) polimorfizmas, 
esantis promotoriaus regione, kur gali būti keturių nukleotidų ATTG iškrita 
rs28362491 (94ins/del ATTG), ir trys NFKBIA geno (14q13) VNP –  
rs2233406 (–826C>T) ir rs3138053 (−881A>G), esantys promotoriaus 
regione, ir rs696 (+2758G>A), esantis netransliuojamam 3ʹUTR regione 
(3.3.1 pav.). 

 

 
 

3.3.1 pav. NFKBIA geno schema, kurioje pavaizduotas tirtų VNP 
išsidėstytmas 

 
Nustatyta, kad šie polimorfizmai yra funkciniai, siejami su pakitusia genų 

raiška ir įvairiomis uždegiminėmis bei vėžinėmis ligomis. 
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3.3.2 pav. Tirtų NFKBIA geno polimorfizmų išsidėstymo ir nepusiausvyros 
sankibos schema. 

Kvadratėlių spalvos: raudona – D‘ = 1, LOD ≥ 2, rausvi atspalviai  – D‘ < 1, LOD ≥  2  
(D‘ – santykinis nepusiausviros sankibos koeficientas, LOD – nepusiausviros sankibos 
tikimybės įvertis). Juoda linija apibrėžti VNP sudarantys bloką, esantį nepusiausvyroje 

sankiboje. Langeliuose nurodyta D‘ reikšmė. 
 

NFKBIA geno polimorfizmų išsidėstymas 14 chromosomoje vienas kito 
atžvilgiu ir nepusiausvyros sankibos schema pavaizduota 3.3.2 paveiksle. 
Du polimorfizmai rs2233406 ir rs3138053 buvo stiprioje nepusiausvyroje 
sankiboje (D‘ = 0,96, r2 = 0,93) ir sudarė haplotipų bloką.  
 

3.3.1. NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmų analizė 
 
Pasirinkti genų polimorfizmai buvo nustatyti visiems tiriamiesiems, iš-

skyrus rs28362491 ir rs696, kurių kontrolinėje grupėje nepavyko nustatyti 
vieno asmens genotipo, ir rs3138053, kur nepavyko nustatyti vieno genotipo 
astmos grupėje.  

Pagal gautus VNP genotipų dažnius atliktas Hardžio–Vainbergo pusiau-
svyros įvertinimas atskirai sergančiųjų astma ir sveikų asmenų grupėse. Visi 
žymenys buvo pusiausvyroje (p > 0,05). 

Gauti NFKB1 geno polimorfizmo rs28362491 trys genotipų variantai 
(homozigotinis pagal dažną alelį, homozigotinis pagal retą alelį ir hetero-
zigotinis) (3.3.1.1 lentelė). Sergančiųjų astma grupėje retas del alelis nusta-
tytas 40,24 proc. dažniu. Sveikų asmenų grupėje dažnis buvo panašus – 
43,04 proc. Sergančiųjų astma grupėje dažniausiai nustatomas genotipas 
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buvo heterozigotinis ins/del – 48,52 proc. Sveikų asmenų grupėje taip pat 
vyravo šis genotipas (3.3.1.1 lentelė). 
 
3.3.1.1 lentelė. NFKB1 geno alelių ir genotipų  dažniai ir jų pasiskirstymas 
tiriamųjų grupėse 

Genas 
VNP kodas 

Pokytis 

Alelis / 
genotipas 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė  

χ2  p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc.) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc.) 

NFKB1 
rs28362491 
94ins>del 

ins 202 59,76 172 56,95 
1,21  0,54 

del 136 40,24 130 43,05 
ins/ins 60 35,50 46 30,46 

0,94  0,62 ins/del 82 48,52 80 52,98 
del/del 27 15,98 25 16,56 

 
NFKBIA geno visų tirtų polimorfizmų nustatyti trys genotipų variantai. 

Sergančiųjų astma grupėje rs696 polimorfizmo homozigotinis GG ir he-
terozigotinis GA genotipai buvo nustatyti panašiu dažniu (atitinkamai 
40,24 proc. ir 42,01 proc.), o homozigotinis AA rečiau – 17,75 proc. Sveikų 
asmenų grupėje GG genotipas buvo nustatytas rečiau (30,46 proc), lyginant 
su sergančiais astma, tačiau skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas 
(p = 0,19) (3.3.1.2 lentelė). rs696 reto alelio A dažnis tarp grupių taip pat 
nesiskyrė (3.3.1.2 lentelė). 

Tiriant rs2233406 polimorfizmą retas T alelis sergančiųjų astma grupėje 
buvo nustatytas 25,44 proc. dažniu, sveikų asmenų grupėje jo dažnis buvo 
mažesnis (3.3.1.2 lentelė). Vyraujantis genotipas sergančiųjų astma ir sveikų 
asmenų grupėse buvo CC (57,40 proc. ir 63,16 proc. atitinkamai). Reikš-
mingų skirtumų, lyginant genotipų ir alelių pasiskirstymą tarp grupių, nenu-
statyta. 

NFKBIA geno rs3138053 polimorfizmas buvo stiprioje nepusiausvyroje 
sankiboje su  rs2233406, dėl to jų alelių ir genotipų dažniai pasiskirsto pa-
našiai (3.3.1.2 lentelė). Sergančiųjų astma ir sveikų asmenų grupėje taip pat 
vyravo homozigotinis genotipas pagal dažną alelį – AA (57,14 proc. ir 
63,16 proc. atitinkamai). Reikšmingų dažnių pasiskirstymo skirtumų tarp 
grupių nenustatyta. 
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3.3.1.2 lentelė. NFKBIA geno alelių ir genotipų dažniai ir jų pasiskirstymas 
tiriamųjų grupėse 

Genas 
VNP kodas 

Pokytis 

Alelis/ 
Genotipas 

Sergančiųjų astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė 

χ2  p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc.) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc.) 

NFKBIA 
rs696 
+2758G>A 

G 207 61,24 167 55,30 
3,35 0,19 

A 131 38,76 135 44,70 
GG 68 40,24 46 30,46 

3,35 0,19 GA 71 42,01 75 49,67 
AA 30 17,75 30 19,87 

NFKBIA 
rs2233406 
-826C>T 

C 252 74,56 243 79,93 
3,72 0,16 

T 86 25,44 61 20,07 
CC 97 57,40 96 63,16 

3,83 0,15 CT 58 34,32 51 33,55 
TT 14 8,28 5 3,29 

NFKBIA 
rs3138053 
-881A>G 
 

A 251 74,70 244 80,26 
4,41  0,11 

G 85 25,30 60 19,74 
AA 96 57,14 96 63,16 

4,42 0,11 AG 59 35,12 52 34,21 
GG 13 7,74 4 2,63 

 
 

3.3.2. NFKBIA geno haplotipų analizė 
 

Buvo apskaičiuoti galimų NFKBIA geno haplotipų dažniai pagal tirtus 
polimorfizmus. NFKB1 genas neįtrauktas į analizę, nes jis yra kitoje (4) 
chromosomoje.  

Haplotipai buvo nustatyti visiems tirtiems NFKBIA polimorfizmams ir 
atskirai dviems, esantiems sankibos bloke (3.3.2 pav.). 

Sudarius trijų NFKBIA polimorfizmų haplotipus, nustatyti keturi pagrin-
diniai haplotipai ACA, GCA, GTG ir ATG (haplotipai, kurių dažnis siekė 
mažiau nei 1 proc. į analizę neįtraukti) (3.3.2.1 lentelė).  

Sergančiųjų astma grupėje haplotipas GTG buvo nustatytas patikimai 
dažniau nei sveikų asmenų grupėje (22,62 proc. lyginant su 17,22 proc., 
p = 0,048). 

Sergančiųjų astma grupėje dažniausias haplotipas buvo GCA, o sveikų 
asmenų ACA. Tačiau pasiskirstymo tarp grupių skirtumai nebuvo reikš-
mingi (p > 0,05). 
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3.3.2.1 lentelė NFKBIA geno haplotipai ir jų pasiskirstymas grupėse 
Haplotipas 

1  2  3 
Sergančiųjų astma grupė Sveikų asmenų grupė 

p 
Dažnis (n) Dažnis (proc) Dažnis (n) Dažnis (proc) 

A C A 122 36,31 127 42,05 0,08 

G C A 128 38,09 114 37,75 0,85 

G T G 76 22,62 52 17,22 0,048 

A T G 8 2,38 9 2,98 0,95 
Haplotipas: 1 – rs696 alelis, 2 – rs2233406 alelis, 3 – rs3138053 alelis.  

