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dermatologia

Ato po we za pa le nie skóry (AZS) jest naj czę st szą prze wle kłą cho ro bą
za pal ną skóry, wy stę pu ją cą na wet u 25% dzie ci po pu la cji świa to -
wej[1]. W cią gu ostat nich dzie się cio le ci za no to wa no 2-, a na wet 
3-krot ny wzrost licz by cho rych w kra jach wy so ko uprze my sło wio -
nych[2]. AZS cha rak te ry zu je się wy stę po wa niem sta nu za pal ne go 
na skór ka i skóry wła ści wej z to wa rzy szą cy mi ru mie nia mi, obrzę ka mi,
su cho ścią skóry, nadżer ka mi i zli sza jo wa ce nia mi[3].

Pierw sze ob ja wy cho ro by wy stę pu ją we
wcze snym dzie ciń stwie, u po nad po ło wy
cho rych przed upły wem 1. r.ż. Cho ro ba ma
cha rak ter prze wle kły i na wro to wy, a tak że
cha rak te ry zu je się zróż ni co wa nym prze bie -
giem kli nicz nym. U około 50% cho rych do -
cho dzi do roz wo ju dy cha wi cy oskrze lo wej
i ka ta ru sien ne go (tzw. marsz ato po wy).
U nie których ob ser wu je się po dat ność na za -
ka że nia bak te ryj ne (np. Sta phy lo coc cus au -
reus), a u czę ści cho rych stwier dza się wy stę -
po wa nie podwyższonego poziomu au to prze -
ciw ciał IgE[4]. W więk szo ści przy pad ków AZS
wy ga sa sa mo i st nie, acz kol wiek u nie których
osób ła go dniej sze ob ja wy mo gą utrzy my wać
się rów nież w wie ku do ro słym[5,6].

Sło wo „ato pia” nie od no si się wy łącz nie
do skóry, ale tak że do błon ślu zo wych no sa,
spo jówek i oskrze li[5]. Zgo dnie z ak tu al ną de -
fi ni cją WAO/EA A CI (World Al ler gy Orga ni -
za tion/ Eu ro pe an Aca de my of Al ler go lo gy
and Cli ni cal Im mu no lo gy) po ję cie „ato pia”
ozna cza in dy wi du al ną i/lub ro dzin ną ten den -
cję do roz wo ju, zwy kle w dzie ciń stwie lub

w okre sie doj rze wa nia, uczu le nia i pro duk cji
prze ciw ciał kla sy IgE w od po wie dzi na zwy -
kłą eks po zy cję na aler ge ny, głów nie biał ko -
we. Okre śle nie ato pia, zgo dnie z po wyż szą
de fi ni cją, po win no być za re zer wo wa ne dla
ge ne tycz nej pre dy spo zy cji do uczu le nia na
aler ge ny po wszech nie wy stę pu ją ce w śro do -
wi sku, na które, po mi mo na ra że nia, więk -
szość lu dzi nie pro du ku je przedłu żo nej od po -
wie dzi im mu no lo gicz nej zwią za nej z prze -
ciw cia ła mi kla sy IgE[7]. Na ro lę czyn ni ka ge ne -
tycz ne go w etio lo gii ato pii zwra ca no uwa gę
już znacz nie wcze śniej – w 1958 r., kil ka lat
przed od kry ciem prze ciw ciał kla sy IgE, Sher -
man pod kre ślał w de fi ni cji ato pii wy stę po wa -
nie ro dzin nej skłon no ści do roz wo ju re ak cji
aler gicz nych ty pu na tych mia sto we go w od -
nie sie niu do aler ge nów śro do wi sko wych[8].