 
3.3.2.2 lentelėje pateikti rs2233406/rs3138053 du pagrindiniai haplotipai 

CA ir TG (haplotipai, kurių dažnis siekė mažiau nei 1 proc. neįtraukti). Ser-
gančiųjų astma grupėje haplotipas TG buvo nustatomas dažniau o CA – re-
čiau, lyginant su sveikais asmenimis (3.3.2.2 lentelė), tačiau skirtumai nebu-
vo statistiškai reikšmingi (p > 0,05). 

 
3.3.2.2 lentelė. Haplotipų, esančių sankibos bloke, dažniai ir jų pasiskirsty-
mas tiriamųjų grupėse 

Haplotipas 
rs2233406/ 
rs3138053 

Sergančių astma 
grupė 

Sveikų asmenų 
grupė 

χ2 p 
Dažnis 

(n) 
Dažnis 
(proc) 

Dažnis 
(n) 

Dažnis 
(proc) 

CA 249 73,67 242 79,61 3,14 0,076 

TG 85 25,14 58 19,08 3,39 0,066 

 
 

3.3.3. NFKB1 ir NFKBIA genų alelių ir genotipų reikšmė astmos 
išsivystymui 

 
Buvo apskaičiuota rizika susirgti astma turint tam tikrą NFKB1 ir 

NFKBIA genų alelį ar genotipą, lyginant su dažniausiu (įprastu) variantu, 
rezultatai pateikti 3.3.3.1 lentelėje.  

Nustatyta, kad NFKBIA geno polimorfizmo rs2233406 genotipas TT gali 
padidinti riziką susirgti astma net 5 kartus (ŠS = 5,03; p = 0,04). Tačiau T 
alelis lyginant su C rizikos nepadidina (ŠS = 0,48; p = 0,4). rs3138053 po-
limorfizmo GG genotipas modelyje koreliuoja su TT genotipu ir duoda to-
kią pačią šansų santykio reikšmę (ŠS = 5,03).  
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3.3.3.1 lentelė. Rizika susirgti astma turint atitinkamą alelį ar genotipą 
Genas 

Polimorfizmas 
Alelis, 

genotipas ŠS 95 proc. PI p 

NFKB1 
rs28362491 

 

ins 1 – – 
del 0,87 0,61–1,26 0,46 
ins/ins 1 – – 
ins/del 0,75 0,33–1,69 0,75 
del/del 1,11 0,37–3,36 0,86 

NFKBIA 
rs696 

 

G 1 – – 
A 0,69 0,48–1,01 0,06 
GG 1 – – 
GA 0,80 0,28–2,27 0,67 
AA 1,86 0,62–5,83 0,28 

NFKBIA 
rs2233406 

 

C 1 – – 
T 0,48 0,06–2,19 0,40 
CC 1 – – 
CT 0,28 0,01–8,05 0,39 
TT# 5,03 1,17–27,68 0,04 

NFKBIA 
rs3138053 

 

A 1 – – 
G 2,53 0,55–19,36 0,29 
AA 1 – – 
AG 2,74 0,09–78,15 0,50 
GG# 5,03 1,17–27,68 0,04 

#NFKBIA rs2233406 TT genotipas koreliuoja su NFKBIA rs3138053 GG ir jų  ŠS reikšmės 
yra tokios pačios.  
ŠS – šansų santykis. PI – pasikliautinasis  intervalas. 
 

Tiriant haplotipų šansų santykius, nustatyta, kad haplotipai GCA ir GTG, 
didino riziką susirgti astma lyginant su dažniausiu ACA, (3.3.3.2 lentelė). 
Didžiausią įtaką astmos išsivystymui rodė GTG haplotipas, kuris riziką 
susirgti padidino beveik 2 kartus (ŠS = 1,86). Haplotipas GCA riziką didino 
1,5 karto (ŠS = 1,52; p = 0,04). 
 
3.3.3.2 lentelė. Rizika susirgti astma turint atitinkamą NFKBIA haplotipą 

NFKBIA haplotipas ŠS 95 proc. PI p 
ACA 1 – – 
GCA 1,52 1,03–2,28 0,04 
GTG 1,86 1,14–3,04 0,013 
ATG 1,08 0,36–3,18 0,89 

ŠS – šansų santykis. PI – pasikliautinasis intervalas. 
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3.4. Uždegiminio kelio biocheminių žymenų tyrimas 
 

3.4.1. 26S proteosomų koncentracijos kraujo serume tyrimas 
 
Buvo nustatyta 26S proteosomų koncentracija 245 tiriamųjų kraujo 

serumo mėginiuose. Ji tarp sergančių astma ir sveikų asmenų grupių 
nesiskyrė (3.4.1.1 lentelė).  

 
3.4.1.1 lentelė. 26 koncentracija tiriamųjų grupėse 

Grupė Tiriamieji, 
n 

Koncentracija, 
ng/ml 

Intervalas 
(min.–maks.) p 

Sergantys astma asmenys 130 2,21 0,13–13,73 
0,19 

Sveiki asmenys 115 2,01 0,22–24,43 
Lentelėje koncentracija pateikiama – mediana. 
 

Koncentracijos pasiskirstymas tiriamųjų grupėse buvo panašus (3.4.1.1 
pav.). Skirtumai tarp lyčių taip pat nebuvo reikšmingi (duomenys nepa-
teikti). 

 

 
 

3.4.1.1 pav. 26S koncentracijų pasiskirstymo tiriamųjų grupėse palyginimas 
Diagramose koncentracijos suskirstytos intervalais, kurių plotis 4 ng/ml.  

Kiekis nurodo asmenų, turinčių 26S koncentraciją, patenkančią į atitinkamą intervalą, 
skaičių. 0 – sveiki asmenys, 1 – sergantys astma asmenys. 
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3.4.2. NF-κB koncentracijos kraujo serume tyrimas 
 

Tyrimo metu buvo nustatyta branduolio faktoriaus NF-κB (p105 sub-
vieneto) koncentracija 78 tiriamųjų kraujo serume (3.4.2.1 lentelė). Sergan-
čiųjų astma grupėje koncentracijos vidurkis buvo didesnis nei sveikų as-
menų (atitinkamai 20,28 ng/ml ir 16,36 ng/ml), tačiau skirtumas nebuvo 
statistiškai reikšmingas (p = 0,07). 
 
3.4.2.1 lentelė. NF-κB koncentracija tiriamųjų grupėse 

Grupė Tiriamieji, 
n 

Koncentracija 
ng/ml 

Intervalas 
(min.–maks.) p 

Sergantys astma asmenys 42 20,28 (10,3) 1,43–37,73 
0,07 

Sveiki asmenys 36 16,36 (9,7) 1,55–36,90 
Lentelėje koncentracija pateikiama – vidurkis  (standartinis nuokrypis). 
 

3.4.2.1 pav. matoma, jog sergančiųjų astma pacientų yra daugiau turinčių 
didesnes NF-κB koncentracijas, o sveikų asmenų grupėje koncentracijos 
kiekis pasiskirsto beveik tolygiai tarp tiriamųjų.   

 

 
 

3.4.2.1 pav. NF-κB koncentracijų pasiskirstymo tiriamųjų grupėse 
palyginimas 

Diagramose koncentracijos suskirstytos intervalais, kurių plotis 4 ng/ml. Kiekis nurodo 
asmenų, turinčių NF-κB koncentraciją, patenkančią į atitinkamą intervalą, skaičių.   

0 – sveiki asmenys, 1 – sergantys astma asmenys. 
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Išskirsčius visus tiriamuosius pagal lytį, nustatyta, jog vyrai turi dvigubai 
didesnę NF-κB koncentraciją nei moterys (24,78 ± 7,9 ng/ml lyginant su 
12,78 ± 8,6 ng/ml), ir šis skirtumas statistiškai reikšmingas (p = 0,0001) 
(3.4.2.2 pav.).  

 

 
 

3.4.2.2 pav. NF-κB koncentracijos pasiskirstymas pagal lytį 
Diagramoje rezultatai pavaizduoti kaip medianos su tarpkvartiliniais pločiais.  

NF-κB koncentracija nurodyta ng/ml. 
 