AZS roz wi ja się ja ko wy nik in te rak cji na -
stę pu ją cych czyn ni ków: nadmier nej ak ty wa cji
sy ste mu im mu no lo gicz ne go, dys funk cji ba -
rie ry na skór ko wej oraz dzia ła nia czyn ni ków
śro do wi sko wych[9]. Pod sta wo wą ro lę w roz -
wo ju wcze snej fa zy AZS od gry wa ją ko mór ki
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Lan ge rhan sa, lim fo cy ty Th2 i im mu no glo bu -
li na E. Prze ciw cia ła IgE po zwią za niu aler ge -
nów przy łą cza ją się do ko mórek Lan ge rhan -
sa, które na stęp nie pre zen tu ją an ty ge ny lim -
fo cy tom T, pro wa dząc do ich pro li fe ra cji.
U osób z AZS do cho dzi na tym eta pie cho -
ro by do za bu rze nia rów no wa gi po mię dzy
od po wie dzią im mu no lo gicz ną za leż ną od
lim fo cy tów Th2 i Th1, cze go efek tem jest
znacz na prze wa ga lim fo cy tów Th2 i roz wój
za leż nej od nich od po wie dzi im mu no lo gicz -
nej. Na to miast w później szym okre sie cho -
ro by, w prze wle kłych zmia nach skór nych
ob ser wu je się sy tu a cję od wrot ną – w prze -
wa dze wy stę pu ją lim fo cy ty Th1[5]. Pa to fi zjo -
lo gia AZS nie jest jed nak w peł ni po zna na.
Obe cnie, za spra wą roz wo ju bio lo gii mo le -
ku lar nej co raz bar dziej pod kre śla się ro lę ge -
nów, które mo gą być od po wie dzial ne za
struk tu ral ne za bu rze nia ba rie ry na skór ko wej
i de re gu la cję pro ce sów im mu no lo gicz nych.
W ni niej szym ar ty ku le przed sta wio ny zo sta -
nie ak tu al ny stan wie dzy do ty czą cy ro li
podło ża ge ne tycz ne go w etio lo gii AZS. Już
na po cząt ku lat 90. Küster i wsp. wy ka za li na
pod sta wie ba dań prze pro wa dzo nych na gru -
pie 188 cho rych na AZS i ich 2151 krew -
nych, że ry zy ko wy stą pie nia ato pii i AZS

wzra sta wzglę dem po pu la cyj ne go z każ dym
cho rym krew nym pierw sze go stop nia[10].
Podob ne ob ser wa cje mie li Diep gen i Far ta -
sch,  którzy prze ba da li 428 cho rych na
AZS[11]. O waż nej ro li podło ża ge ne tycz ne go
w roz wo ju AZS bez spor nie świad czą tak że
wy ni ki ba dań bli źniąt – zgod ność wy stę po -
wa nia AZS u bli źniąt jed no ja jo wych wy no si
70-86%, a w przy pad ku bli źniąt dwu ja jo -
wych znacz nie mniej, tj. 21-23%[12]. 

Ludz ki ge nom skła da się z 3 mi liar dów
par za sad, za wie ra oko ło 30 tysięcy ge nów
i licz ne re gio ny re gu la to ro we, np. kon tro lu -
ją ce eks pre sję ge nów bądź ko du ją ce re gu la -
to ro we czą stecz ki RNA. Ak tu al nie zna nych
jest oko ło 100  mln mu ta cji i po li mor fi -
zmów wy stę pu ją cych ze zróż ni co wa ną czę -
sto ścią w za leż no ści od po pu la cji[13]. Część
z tych zmian ma cha rak ter pa to gen ny, in ne
z ko lei mogą wa run kować ce chy ko rzy st ne
(np. nie wraż li wość na za ka że nie pew ny mi
pa to ge na mi[14]), są też ta kie, które we dług
ak tu al nej wie dzy nie ma ją żad nych skut ków
fe no ty po wych. Ro la więk szo ści z nich po -
zo sta je jed nak wciąż nie od kry ta, po mi mo
że w ostat nich la tach do ko nał się znacz ny
po stęp w po zna wa niu ge no mu ludz kie go.

Od kry cie ge ne tycz ne go podło ża AZS
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Ryc. 1. Zestawienie czynników wpływających na rozwój atopowego zapalenia skóry[na podstawie 4].
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jest szcze gól nie trud nym wy zwa niem, po -
nie waż na le ży ono do cho rób o podło żu
wie lo czyn ni ko wym. Ozna cza to, że AZS jest
uwa run ko wa ne za rów no ist nie niem pre dy -
spo zy cji ge ne tycz nych, jak też czyn ni ka mi
śro do wi sko wy mi (ryc. 1), a pre dy spo zy cje
ge ne tycz ne w tym przy pad ku są po nad to
wy ni kiem zmian w wielu genach[15], która
mo że do dat ko wo określać zróż ni co wa nie
mię dzy po pu la cyj ne. Na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych do tąd ba dań sza cu je się, że na
skłon ność do roz wo ju ato pii w ok. 82%
wpły wa ją czyn ni ki ge ne tycz ne, a w 18%
czyn ni ki śro do wi sko we[12]. 

Po szu ki wa nie wa rian tów ge nów zwią za -
nych z etio lo gią AZS sku pia się przede wszy -
st kim na ana li zach po rów naw czych DNA
osób cho rych i zdro wych, co ma na celu
iden ty fi ka cję zmian ge ne tycz nych wy stę pu ją -
cych czę ściej u osób cho rych niż w po pu la cji
zdro wej. 

Stra te gia ta umoż li wiła iden ty fi ka cję sze -
re gu ge nów kan dy du ją cych, których zmia ny
mo gą być od po wie dzial ne za pre dy spo zy cje
do AZS. Na le żą do nich m.in. ge ny od po -
wie dzial ne za funk cje ba rie ry na skór ko wej,
od por ność wro dzo ną i na by tą, sy gna li za cję
zwią za ną z in ter leu ki na mi, roz wój od po wie -
dzi pro za pal nej i funk cje lim fo cy tów T re gu -
la to ro wych[16] (tab. 1). 

Głów nym i naj le piej po zna nym ge nem,
które go mu ta cje pre dy spo nu ją do roz wo ju
AZS, jest FLG ko du ją cy fi la gry nę. Fi la gry na (fi -
la ment ag gre ga tion pro te in) jest od po wie -
dzial na za pro ces spa ja nia ke ra ty no wych
włókien po śre dnich pod czas eta pu róż ni co -
wa nia się ke ra ty no cy tów i two rze nia się ba -
rie ry na skór ko wej, a jej po chod ne wcho dzą
w skład na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go
(NMF), który wa run ku je za cho wa nie wła ści -
we go stop nia na wo dnie nia skóry, ho me o sta -
zę ba rie ry na skór ko wej, złu szcza nie i pla -
stycz ność na skór ka[17]. Mu ta cje w ge nie ko -
du ją cym fi la gry nę są przy czy ną ry biej łu ski

pro stej (ich thy o sis vul ga ris, IV, OMIM*

#146700). U cho rych na IV ob ser wu je się
orto hi per ke ra to zę, ze zmniej szo ną lub nie -
obec ną war stwą ziar ni stą na skór ka, kli nicz nie
IV prze ja wia się wy stę po wa niem cien kich,
zwy kle ja sno sza rych łu sek roz wi ja ją cych się
w wie ku 2-6 mie się cy. U ok. 50% pa cjen tów
z IV roz wi ja się AZS, a u ko lej nych 20% – in -
ne cho ro by ato po we, np. aler gicz ny nie żyt
no sa i ast ma oskrze lo wa. Za ob ser wo wa no
tak że, że ok. 8% cho rych na AZS wy ka zu je
ob ja wy IV[18]. U bli sko 2/3 pa cjen tów cho rych
na IV iden ty fi ku je się mu ta cje w obu al le lach
ge nu FLG, co wią że się z cięż szym kli nicz nie
prze bie giem cho ro by. U po zo sta łych prze -
bieg cho ro by jest ła go dniej szy, a mu ta cje ob -
ser wu je się w jed nym al le lu te go ge nu[19]. 