 
3.5. Biocheminių ir genetinių žymenų sąsajų tyrimas 

 
3.5.1. PSMA6, PSMC6, PSMA3 genų polimorfizmų sąsajos su 26S 
koncentracija kraujo serume 

 
Buvo patikrinta, ar skiriasi 26S proteosomų koncentracija esant skirtin-

giems genotipams tiriamųjų grupėse ir tarp jų (3.5.1.1 pav.).  
Esant PSMA6 rs2277460 CC ir CA genotipams (3.5.1.1 pav, A), sergan-

čiųjų astma grupėje 26S proteosomų koncentracija nesiskyrė, o sveikų as-
menų grupėje esant CA genotipui buvo didesnė (CC – 2,78 ng/ml, CA – 
3,90 ng/ml). Reikšmingų skirtumų tarp astma sergančiųjų ir sveikų asme-
nų nebuvo nustatyta, nors esant CA genotipui astma sergančių grupėje 
koncentracija buvo mažesnė, lyginant su kontroline grupe (2,91 ng/ml ir 
3,90 ng/ml).  
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Esant skirtingiems rs1048990 polimorfizmo genotipams skirtumų tarp 
grupių nebuvo nustatyta (3.5.1.1 pav., B). Abiejuose tiriamųjų grupėse as-
menų, turinčių CG genotipą, 26S koncentracija buvo didesnė, lyginant su 
homozigotiniais variantais, o GG genotipą – mažesnė, lyginant su  turinčiais 
CC ir CG genotipą (3.5.1.1 pav., B).  

PSMC6 geno rs2295826 ir rs2295827 polimorfizmų rezultatai 3.5.1.1 
paveiksle pateikti kaip vienas rs2295826, nes jų rezultatai identiški dėl ne-
pusiausvyros sankibos (3.5.1.1 pav., C). Esant skirtingiems genotipams 
reikšmingų skirtumų tarp grupių nebuvo nustatyta. Skirtumų nenustatyta ir 
tarp genotipų grupėse. 

 

 
3.5.1.1 pav. 26S proteosomų koncentracijos kraujo serume skirtumai pagal 
proteosomas koduojančių genų polimorfizmų genotipus ir tiriamųjų grupes 

Duomenys paveiksle pavaizduoti kaip vidurkis + standartinis nuokrypis. Skaičiai 
diagramose nurodo koncentracijos vidurkį, skaičiai skliausteliuose žemiau genotipų nurodo 
tiriamųjų, turinčių atitinkamą genotipą, skaičių (sergančiųjų astma/sveikų asmenų grupės). 
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Esant PSMA3 rs2348071 skirtingiems genotipams, reikšmingų skirtumų 
tarp grupių nebuvo nustatyta (3.5.1.1 pav., D), nors esant GA genotipui 
astma sergančių asmenų kraujo serume 26S koncentracija atrodė mažesnė, 
lyginant su sveikais asmenimis (3,08 ng/ml ir 4,03 ng/ml atitinkamai).  

Astma sergančių asmenų, turinčių rs2348071 turinčių GA genotipą 26S 
koncentracija buvo didesnė, lyginant su homozigotiniais variantais. Sveikų 
asmenų grupėje 26S proteosomų koncentracija priklausomai nuo genotipų 
nesiskyrė (3.5.1.1 pav., D).  

Taip pat buvo patikrinta, ar tirti PSM polimorfizmų genotipai turi įtakos 
26S proteosomų koncentracijos pokyčiams kraujo serume, jei koncentracija 
priklauso tik nuo genotipų, ir nepriklauso nuo tiriamųjų grupės (3.5.1.1 len-
telė).  

Nustatyta, kad asmenų, turinčių PSMA6 polimorfizmo rs1048990 CG 
genotipą, 26S koncentraciją kraujo serume yra 1,54 kartus didesnė nei tu-
rinčių dažniausią CC genotipą (p = 0,03).  

 
3.5.1.1 lentelė. 26S koncentracijos pokytis pagal tirtus genotipus 

Genotipas Pokytis 95 proc.  PI p 

PSMA6 rs2277460 CA 1,04 0,70–1,56 0,82 
PSMA6 rs1048990 CG 1,54 1,05–2,27 0,03 
PSMA6 rs1048990 GG 0,59 0,19–1,87 0,37 
PSMC6 rs2295826 AG 0,74 0,51–1,09 0,12 
PSMC6 rs2295826 GG 0,79 0,25–2,59 0,71 
PSMA3 rs2348071 GA 1,12 0,69–1,79 0,65 

PI – pasikliautinasis intervalas. 
*Statistiškai reikšmingas rezultaras (p < 0,05). 

 
 

Kiti tirti PSM genotipai 26S proteosomų koncentracijai kraujo serume  
patikimos reikšmės neturėjo (p > 0,05) (3.5.1.1 lentelė). 

26S koncentracija pagal PSMA6 rs1048990 genotipus parodyta 3.5.1.2 
paveiksle.   
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3.5.1.2 pav. 26S proteosomų koncentracija kraujo serume pagal PSMA6 
rs1048990 polimorfizmo genotipus. 

Diagramoje rezultatai pavaizduoti kaip medianos su tarpkvartiliniais pločiais ir išskirtimis. 
26S koncentracija nurodyta ng/ml. 

 
 

3.5.2 NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmų sąsajos su NF-κB 
koncentracija kraujo serume 

 
Buvo patikrinta, kaip skiriasi NF-κB koncentracija kraujo serume pagal 

skirtingus genotipus tiriamųjų grupėse. Koncentracija buvo matuota prieš 
nustatant genotipą, todėl tiriamųjų, turinčių skirtingus genotipus, skaičius 
skiriasi, o kontrolinėje grupėje asmenims turintiems rs2233406 TT ir 
rs3138053 GG genotipus visai nebuvo pamatuota koncentracija (3.5.2.1 
pav.).  

Esant NFKB1 rs28362491 polimorfizmo ins/del genotipui tiriamųjų gru-
pėse nustatytas NF-κB koncentracijos sumažėjimas, lyginant su kitais geno-
tipais (3.5.2.1 pav., A). Sergančiųjų astma NF-κB koncentracija buvo di-
desnė,  lyginant su sveikais asmenimis (18,05 ng/ml ir 12,31 ng/ml). Tačiau 
skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi. 
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3.5.2.1 pav. NF-κB koncentracijos kraujo serume skirtumai pagal NFKB1  
ir NFKBIA genų polimorfizmų genotipus ir tiriamųjų grupes. 

Duomenys paveiksle pavaizduoti kaip vidurkis + standartinis nuokrypis. Skaičiai 
diagramose nurodo koncentracijos vidurkį, skaičiai skliausteliuose žemiau genotipų nurodo 
tiriamųjų, turinčių atitinkamą genotipą, skaičių (sergančiųjų astma/sveikų asmenų grupės). 

 
Sergančiųjų astma asmenų, turinčių NFKBIA rs696 AA ir GA genotipus 

NF-κB koncentracija serume buvo didesnė, lyginant su GG genotipu ir 
kontroline grupe (3.5.2.1 pav., B). Tačiau skirtumai nebuvo reikšmingi. 
Skirtingus genotipus turinčių sveikų asmenų kraujo serume NF-κB koncent-
racija nesiskyrė (4.5.2.1 pav., B).  

Esant skirtingiems NFKBIA rs2233406 ir rs3138053 polimorfizmų geno-
tipams reikšmingų koncentracijos skirtumų astma sergančių ir sveikų as-
menų grupėse ir tarp jų nebuvo nustatyta (3.5.2.1 pav., C ir D).  
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3.5.2.1 lentelė. NF-κB koncentracija pagal NFKB1 ir NFKBIA genotipus 
Genotipas Pokytis 95 proc. PI p 

NFKB1 rs28362491 ins/del 0,65 0,45–0,93 0,02 
NFKB1 rs28362491 del/del 1,22 0,75–2,01 0,42 
NFKBIA rs696 GA 0,92 0,58–1,48 0,74 
NFKBIA rs696 GG 0,76 0,46–1,25 0,28 
NFKBIA rs2233406 CT 0,56 0,21–1,52 0,25 
NFKBIA rs2233406 TT 0,57 0,27–1,21 0,14 
NFKBIA rs3138053 AG 2,23 0,66–6,01 0,11 

PI – pasikliautinasis intervalas.  
 
Buvo apskaičiuota, ar tirti NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmų geno-

tipai gali turėti įtakos NF-κB koncentracijai kraujo serume, jei koncentracija 
priklauso tik nuo genotipo ir nepriklauso nuo tyrimo grupės (3.5.2.1 len-
telė). Nustatyta, kad asmenų turinčių NFKB1 geno rs28362491 ins/del ge-
notipą NF-κB koncentracija kraujo serume yra 1,53 karto mažesnė, lyginant 
su turinčiais ins/ins genotipą (p = 0,02) (3.5.2.1 lentelė). NF-κB koncen-
tracija pagal NFKB1 rs28362491 genotipus parodyta 3.5.2.2 paveiksle.  

 

 
3.5.2.2 pav. NF-κB koncentracija kraujo serume pagal NFKB1 geno  

rs28362491 polimorfizmo genotipus 
Diagramoje rezultatai pavaizduoti kaip medianos su tarpkvartiliniais pločiais.  