U osób po cho dze nia eu ro pej skie go naj -
czę ściej iden ty fi ku je się mu ta cje: p.Arg501Ter
(in a czej R501X) oraz c.2282del4, których
skut kiem jest przed wcze sne za koń cze nie
pro ce su trans la cji i po wsta nie nie kom plet ne -
go biał ka. Mu ta cje te wy stę pu ją w jed nym
lub w obu al le lach ge nu FLG u 8,8% osób
z po pu la cji ogól nej, a ich czę stość w po pu la -
cji wy no si oko ło 4,5%[20]. W 2006 r. Pa lmer
i wsp. po raz pierw szy wy ka za li zwią zek po -
mię dzy wy stę po wa niem tych mu ta cji a AZS,
co na stęp nie po twier dzo no w po nad 30 in -
nych nie za leż nych ba da niach[9,21]. Czę stość
wy stę po wa nia mu ta cji u cho rych na AZS jest
oko ło 6-krot nie wy ższa niż w po pu la cji ogól -
nej i wy no si 25-33%[20].

Po stu lo wa ny me cha nizm roz wo ju AZS
u osób z dys funk cyj ną fi la gry ną za kła da, że
nie pra wi dło wa bu do wa war stwy ro go wej
umoż li wia zwięk szo ne prze zna skór ko we
prze ni ka nie an ty ge nów, aler ge nów i in nych
czyn ni ków śro do wi sko wych, których część
in du ku je od po wiedź im mu no lo gicz ną ma ni -
fe stu ją cą się ob ja wa mi ato pii[20]. Wy ni ki ba dań
Bar ker i wsp. wy ka zu ją po nad to, że AZS
zwią za ny z mu ta cja mi w ge nie FLG mo że
sprzy jać wy stę po wa niu cho ro by rów nież

* OMIM – Onli ne Men de lian In he ri tan ce in Man (http://www.nc bi.nlm.nih.gov/ omim).



Nazwa produktu białkowego

Filagryna

Ivolukryna
Lorikrina

Inhibitor proteazy Serynowej typu Kazal 5
Receptor Toll-Podobny 2
Receptor Toll-Podobny 4
Receptor Toll-Podobny 6
Receptor Toll-Podobny 9

Beta 1 defensyna
Białko zawierające oligomeryzacyjną domenę wiążącą

nukleotydy 1

Białko  z rodziny NLR zawierające domenę  CARD 4

Białko  z rodziny zawierającej domenę rekrutacji kaspaz 11

Białko zawierające oligomeryzacyjną domenę wiążącą
nukleotydy 2

Białko z rodziny NLR zawierające domenę  pyrynową 1

Białko z rodziny NLR zawierające domenę  pyrynową 12
Interleukina 4
Interleukina 13

Receptor dla interleukiny 4
Receptor alfa 1 dla interleukiny 13

Receptor 1 dla interleukiny 18 oraz białko pomocnicze
dla receptora interleukiny 18

Podjednostki kompleksu receptorowego dla
interleukiny 12

Interleukiny 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12A, 13, 18, 21, 31

Cząsteczki CD80 I CD86

przedstawiciel 6B nadrodziny receptorów czynnika
martwicy nowotworu

Receptor 1 podobny do receptora interleukiny 1
Główny Układ Zgodności Tkankowej

Otwarta ramka odczytu 30 na chr. 11 / białko
zawierające powtórzenia bogate w leucynę