NF-κB koncentracija nurodyta ng/ml. 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Bronchų asthma yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, kurios metu 
uždegimas išlieka net ir nesant ryškių simptomų. Ligos paplitimo rodikliai 
pastaraisiais metais didėja daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. 
Astma – daugiaveiksnė liga, jos patogenezėje dalyvauja tiek aplinkos, tiek 
genetiniai veiksniai. Dėl to ligos metu uždegiminiame signaliniame kelyje 
dalyvaujančių elementų pokyčiai ir šiuos elementus koduojančių genų 
polimorfizmai gali sąlygoti polinkį susirgti astma, o jų tyrimai gali padėti 
geriau suprasti ligos patogenezę. 

 
4.1. Proteosomas koduojančių genų polimorfzimų reikšmė 

sergant astma 
 

Šiame darbe buvo tirti proteosomų subvienetus koduojančių genų 
(PSMA6, PSMC6 ir PSMA3) vieno nukleotido polimorfizmai. Šie genai yra 
14 chromosomos ilgąjame petyje 14q13-23 segmentuose. Buvo nustatyta, 
kad šis regionas rodo ryšį su astma ir bendru serumo IgE kiekiu [143,206]. 
Be to šių genų polimorfizmai rodo sąsajas su įvairiomis uždegiminėmis, 
vėžinėmis ir kitomis ligomis [207]. 

Daugiausiai tiriamas yra PSMA6 genas. Manoma, kad pakitusi PSMA6 
geno ekspresija gali pabloginti fiziologinį UPS sistemos funkcionavimą ir 
taip paveikti nuo NF-κB priklausomo uždegiminio kelio genų ekspresiją 
[165]. Nustatyta, kad polimorfizmas rs1048990 esantis pirmojo egzono 5` 
netransliuojamame regione gali keisti PSMA6 geno transkripciją in vivo ir in 
vitro. Retas alelis G padidino geno raišką, lyginant su C aleliu, o padidėjusi 
geno raiška gali sustiprinti uždegimą per NF-κB baltymo aktyvinimą [165]. 
Šis PSMA6 geno polimorfizmo įtakos uždegimui modelis galėtų būti pana-
šus ir sergant astma. Kadangi tiek NF-κB faktorius, tiek UPS sistema labai 
svarbūs uždegiminiams procesams astmos metu.  

Šiame darbe PSMA6, PSMC6 ir PSMA3 genų polimorfizmo sąsajos su 
astma buvo ištirtos kaip tarptautinio projekto „Proteosominių genų alelių 
kaip bronchų astmos rizikos veiksnių tyrimas Latvijos, Lietuvos ir Taivano 
populiacijose“ dalis. Jo metu in silico analizės būdu nustatyta, kad visi tirti 
polimorfizmai gali keisti/sukurti transkripcijos faktorių ir kitų svarbių re-
guliacinių baltymų, dalyvaujančių įvairiuose ląstelės signaliniuose keliuose, 
prisijungimo vietas DNR sekoje ir taip veikti genų transkripciją. Todėl šie 
polimorfizmai galėtų būti svarbūs ir astmos patogenezei. 

Mes nenustatėme statistiškai reikšmingo ryšio tarp astmos ir tirtų poli-
morfizmų. Tačiau projekto bendradarbiai iš Latvijos ir Taivanio ryšį rado. 
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Jie nustatė, kad PSMA6 rs1048990 polimorfizmas reikšmingas astmos išsi-
vystymui abiejų šalių populiacijose, o Latvijoje PSMA3 ir PSMC6 polimor-
fizmų reti aleliai buvo reikšmingai dažniau nustatomi sergančiųjų astma 
grupėje [208]. Gali būti, jog mūsų rezultatai skyrėsi dėl sergančiųjų astma 
grupės amžiaus skirtumo. Lietuvoje buvo tiriami suaugę (amžiaus vidurkis 
47 ± 16), o Latvijoje ir Taivanyje – vaikai iki penkerių metų. Kad tam tikri 
genų variantai gali skirtingai sąlygoti suaugusių ir vaikų atsmos išsivystymą 
nustatyta ir tyrimuose su gasdemino b (GSDMB) [209], IL6 geno [210] ir 
kitų genų polimorfizmais.  

Taip pat Latvijoje sąsajos su astma buvo nustatytos tiriant polimorfizmų 
pasiskirstymą tarp lyčių. rs2277460 ir 2348071 buvo susiję su astmos išsi-
vystymu mergaičių grupėje, o rs2295826 ir rs2295827 – berniukų. O tai-
vaniečių tiriamųjų visos sąsajos buvo nustatytos tik mergaičių grupėje 
[208]. Mūsų tyrime Lietuvoje visų polimorfizmų genotipai ir aleliai tarp 
lyčių pasiskirstė panašiu dažniu ir statistiškai reikšmingo skirtumo tarp ser-
gančių ir sveikų moterų ar vyrų nebuvo gauta (duomenys nepateikti).  

Lytis astmos išsivystymui ir eigai yra labai svarbi, moterys turi didesnę 
tikimybę susirgti vyresniame amžiuje [211], be to ligos eiga ir sunkumas 
taip pat skiriasi [212]. Lyčiai specifinės sąsajos nustatytos ir tiriant TSLP 
[213], IFGH [214] genų polimorfizmų sąsajas su astma. Tad ir PSM genų 
polimorfizmai galėtų skirtingai sąlygoti astmos išsivystymo riziką priklau-
somai nuo lyties ir amžiaus. 

Mūsų tyrime PSMA6, PSMC6 ir PSMA3 polimorfizmų (rs2277460 - 
rs1048990 - rs2295826 - rs2295827 - rs2348071) haplotipai nerodė sąsajų 
su astma, išskyrus CCGTA, kuris sumažino riziką susirgti. Tačiau Latvijos 
ir Taivanio mokslininkų tyrimuose šis haplotipas riziką susirgti astma pa-
tikimai padidino [208]. Be to ryšį su astma rodė ir haplotipas CGACG, kuris 
mūsų tiriamųjų grupėse pasiskirstė panašiu dažniu. 

Skirtumai tarp mūsų ir latvių bei taivaniečių mokslininkų rezultatų, ti-
riant proteosominių genų polimorfizmų sąsajas su astma,  galėjo būti ne tik 
dėl tiriamųjų amžiaus, bet ir dėl populiacinių skirtumų. Tiriant polimor-
fizmų sąsajas su įvairiomis ligomis dažnai vienoje grupėje rastas ryšys 
nenustatomas tiriant kito regiono gyventojus ar kitas rasines grupes. PSMA6 
geno polimorfizmas rodė ryšį su MI tiriant japonus [165], bet atlikus tyri-
mus su Jungtinės karalystės ir Indijos gyventojais šio ryšio nebuvo nustatyta 
[177,215]. Be to lyginant projekte tirtų sveikų asmenų grupių polimorfizmų 
rezultatus taip pat buvo nustatyti alelių ir genotipų pasiskirstymo skirtumai 
tarp šalių. PSMA3 rs2348071 G alelis buvo pagrindinis latvių ir lietuvių 
grupėse ir retas – taivainio. PSMA6 rs1048990 retas alelis G taivanio gru-
pėje buvo dvigubai dažnesnis nei Latvijos ir Lietuvos grupėse, o PSMC6 
polimorfizmų reti aleliai Lietuvoje buvo nustatyti dažniau nei Latvijoje. 
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Daugiau tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamos proteosomas koduojančių 
genų sąsajos su astma ar kitomis kvėpavimo takų ligomis nepavyko rasti. Ir 
nors šio darbo rezultatai nerodo PSMA6, PSMC6 ir PSMA3 genų polimor-
fizmų (rs2277460, rs1048990, rs2295826, rs2295827 ir rs2348071) sąsajų 
su astma, negalime atmesti galimybės, jog PSM genų polimorfizmai yra 
svarbūs astmos išsivystymo vaikystėje rizikos veiksniai, be to jie gali sietis 
su astmos išsivystymu kitose populiacijose.  

   
4.2. NFKB1 ir NFKBIA genų polimorfizmų reikšmė uždegimui 

ir astmai 
 
Transkripcijos faktorius – branduolio faktorius kappa B yra įvairių už-

degimininių signalinių kelių dalyvis, reguliuojantis citokinų ir kitų mole-
kulių raišką ir taip dalyvaujantis uždegiminių ligų, tarp jų ir astmos, regu-
liacijoje.  

Šiame darbe tirtas NF-κB subvienetą p105/p50 koduojančio geno NFKB1 
promotoriaus polimorfizmas rs28362491 (–94 ins/del ATTG) yra lokali-
zuotas tarp dviejų svarbių geno promotoriaus reguliacinių sekų. Dėl ATTG 
delecijos prarandamas susirišimo su branduolio baltymais stiprumas ir dėl to 
sumažėja promotoriaus aktyvumas [184]. Dėl pakitusio promotoriaus akty-
vumo gali keistis geno raiška ir baltymo reguliuojamas uždegimo stiprumas. 
Taigi šis polimorfizmas galėtų būti svarbus ir uždegiminiams procesams 
astmos metu.  

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad rs28362491 polimorfizmo genotipų ir 
alelių dažniai tarp sergančiųjų astma ir sveikų asmenų nesiskyrė, ir ryšio su 
astma nebuvo nustatyta. 

Kituose tyrimuose nustatyta, kad rs28362491 polimorfizmas gali būti 
svarbus įvairių tipų vėžio [166,216], vainikinių arterijų [183] ir Greivso ligų 
išsivystymui [217]. Tyrimų apie galimas šio polimorfizmo sąsajas su astma 
nepavyko rasti.  

Taip pat ištyrėme NF-κB inhibitorių IκBα koduojančio geno NFKBIA du 
polimorfizmus, esančius promotoriaus regione – rs2233406 (–826C>T) ir 
rs3138053 (−881A>G), bei rs696 (+2758G>A), esantį netransliuojamam 
3ʹUTR regione. NFKBIA genas yra 14 chromosomos q13 segmente ir kaip 
anksčiau tirti proteosomas koduojantys genai patenka į sąsajas su astma 
rodantį regioną [143]. Be to nustatyta, kad šie polimorfizmai gali reguliuoti 
IκBα ekspresiją, įtakoti NF-κB aktyvinimą ir taip veikti apoptozę, imuninių 
ląstelių formavimąsi ir ląstelės augimą [218]. O Salman Ali ir kolegų at-
liktame tyrime in silico nustatyta, kad NFKBIA genas yra vienas pagrindinių 
ląstelės transkripcijos tinklų komponentų astmos bei bronchų ir plaučių 
displazijos metu [193]. Be to kituose tyrimuose jau nustatytos NFKBIA geno 
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variantų sąsajos su Behceto (Behçet) liga [180], reumatoidiniu artritu [219] 
ir įvairių formų vėžiu [192,218,220].  

Šiame darbe mes nenustatėme statistiškai patikimų NFKBIA polimor-
fizmų alelių ir genotipų pasiskirstymo skirtumų tarp astma sergančiųjų ir 
sveikų asmenų grupių. Tačiau nustatėme, kad turint NFKBIA geno 
rs2233406 genotipą TT ar rs3138053 genotipą GG, tikimybė susirgti astma 
padidėjo net 5 kartus. O NFKBIA haplotipas GTG buvo patikimai susijęs su 
liga, ir jį turintiems žmonėms tikimybė susirgti astma buvo 1,73 karto di-
desnė, lyginant su turinčiais dažniausią variantą.  

Mūsų tyrime NFKBIA 3ʹUTR polimorfizmo rs696 sąsajų su astma 
nebuvo rasta. Šis variantas nebuvo susijęs su liga ir atliekant tyrimus su ser-
gančiais atopine astma Korėjoje [221]. Tačiau kito NFKBIA promotoriaus 
varianto rs2233407 genotipas TT buvo susijęs ne tik su apsauga nuo astmos 
išsivystymo, bet ir padidėjusiu geno iRNR kiekiu B ląstelėse [221]. Taip pat 
kituose tyrimuose nustatyta, kad rs696 pokytis A>G gali paveikti iRNR 
stabilumą ir transliacijos veiksmingumą [184]. Esant A aleliui, sumažėja 
NFKBIA transkripcija in vitro, lyginant su G aleliu [192]. Taip pat skirtingi 
genotipai gali veikti ir IκBα baltymo kiekį, nors ir ne visose ląstelėse [157].  

NFKBIA promotoriaus polimorfizmai taip pat gali įtakoti geno trans-
kripciją. Polimorfizmas rs3138053 yra transkripcijos faktoriaus RORα 1/2, 
o rs2233409 – Oct-1 prisijungimo vietose [193]. Nustatyta, kad geno, kurio 
promotorius turi rs3138053/ rs2233406/ rs2233409 dažniausių variantų 
haplotipą ACC, ekspresija buvo dvigubai didesnė lyginant su retų variantų 
GTT promotoriumi, be to tokio baltymo sintezė taip pat buvo didesnė [193]. 
Kitame tyrime patvirtinta, kad rs3138053/ rs2233406 variantai gali įtakoti 
NFKBIA promotoriaus aktyvumą in vitro. A/C promotoriaus aktyvumas 
buvo reikšmingai didesnis nei G/T [220]. 

Daugelis tyrimų rodo, jog variantai, esantys geno promotoriaus regione 
gali įtakoti to geno raišką. Sumažėjusi inhibitoriaus geno transkripcija ir bal-
tymo kiekis gali lemti didesnę faktoriaus NF-κB aktyvaciją ir sustiprėjusius 
uždegiminius procesus. Dėl to šie polimorfizmai gali būti svarbūs ir astmos 
išsivystymo rizikai bei eigai. Ir šiame darbe NFKBIA geno polimorfizmų 
variantai rodė sąsajas su astmos išsivystymu. Tačiau dėl ribinių patikimumo 
(p) reikšmių, sąsajų patikslinimui reikėtų atlikti genotipavimo tyrimus su 
didesne imtimi. 
 

4.3. 26S proteosomų koncentracijos kraujo serume reikšmė 
 

Proteosomos skaidydamos pažeistus ar blogai susiformavusius baltymus 
bei dalyvaudamos branduolio faktoriaus NF-κB signaliniame kelyje atlieka 
svarbų vaidmenį uždegimo eigoje ir kontrolėje. Proteosomos aptinkamos ne 
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tik ląstelėse, bet ir tarpląstelinėse ertmėse: serume, smegenų skystyje, bron-
choalveolinio lavažo skystyje [72]. Dėl to proteosomos galėtų būti poten-
cialus uždegiminių ligų biomarkeris. Padidėjusi 20S proteosomų koncent-
racija nustatyta antro tipo diabetu sergančiųjų miokarde [169], kraujo se-
rume sergant vėžiu [222] ir sepsiu [223] bei kvėpavimo takų distreso sind-
romu [224]. Tačiau duomenų apie 26S proteosomų koncentraciją kraujo 
serume įvairių ligų metu duomenų nepavyko rasti.  

Šiame darbe buvo nustatyta, kad 26S proteosomų koncentracija sergan-
čiųjų astma grupėje buvo nereikšmingai mažesnė nei kontrolinėje sveikų as-
menų grupėje (medianos atitinkamai 2,01 ng/ml ir 2,21 ng/ml). Įdomu, kad 
tiriant kitas ligas nustatyta padidėjusi 20S koncentracija lyginant sergan-
čiųjų grupę su kontroline sveikų asmenų grupe [222, 224]. 26S koncentra-
cijos mažėjimo tendencija sergant gal galėtų būti paaiškinama tuo, jog esant 
uždegiminiams veiksniams ląstelėse susidaro daugiau blogai susiformavusių 
ar netinkamų baltymų, kuriuos reikia greitai pašalinti, dėl to 26S disocijuoja. 
Nustatyta, kad 26S proteosomos išsiardo į 19S ir 20S daleles dėl oksidacinio 
streso poveikio [225, 226], kuris būdingas ir oro takų uždegimui astmos 
metu [227]. Taip 20S proteosomos gali suardyti pažeistus baltymus be ubi-
kvitino grandinėlės pažymėjimo ir papildomos ATP energijos [228]. Dėl to 
sergant astma galėtų būti stebimas 26S koncentracijos sumažėjimas ir 20S 
koncentracijos padidėjimas. 

Šiame tyrime nustatyti 26S proteosomų kiekiai buvo labai maži. Paly-
ginus, sveikų asmenų 20S proteosomų koncentracija nustatyta kituose dar-
buose buvo 224,05 ng/ml [229], 454 ng/ml [230], 478 ng/ml [224].  

Mūsų nustatytos 26S koncentracijos ir kituose darbuose nustatytų 20S 
koncentracijų skirtumai gali būti dėl to, kad serume vyrauja 20S proteo-
somos variantas dar vadinamas „cirkuliuojančia proteosoma“ [72, 231]. 
Neseniai buvo nustatyta, kad užląstelinėje erdvėje aptinkami tik nedideli 
kiekiai 19S subvieneto, ypač lyginant su viduląsteline erdve, ir didesni 
kiekiai kito su proteosomomis sąveikaujančio baltymo PA200 [232]. Tad 
gali būti, jog ekstraląstelinėje erdvėje vyraujančios proteosomų formos 
neturi 19S subvieneto, ir dėl to atlieka specifines funkcijas [232]. 