Receptor histaminowy H4
Fragment Fc receptora I dla IgE o wysokim

powinowactwie; polipeptyd alfa
Białko przezbłonowe 232

Rozpuszczalny transporter 46 z rodziny 25

Palec cynkowy, typu CCCH-type  z domeną G patch

Ovo-podobny palec cynkowy 1

Białko aktynopodobne 9

Członek rodziny kinezyn 3A
Beta-galaktozydaza 1

Białko 80 zawierające domenę coiled-coil
Palec cynkowy 365

Wczesny gen odpowiedzi wzrostu 2
Receptor węchowy

–  członek 3 podrodziny A rodziny 10

Białko 10 zawierające domenę pyrynową z rodziny NLR

Polipeptyd 1 podrodziny A  
rodziny 24 cytochromu P450,

Podjednostka 4 prefoldyny

Białko bogate w prolinę 5 - podobne
Członek A rodziny 16 domeny lektynowej typu C

Homolog mysiego genu Dexi
Palec cynkowy 652

Funkcja białka 

Tworzenie bariery naskórkowej, zachowanie właściwego
stopnia nawodnienia skóry, homeostaza bariery
naskórkowej, złuszczanie i plastyczność naskórka

Składnik koperty rogowej korneocytów

Regulacja proteolizy podczas różnicowania keratynocytów w naskórku

Rozpoznawanie patogenów i indukcja wrodzonej
odpowiedzi immunologicznej

Ochrona powierzchni epitelium przed kolonizacją mikroorganizmów

Zapoczątkowanie reakcji zapalnej w odpowiedzi na niektóre
infekcje bakteryjne

Kluczowa rola we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej
na zakażenia patogenami, uszkodzenie tkanki i inne stresy

komórkowe 
Udział w aktywacji NF�B

Rola w odpowiedzi immunologicznej na
wewnątrzkomórkowe lipopolisacharydy bakteryjne 

(LPS) i aktywacji NF�B

Mediator procesu apoptozy

Supresja odpowiedzi zapalnej w aktywowanych monocytach

Cytokina limfocytów T o plejotropowym działaniu

Funkcja receptora dla interleukin

Cytokiny limfocytów T o działaniu plejotropowym

Indukcja aktywacji limfocytów T 

Regulacja aktywności limfocytów T i komórek
dendrytycznych

Zaangażowanie w funkcję limfocytów T pomocniczych 
Prezentacja antygenów 

Funkcja nieznana

Odpowiedź prozapalna i alergiczna

Inicjacja odpowiedzi immunologicznej

Funkcja nieznana
Mitochondrialne białko transportowe

Funkcja nieznana
Prawdopodobnie czynnik transkrypcyjny, który potencjalnie może być

związany z procesem tworzenia włosów i spermatogenezą 

Funkcja nieznana

Funkcja nieznana
Hydroliza gangliozydów i innych glikokoniugatów

Funkcja nieznana
Funkcja nieznana

Czynnik transkrypcyjny
Interakcja z zapachowymi cząsteczkami w nosie, inicjacja

odpowiedzi neuronalnej, która wywołuje percepcję zapachu 
Rola regulacyjna we wrodzonym systemie immunologicznym
Udział w utrzymaniu homeostazy wapniowej i regulacji endokrynnej

witaminy D poprzez degradację  1,25-dihydroksywitaminy D3,
(aktywnej fizjologicznie formy witaminy D3)

Fragment kompleksu białek opiekuńczych, który wiąże I stabilizuje
nowozsyntetyzowane polipeptydy, umożliwiając ich prawidłowe fałdowanie 

Funkcja nieznana
Funkcja nieznana
Funkcja nieznana
Funkcja nieznana

Ta b. 1. Zestawienie wybranych genów zlokalizowanych w loci wiązanych z etiopatogenezą AZS[na pod sta wie 12, 16, 23, 24, 25]