Šio tyrimo rezultatai rodo, kad dėl nedidelės koncentracijos ir skirtumo 
tarp sveikų ir sergančiųjų 26S proteosomos nėra tinkamas biocheminis 
kraujo serumo žymuo, sergant astma. 
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4.4. NF-κB koncentracijos kraujo serume reikšmė 
 

Tiriant NF-κB branduolio faktoriaus koncentraciją kraujo serume buvo 
stebimas NF-κB kiekio padidėjimas sergančiųjų astma grupėje (20,28 ng/ml 
lyginant su 16,36 ng/ml), nors jis nebuvo statistiškai reikšmingas (p = 0,07).  

Stipriai išaugusi NF-κB koncentracija nustatyta sergančiųjų kepenų ląs-
telių karcinoma kraujo plazmoje (255,5 ng/ml lyginant su 10 ng/ml) [233], 
vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimu, kraujo serume (322,5 U/L ly-
ginant su 135,1 U/L)  [234].  

Nors nenustatėme reikšmingo NF-κB koncentracijos kraujo serume 
padidėjimo sergant astma, gali būti, jog šio faktoriaus sintezė padidėja ląste-
lėse. Be to kituose tyrimuose stebimas NF-κB reguliuojamų uždegiminių 
citokinų (IL-6, IL-8, IL-13) koncentracijos padidėjimas sergant astma [235]. 
Taip pat NF-κB reguliuojamų biožymenų (TNFα, IL6, IL-1β) kiekio padi-
dėjimas kraujo serume stebėtas ir sergant vėžiu – šiame tyrime nustatytas ir 
padidėjęs NF-κB p65 subvieneto aktyvumas monocituose [236]. 

Dėl nedidelio skirtumo nuo kontrolinės grupės NF-κB nėra tinkamas ast-
mos biocheminis kraujo serumo žymuo. 

Išskirsčius tiriamuosius pagal lytį nustatyta, jog vyrų serume NF-κB  
koncentracija buvo dvigubai didesnė nei moterų (atitinkamai 24,78 ± 7,9 
ng/ml ir 12,78 ± 8,6 ng/ml, p = 0,0001). Uždegiminių citokinų skirtumai 
tarp lyčių nustatyti ir kituose darbuose [237]. Be to jie aptikti ir nagrinėjant 
oksidacinio streso poveikį – moterys pasirodė mažiau jautrios oksidaciniam 
stresui nei vyrai [238], ir jų oksidacinio streso biožymenys plazmoje ir šla-
pime buvo mažesnių koncentracijų [239].  

Tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad vyriškos lyties žiurkių fibroblas-
tuose bazinė transkripcijos faktoriaus NF-κB ir jo inhibitoriaus ekspresija 
buvo didesnė [240], taip pat didesnė ir NF-κB p65 baltymo sintezė vyriškos 
lyties žiurkių kepenų ląstelėse [241]. Tačiau kokia šių skirtumų priežastis 
nėra tiksliai aišku. Gali būti, kad NF-κB faktorius yra reguliuojamas ir 
hormonų. Tyrimai rodo, kad moteriški hormonai gali slopinti NF-κB sig-
nalinį kelią per inhibitoriaus IκBα ir p65 fosforilinimą [242, 243]. Tad gali 
būti, jog slopinama ir NF-κB ekspresija, dėl to moterų kraujo serume nu-
statyti mažesni branduolio faktoriaus kiekiai. 
     

4.5. Biocheminių ir genetinių žymenų sąsajos 
 
Mes patikrinome, ar proteosominių genų polimorfizmų genotipai gali 

įtakoti 26S proteosomų koncentraciją kraujo serume, ir nustatėme, kad 
PSMA6 rs1048990 genotipas CG didina 26S koncentraciją 1,54 karto, ly-
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ginant su CC genotipu. Kiti genotipai nerodė reikšmingo poveikio 26S kon-
centracijai.  

Kad proteosomas koduojančių genų variantai gali įtakoti jų kiekius pa-
rodyta tiriant PSMA6/PSMC6/PSMA3 keturių lokusų haplotipus ir 20S 
koncentraciją sergant jaunatviniu idiopatiniu artritu [244]. Tačiau sergan-
tiems daugybine mieloma 20S koncentracija esant rs1048990 CC genotipui 
ir CG bei GG genotipams reikšmingai nesiskyrė [171]. Tad šiuo metu 
negavome pakankamai duomenų, kad būtų galima padaryti tikslias išvadas 
dėl šių genų įtakos proteosomų kiekiui.  

Buvo patikrinta, ar tirtų NFKB1 ir NFKBIA genų polimofizmų genotipai 
keičia NF-κB koncentraciją kraujo serume. Nustatyta, kad NFKB1 polimor-
fizmo rs28362491 variantai gali įtakoti NF-κB koncentraciją. Heterozi-
gotinis ins/del genotipas reikšmingai sumažino koncentraciją, lyginant su 
homozigotiniais genotipais. Kituose tyrimuose taip pat nustatomos NFKB1 
polimorfizmo sąsajos su NF-κB koncentracija ar geno raiška ląstelėse, nors 
skirtingų tipų ląstelėse tas pats genotipas raišką gali veikti nevienodai. NF-
κB teigiamų branduolių ir iRNR ekspresijos padidėjimas po monocitų 
stimuliacijos lipopolisacharidais buvo intensyvesnis ląstelėse, turinčiose 
del/del ir ins/del genotipus, lyginant su ins/ins [245]. O kiaušidžių epitelio ir 
šlapimo pūslės vėžinėse ląstelėse didesnė NF-κB baltymo koncentracija 
nustatyta turint ins/ins genotipą [246,247]. Tad rs28362491 polimorfizmas 
gali būti vienas iš NF-κB geno raišką ir baltymo koncentraciją ląstelėse įta-
kojančių veiksnių. 
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6. IŠVADOS 
 
1.  Proteosomas koduojančių genų PSMA3, PSMA6 ir PSMC6 polimorfizmų 

alelių, genotipų ir haplotipų dažniai sveikų ir astma sergančių asmenų 
grupėse reikšmingai nesiskyrė ir tikimybės susirgti astma nedidino. 
Haplotipas CCGTA riziką susirgti sumažino 4 kartus. 

 
2.  Nustatyta, kad NFKBIA polimorfizmų rs2233406 ir rs2233407 TT ir GG 

genotipai 5 kartus padidino riziką susirgti astma. NFKBIA haplotipas 
GTG, dažniau nustatytas astma sergančiųjų grupėje, didino riziką susirgti 
1,86 karto, o haplotipas GCA – 1,52 karto. NFKB1 ir NFKBIA genų 
polimorfizmų alelių, genotipų dažniai sveikų ir astma sergančių asmenų 
grupėse reikšmingai nesiskyrė. 

 
3.  Reikšmingų 26S proteosomų ir NF-κB koncentracijos skirtumų kraujo 

serume tarp sveikų ir astma sergančių asmenų nenustatyta. NF-κB kon-
centracija vyrų kraujo serume buvo dvigubai didesnė nei moterų. 

 
4.  Nustatyta, kad PSMA6 rs1048990 CG genotipas 1,54 karto didino 26S 

proteosomų koncentraciją kraujo serume, o NFKB1 rs28362491 ins/del 
genotipas 1,53 karto sumažino NF-κB koncentraciją, lyginant su dažniau-
siais genotipų variantais.  
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SUMMARY OF DOCTORAL DISERTATION 
 

INTRODUCTION 
 
Asthma is a chronic inflammatory disease of the lungs characterised by 

breathlessness, wheeze, mucus hypersecretion, a reversible airway obstruc-
tion, and airway hyperresponsiveness. It is estimated that 300 million 
individuals have asthma worldwide, with increased prevalence in both 
adults and children in recent decades. In Lithuania, the morbidity is also 
rising. According to Lithuanian Institute of hygiene asthma incidence in the 
year 2015 was 14,7 for 1000 adults and 42,8 for 1000 children. 

Inflammation is a central feature of asthma. During inflammation, the 
airway epithelium produces large amounts of inflammatory cytokines, 
which have widespread effects on a wide variety of cells in the immune 
system. Also, airway cells produce chemokines for recruitment of inflam-
matory cells from circulation to the airways. After infiltration inflammatory 
and immune cells release a myriad of pro-inflammatory substances in-
cluding chemokines, cytokines, growth factors to promote inflammatory 
processes.  