Loci

1.21

1.21
1.21
5q32
4q32

9q33.1
4p14

3p21.3 
8p23.1 

7p14.3 

2p22.3 

7p22

16q21

17p13.2 

19q13.42 

5q31
5q31

16p12.1-p11.2
Xq24

2q12

19p13.11, 1p31.3-p31.2

4q26-q27, 5q31.1,
7p21, 8q12-q13,

5q31.1, 1q31-q32,
3q25.33,  5q31,

11q22.2-q22.3, 4q26-
q27, 12q24.31

3q13.3-q21, 

20q13.33

2q12 
6p21.3

11q13.5-q14

18q11.2 

1q23

5q22.1
5q22.1

20q13.3

11q13

19p13.2

5q31
3p21.33
3q13.2

10q21.2
10q21.2

11p15.4

11p15.4

20q13

20q13

11p13
16p13.13
16p13.13
17q21.32

Geny zlokalizowane
w danym loci

FLG*

IVL

LOR
SPINK5
TLR2
TLR4
TLR6
TLR9

DEFB1

NOD1 (CARD4)

NLRC4 (CARD12)

CARD11*

NOD2 (CARD15)

NLRP1 (NALP1)

NLRP12 (NALP12)
IL-4*
IL-13*

IL4R (IL-4RA)
IL13RA1 (IL-13Ra)

IL-18R1*; IL18RAP*

IL12RB1, IL12RB2

IL-2*, IL-5, IL-6, 
IL-7, IL-9, IL-10, 

IL-12A, IL-13, IL-18,
IL-21*,IL-31

CD80, CD86

TNFRSF6B*

IL-1RL1*
MHC*

C11orf30/LRRC32 
(GARP)*

HRH4

FCER1A

TMEM232*
SLC25A46*

ZGPAT*

OVOL1*

ACTL9*

KIF3A*
GLB1*

CCDC80*
ZNF365*

EGR2*

OR10A3*

NLRP10*

CYP24A1*

PFDN4*

PRR5L*
CLEC16A*

DEXI*

ZNF652*

*  – przykłady genów, które zostały zidentyfikowane z wykorzystaniem badań GWAS (tab. 2). 

Sprostowanie: U osób pochodzenia europejskiego w genie FLG najczęściej identyfikuje się mutacje p.Arg501Ter (R501X) oraz c.2282del4 (nazwa zgodnie z sekwencją referencyjną nr NM_002016.1).

Spro sto wa nie: W nu me rze 5(11) Ae sthe ti ci w ar ty ku le „Ge ne tycz ne podło że ato po we go za pa le nia skóry” au tor stwa  Pa ni dr n. med. Ka ta rzy ny We rthe im-Ty sa row skiej, dr n. med. Agnie szki Sob czyń skiej-To ma szew skiej,
dr n. med. Ka mi li Czer skiej na stro nie 13 zo sta ła opu bli ko wa na ta be la z błęd ny mi in for ma cja mi. Po ni żej za mie szcza my pra wi dło wą we rsję. Za za i st nia łą po mył kę bar dzo prze pra sza my (Red.).
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Ta b. 2. Ze sta wie nie wiel ko ści grup i licz by wa rian tów SNP w ba da niach ty pu GWAS wy ko na nych
dla AZS[na pod sta wie 26].

Grupa badana
1563 chorych pochodzenia

europejskiego, 4,054 kontroli
pochodzenia europejskiego

1,472  chorych  pochodzenia
japońskiego, 7,971 kontroli
pochodzenia japońskiego

5,606 chorych pochodzenia
europejskiego, 20,565 kontroli

pochodzenia europejskiego

1,012  chorych  pochodzenia 
chińskiego (Han), 1,362  kontroli

pochodzenia chińskiego (Han)