Many genes of inflammatory cytokines (IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, 
TNFα and others) are controlled by the transcription factor, nuclear factor-
κB (NF-κB). NF-κB is involved in immune response, cell survival, 
proliferation, apoptosis and other biological processes. There is evidence 
that NF-κB is very important in the pathogenesis of asthma. 

One of the essential regulators of NF-κB signalling pathways is the 
ubiquitin-proteasome system. This system is involved in at least three 
significant steps in the NF-κB pathway. These steps appear to modulate the 
intensity, timing, and diversity of the inflammatory response. 

Asthma is a heterogeneous disease that results from complex interactions 
between both genetic and nongenetic factors. On average, genetic variation 
among individuals accounts for one-half of the risk of asthma. Much of gene 
variation in the human genome is in the form of polymorphisms - a genetic 
variant that has at least two alleles in a population at a frequency of >1%. 
Single base pair substitution polymorphisms (SNPs) account for most of the 
genetic variation of the human genome. Although they are stable and not 
deleterious to organisms, regulatory polymorphisms at DNA level can 
potentially cause variations in gene expression. An SNP in a regulatory 
protein binding site or promoter region may alter the affinity of the regu-
latory protein, resulting in different gene expressions, different mRNA 
levels. Also, SNPs can affect post-translational modifications. SNPs in 
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candidate genes in association with asthma and other diseases may be 
valuable genetic markers that explain the heritable risk and give new 
insights into the pathophysiology of these diseases, which may eventually 
lead to the development of novel treatments. 

 
Aim of the study 
The aim of this study was to evaluate genetic and biochemical markers of 

asthma inflammatory pathway and to estimate possible associations. 
 
Study objectives: 
1. To evaluate polymorphisms of proteasome genes (PSMA6, PSMC6 

and PSMA3) in patients with asthma and compare to healthy subjects. And 
to estimate the associations of alleles, genotypes and haplotypes with 
asthma.  

2. To evaluate polymorphisms of nuclear factor kappa B (NFKB1) and its 
inhibitor alpha  (NFKBIA) genes in patients with asthma and compare to 
healthy subjects. And to estimate the associations of alleles, genotypes and 
haplotypes with asthma.  

3. To evaluate serum concentration of 26S proteasome and NF-κB 
nuclear factor in blood serum of patients with asthma and compare to 
healthy subjects. 

4. To estimate possible associations between genetic and biochemical 
markers. 

 
Scientific novelty 
In this study for the first time, possible associations of asthma and 

polymorphisms of proteasome genes (PSMA6, PSMC6 and PSMA3) were 
evaluated. The evaluation was performed together with scientists from 
Latvia and Taiwan. Also, we analysed polymorphisms of nuclear factor 
kappa B (NFKB1) and its inhibitor alpha (NFKBIA) whose associations with 
asthma has yet not been established. The blood serum concentrations of 26S 
proteasomes and nuclear factor NF-κB during asthma also has not been 
previously described. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 
The study was performed at Department of Laboratory Medicine of the 

Medical Academy of the Lithuanian University of Health Sciences from 
2011 through 2017.  

First part of the study was performed during 2011-2013 years as 
international project „Proteasomal gene alleles as risk factors for bronchial 
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asthma in Latvian, Lithuanian and Taiwanese populations“ (TAP LLT 
08/2012)  with Department of Pulmonology and Immunology.  

321 individuals were involved in the study. 169 had asthma diagnosed by 
allergist – clinical immunologist according to GINA guidelines (2010) and 
152 healthy subjects with no asthma or allergy symptoms. 

DNA from patients peripheral blood was extracted using  QIAamp DNA 
Blood mini kit (Qiagen, Germany) according to manufacturers instructions.  

Genotyping of PSMA3, PSMA6 and PSMC6 polymorphisms was per-
formed using allele-specific amplification (ASA) and Cleaved amplified 
polymorphic sequence (CAPS) methods. NFKB1 and NFKBIA gene poly-
morphisms were evaluated using competitive allele-specific PCR (KASP) 
method with commercially available KASP assay mixes (LCG group, 
USA).  

We used sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to 
evaluate 26S proteasome and NF-κB concentrations in blood serum with 
commercially available kits.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
Characteristics of the study population 

321 subjects were included in the study. 169 patients with asthma and 
152 healthy individuals. The age range in both groups was similar, but 
asthma group was older (average age 47±16 yrs) than healthy individuals 
(average age 36±14 yrs). No significant gender differences were found 
comparing the groups.  

 
Evaluation of proteasomal gene (PSMA6, PSMC6 and PSMA3) 
polymorphisms in asthma 

In this study we analysed five single nucleotide polymorphisms of three 
proteasome subunit genes (PSM): 

• PSMA6 gene rs2277460 (-110C>A) in the promoter region and 
rs1048990 (-8C>G) in the untranslated 5’UTR región,  

• PSMC6 gene rs2295826 (128-104A>G) and rs2295827 (128-46C>T) 
located in the first intron. These SNPs were in complete linkage 
disequilibrium (D‘=1, r2=1). 

• PSMA3  gene rs2348071 (543+138G>A) located in the intron 7.  
These genes and polymorphisms are located in the long arm of chromo-

some 14, region 14q13-23. Studies showed this region in association with 
asthma and total levels of serum IgE. Also, these polymorphisms were 
associated with various inflammatory and other diseases. 
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All evaluated SNPs were in Hardy – Weinberg equilibrium.  
PSMA6 gene rs2277460 polymorphism had two genotype variants: 

homozygous for main allele C, and heterozygous – CA (Table 1). Homo-
zygous genotype for rare allele A was found neither in asthma nor in healthy 
subjects groups. In asthma group, the frequency of rare allele A was 11.24% 
and was similar to healthy subjects. Homozygous CC genotype was domi-
nant in both asthma (77.52%) and healthy subjects (81.58%) groups. 

PSMA6 SNP rs1048990 had three genotype variants (Table 1). The main 
genotype in asthma group was CC (68.64%), the frequency of CG genotype 
was 27.81% and GG – 3.55%. The distribution of genotype frequencies in a 
healthy subject group was similar. The frequency of a rare allele in asthma 
group was 17.46%. No significant differences in allele and genotype fre-
quencies were found comparing the groups. 

The polymorphisms rs2295826 and rs2295827 of PSMC6 gene were in 
complete linkage disequilibrium, and their genotype and allele frequencies 
were identical (Table 1). The frequency of a rare allele (G/T) in asthma 
group was 13.31% and 17.43% in healthy subjects. The frequency of 
AA/CC, AG/CT and GG/TT genotypes in asthma group was 75.17%, 
23.08% and 1,.78% respectively. The frequencies in healthy subjects were 
similar to asthma group. 

The frequency of rare allele A of PSMA3 polymorphism rs2348071 in 
asthma group was 31.66% and 26.64% in healthy subjects (Table 1). The 
most frequent genotype in asthma group was heterozygous GA – 47.93% 
and in healthy subjects – homozygous GG (53.95%). But the differences 
between groups were not significant.  

 
Proteasomal gene five locus haplotype analysis 

To evaluate mutual SNPs associations with asthma, the haplotypes from 
un-phased genotypes were reconstructed. Nine main haplotypes showed 
frequency more than 1%. Most frequent haplotype (>40%) in asthma and 
healthy subjects was CCACG. The common frequency of three main 
haplotypes in both groups (CCACG, CCACA and CCGTG) exceeded 70%. 
No significant differences of haplotype frequencies were found comparing 
the groups. 

 
The importance of polymorphisms of PSM genes for asthma 
development 

The logistic regression model was used to find out the expectancy of 
asthma having different alleles and genotypes. And we found no statistically 
significant results.   

 

111 
 



 

Table 1. Allele and genotype distribution of PSM genes polymorphisms 
in asthma and healthy subjects. 

Gene 
SNP code 
Nucleotide change 

Allele/ 
Genotype 

Asthma group Healthy subjects 
p 

Frequency n (%) Frequency n (%) 

PSMA6   
rs2277460 
-110C>A 

G 300  (88.76) 276 (90.79) 
0.44 

A 38 (11.24) 28 (9.21) 
CC 131 (77.52) 124 (81.58) 

0.45 
CA 38 (22.48) 28 (18.42) 

PSMA6 rs1048990 
-8C>G 

C 279 (82.54) 258 (84.87) 
0.43 

G 59 (17.46) 46 (15.13) 
CC 116 (68.64) 108 (71.05) 

0.43 CG 47 (27.81) 42 (27.63) 
GG 6 (3.55) 2 (1.32) 

PSMC6 
rs2295826 

128-104A>G 

A 293  (86.69) 251 (82.57) 
0.33 

G 45 (13.31) 53 (17.43) 

AA 127 (75.15) 105 (69.08) 
0.33 AG 39 (23.08) 41 (26.97) 

GG 3 (1.78) 6 (3.95) 

PSMC6 
rs2295827 

128-46T>C 

C 293 (86.69) 251 (82.57) 
0.33 

T 45 (13.31) 53 (17.43) 
CC 127 (75.15) 105 (69.08) 

0.33 CT 39 (23.08) 41 (26.97) 
TT 3 (1.78) 6 (3.95) 

PSMA3 
rs2348071 

543-138G>A 

G 231 (68.34) 223 (73.36) 
0.23 

A 107 (31.66) 81 (26.64) 
GG 75 (44.38) 82 (53.95) 

0.22 GA 81 (47.93) 59 (38.82) 
AA 13 (7.69) 11 (7.24) 

 
Also, we evaluated expectancy of asthma having different haplotypes. 

Our research group found that individuals with CCGTA have four times less 
risk for asthma than those with CCACG (OR=0.23; p=0.046). 
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Evaluation of NFKB1 and NFKBIA gene polymorphisms in asthma 
 
In this study we analysed NFKB1 gene polimorphism rs28362491 in 

promoter region – an insertion/deletion of four bases (94ins/delATTG) and 
three SNP polymorphisms in NFKBIA gene: rs2233406 (-826C>T) and 
rs3138053 (-881A>G) in the promoter region and rs696 (+2758G>A) in 
untranslated 3ʹUTR region. 

SNPs rs2233406 and rs3138053 were in strong linkage disequilibrium 
(D‘=0.96, r2=0.93). 

The frequency of NFKB1 polymorphism rs28362491 allele del was 
32.25% in asthma group and 43.04% in the healthy group. The main 
genotype in asthma group was heterozygous ins/del – 48.52%, and this also 
was most frequent genotype in healthy subjects (Table 2). No significant 
differences in allele and genotype frequencies were found comparing the 
groups. 

A rare allele A of SNP rs696 was found at 38.76% frequency in asthma 
and 44.70% frequency in healthy groups (Table 2). The most frequent 
genotypes in asthma group were  GG (40.24%) and GA (42.01%) and in 
healthy group GA (49.67%) and GG (30.46%). But there we no statistically 
significant differences between groups. 

NFKBIA SNPs rs2233406 and rs3138053 were in strong linkage dise-
quilibrium, so the allele and genotype frequencies were similar (Table 2). 
No significant differences in allele and genotype frequencies were found 
comparing the groups.  

 
NFKBIA haplotype analysis 

To evaluate mutual NFKBIA gene SNPs associations with asthma, the 
haplotypes from un-phased genotypes were reconstructed. We found four 
haplotypes at the frequency higher than 1%. In asthma group, the main 
haplotypes (ACA and GCA) were found at a similar frequency (36.31% and 
38.09%). In healthy subjects, the most frequent haplotype was ACA 
(42.05%). The haplotype GTG was found more frequently in asthma group 
than in healthy subjects (22.62% vs 17.22%, p=0.048). 
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Table 2. Allele and genotype distribution of NFKB1and NFKBIAgenes 
polymorphisms in asthma and healthy subjects.  

Gene/ 
SNP code/ 
Nucleotide 
change 

Allele/ 
Genotype 

Asthma group Healthy subjects 
p 

Frequency n (%) Frequency n (%) 

NFKB1 
rs28362491 
94ins>del 

ins 202 (59.76) 172 (56.95) 
0.54 

del 136 (40.24) 130 (43.05) 
ins/ins 60 (35.50) 46 (30.46) 

0.62 ins/del 82 (48.52) 80 (52.98) 
del/del 27 (15.98) 25 (16.56) 

NFKBIA rs696 
+2758G>A 

G 207 (61.24) 167 (55.30) 
0.19 

A 131 (38.76) 135 (44.70) 
GG 68 (40.24) 46 (30.46) 

0.19 GA 71 (42.01) 75 (49.67) 
AA 30 (17.75) 30 (19.87) 

NFKBIA 
rs2233406 
-826C>T 

C 252 (74.56) 243 (79.93) 
0.16 

T 86 (25.44) 61 (20.07) 
CC 97 (57.40) 96 (63.16) 

0.15 CT 58 (34.32) 51 (33.55) 
TT 14 (8.28) 5 (3.29) 

NFKBIA 
rs3138053 
-881A>G 
 

A 251 (74.70) 244 (80.26) 
0.11 

G 85 (25.30) 60 (19.74) 
AA 96 (57.14) 96 (63.16) 

0.11 AG 59 (35.12) 52 (34.21) 
GG 13 (7.74) 4 (2.63) 

 
The importance of polymorphisms of NFKB1 and NFKBIA for asthma 
development 

We used logistic regression models to evaluate the expectancy of asthma 
having different alleles, genotypes and haplotypes. We found that NFKBIA 
rs2233406 genotype TT and rs3138053 genotype GG increased the risk of 
having asthma by five times (OR=5.03; p=0.04).  

NFKBIA haplotypes GCA and GTG also increased the risk (OR=1.52 and 
OR=1.86), comparing to the most frequent haplotype ACA (Table 3). 
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Table 3. Expectancy of asthma having different NFKBIA haplotype. 
NFKBIA 
haplotype OR 95% CI p 

ACA 1(reference) 
GCA 1.52 1.03 – 2.28 0.04 
GTG 1.86 1.14 – 3.04 0.013 
ATG 1.08 0.36 – 3.18 0.89 

 
Biochemical markers of inflammatory pathway 
 
26S proteasome concentration in blood serum 

In this study, we evaluated serum levels of the 26S proteasome in 245 
subjects (130 – asthma, 115 – healthy subjects). The average concentration 
was 2.82±2.7 ng/ml in asthma group and 3.11±3.3 in healthy individuals. 
No significant differences were found comparing level between groups and 
gender. 

  
NF-κB concentration in blood serum 
We evaluated the level of nuclear factor NF-κB in blood serum from 
78 subjects (42 – asthma, 36 – healthy subjects). The concentration was 
20.28±10.3 ng/ml in asthma group and 16.36±9.7 ng/ml in the healthy 
group. The difference between groups was not significant (p=0,07).  
When compared NF-κB level between genders it was found that men have 
two times higher concentration than women (24.78±7.9 ng/ml vs 12.78±8.6 
ng/ml). The difference was significant (p=0.0001).  
 
Aassociations between genetic and biochemical markers 

We found no significant differences in 26S proteasome concentration 
according to different SNPs genotypes of PSMA6, PSMC6, PSMA3 in 
asthma and healthy subjects. There were also no differences in 26S level 
between study groups. 

Polynomial logistic regression models were used to predict how different 
genotypes change the concentration of 26S. We found that genotype GG of 
PSMA6  polymorphism rs1048990 could increase the level by 1.54 times 
when compared with most frequent genotype CC (p=0.03). Other PSM 
SNPs genotypes had no significant effect on 26S concentration. 

When comparing NF-κB concentration according to different SNP geno-
types of NFKB1 and NFKBIA genes, we found no statistically significant 
changes. Also, there were no significant differences in NF-κB concentration 
according to genotypes between groups. But we had a small study group and 
a distribution of study subjects with different genotypes was not even. 
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Also, we used polynomial logistic regression models to predict how 
different genotypes of NFKB1 and NFKBIA change the concentration of 
NF-κB. It was found that individuals with NFKB1 rs28362491 genotype 
ins/del have 1.53 times lower concentration when compared to ins/ins 
genotype (p=0.02). 

 
CONCLUSIONS 

 
1. The frequency of alleles, genotypes and haplotypes of studied poly-

morphisms of proteasome coding genes (PSMA3, PSMA6 and PSMC6) 
did not differ between individuals with asthma and healthy subjects. No 
increased expectancy of asthma having different alleles and genotypes 
was found. Haplotype CCGTA showed four times less risk for asthma 
than a common variant.  

2. TT and GG genotypes of NFKBIA polymorphisms rs2233406 and 
rs2233407 5 times increased the risk for asthma. NFKBIA haplotype 
GTG was found more frequently in asthma group and increased the risk 
by 1.86 times. Haplotype GCA increased the risk by 1.52 times. The 
frequency of alleles, genotypes of studied polymorphisms did not differ 
between individuals with asthma and healthy subjects. 

 3. No significant 26S proteasome and NF-κB concentration differences 
were found comparing the individuals with asthma and healthy subjects. 
NF-κB concentration was two times higher in men than women. 

4. CG genotype of PSMA6 polymorphism rs1048990 increased 26S 
proteasome concentration by 1.54 times, and ins/del genotype of NFKB1 
polymorphism rs28362491 decreased NF-κB level by 1.53 compared 
with common variants. 
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