939 chorych pochodzenia
europejskiego, 975 kontroli
pochodzenia europejskiego, 

1,097 osób pochodzenia 
europejskiego z 270 rodzin

Grupa replikacyjna 
2,286 chorych pochodzenia

europejskiego, 3,160 kontroli
pochodzenia europejskiego

1,856  chorych  pochodzenia
japońskiego, 7,021  kontroli

pochodzenia japońskiego
5,419 chorych pochodzenia

europejskiego, 19,833 kontroli
pochodzenia europejskiego

3,624  chorych  pochodzenia chińskiego
(Han), 12,197  kontroli  pochodzenia

chińskiego (Han), 1,806 chorych
pochodzenia europejskiego, 3,256

kontroli  pochodzenia europejskiego

2,637 chorych pochodzenia
europejskiego, 3,957 kontroli
pochodzenia europejskiego

Liczba badanych SNP 

2,406,139

606,164

2,5 miliona

491,905

342,303

w wie ku do ro słym, a tak że, jak su ge ru ją in ni
ba da cze, cięż szym ob ja wom kli nicz nym
w dzie ciń stwie[20]. 

O ile ro la ge nu FLG w roz wo ju AZS zo -
sta ła bez spor nie udo wo dnio na, to iden ty fi ka -
cja ko lej nych ge nów za an ga żo wa nych w roz -
wój tej cho ro by jest wciąż przedmio tem bar -
dzo in ten syw nych ba dań. Od 2009 r. prze -
pro wa dzo no kil ka wiel ko ska lo wych ba dań
ge no wych, tzw. GWAS (Ge no me Wi de As so -
cia cion Stu dies) (tab. 2). Umoż li wi ły one wy -
ty po wa nie 19 ge nów/lo ci kan dy du ją cych,
których ewen tu al na ro la w pa to ge ne zie AZS
wy ma ga jed nak dal szych ba dań. Nie wąt pli -
wym pro ble mem, który rzu tu je na ak tu al ny
stan wie dzy do ty czą cej mo le ku lar nej etio lo gii
AZS, jest fakt wy so ce he te ro gen ne go prze -
bie gu kli nicz ne go tej cho ro by. Nie moż na
bo wiem wy klu czyć, że zróż ni co wa nie ob ja -
wów kli nicz nych u po szcze gól nych pa cjen -
tów odzwier cie dla wie loaspektową etio lo gię
ge ne tycz ną, na którą na kła da ją się do dat ko -
wo wspo mi na ny wcze śniej fakt odmien no ści
mię dzy po pu la cyj nej, jak rów nież dzia ła nie
czyn ni ków śro do wi sko wych. Pro ble my te

nie są wy łącz nie do me ną AZS, ale do ty czą
tak że in nych cho rób. Stąd też do kla sy fi ka cji
nie których jed no stek cho ro bo wych, np. ast -
my, wpro wa dzo no poj ęc ie en do ty pu, de fi -
nio wa ne go ja ko pod typ cho ro by o odręb -
nym me cha ni zmie funk cjo nal nym lub pa to fi -
zjo lo gicz nym. Pe łen en do typ po wi nien za -
wie rać in for ma cję o podło żu ge ne tycz nym,
bio mar ke rach, pa to fi zjo lo gii, epi de mio lo gii,
ce chach kli nicz nych i prze wi dy wa ną od po -
wiedź na le cze nie[12,22]. Ak tu al nie usta le nie
peł nych en do ty pów w przy pad ku AZS nie
jest moż li we. Być mo że jed nak pro wa dze nie
w przy szło ści ba dań na gru pach cho rych
o bar dziej zbli żo nym fe no ty pie umoż li wi lep -
sze zro zu mie nie zło żo nej pa to ge ne zy AZS,
a z pew no ścią czyn ni kiem sprzy ja ją cym jest
cią gły, ogrom ny roz wój tech nik bio lo gii mo -
le ku lar nej i ge ne ty ki. Ak tu al nie do stęp ne
tech no lo gie se kwen cjo no wa nia na stęp nej
ge ne ra cji umoż li wia ją bo wiem nie tyl ko ba -
da nie po szcze gól nych wa rian tów po li mor -
ficz nych, ale do kład ną ana li zę se kwen cji na -
wet ca łych ge no mów. 
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