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Introducere
Osteoartrita (OA), cea mai întâlnită afecțiune muculo-scheletală, se defineşte ca o
boală progresivă şi invalidantă, fiind o boală cronică de lungă durată, care produce
subțierea cartilajului în articulații, pacienții acuzând rigiditate, durere, și apariția
deficiențelor de mișcare. (1)
Sunt două tipuri de osteoartrită: primară și secundară.
Osteoartrita primară este o boală cronică degenerativă care este influențată, dar nu
cauzată de, îmbătrânire. Există indicii clare că factorul genetic este implicat în
aproximativ 60% din toate cazurile de OA. (2, 3)
Osteoratrita secundară tinde să apară destul de devreme în viață, având o cauză
specifică, de obicei o injurie, diabet sau obezitate. Deși are etiologie diferită față de
forma primară, atât simptomele cât și patologia în sine sunt identice. (2, 3)
Osteoartrita ca și bolile musculo-scheletale este foarte des întâlnită în populația
generală. (4)
În total 10-15% din populația de peste 60 de ani prezintă într-un grad variabil,
osteoartrită (5). Printre statele membre ale uniunii europene prevalența osteartritei
variază de la 2,8% în România, până la 18,3% în Ungaria. (6)
În contextul actual studiul nostru își propune să evaloueze asocierea dintre
susceptibilatea sau rezistența la osteoartrită și frecvența cu care apar
polimorfismele unor gene ce codifică citokine.
Cuvinte cheie: osteoartrită, citokine, polimorfism mononucleotidic, genotip,
susceptibilitate.
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I.

STADIUL CUNOAȘTERII

CAPITOLUL 1. Epidemiologie și factori de risc.
În acest capitol se prezintă date recente legate de incidența și prevalența OA
atât la nivel european cât și la nivelul țării noastre. Mai mult chiar se face o
prognoză de viitor asupra evoluției acestei afecțiuni, astfel, creșterea procentului de
persoane vârstnice în populația totală va determina o creștere semnificativă a
prevalenței bolilor cronice, iar dintre bolile musculo-scheletale a osteoartritei (7).
Conform unor studii recente, numărul persoanelor de peste 60 de ani se va tripla în
următorii 40 de ani, ceea ce înseamnă că până în anul 2050 se va depășii prcoentul
de 20% (aproximativ 130 milioane) din populația totală. Se estimează că din acest
procent, 15% (însemnând 40 de milioane) din indivizi vor prezenta osteoartrită
simptomatică, iar o treime din aceștia vor prezenta invaliditate acentuată. (5)
Tot în acest capitol sunt prezentați factori de risc asociați cu această afecțiune și
anume: vârsta, obezitatea, deformările articulare, sexul.
CAPITOLUL 2. HOMEOSTAZIA CARTILAJULUI ARTICULAR LA
SUBIECȚII SĂNĂTOȘI ȘI LA PACIENȚII CU OSTEOARTRITĂ
Cartilajul articular adult este un ţesut avascular compus în special dintr-o matrice
specializată formată din colagen, proteoglicani şi proteine noncolagenice, matrice
în care condrocitele reprezintă o componentă celulară unică.
Numeroasele studii efectuate in vivo sau in vitro de-a lungul ultimelor două decenii
au confirmat faptul că aceste condrocite articulare sunt apte să răspundă la leziunea
mecanică, instabilitatea articulară datorată factorilor genetici precum şi la stimuli
biologici precum citokinele şi factorii de creştere şi diferenţiere, care la rândul lor
contribuie

la

modificările

structurale

înconjurătoare. (8)
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nivelul

matricei

cartilaginoase

Apariţia semnalizării intacelulare indusă de stres, a citokinelor catabolice şi a
factorului de necroză tumorală alpha (TNF-α), dar şi alţi mediatori ai inflamaţiei
produși de celule sinoviale şi condrocite, induc activarea enzimelor de degradare,
metaloproteinazele matriceale (MMPs) şi familiile de ADAMTS. Produşii de
degradare ai matricei pot regla prin mecanisme de feedback aceste evenimente
celulare. (9)
Studiul nostru se bazează pe studiul unuia drintre factorii de risc pentru osteoartrită
și anume factorul genetic. În acest sens am evaluat gradul de asociere între
prezența poimorfismelor unor citokine, cum ar fi IL-1B, IL-1RN, IL-4R, IL-8, IL10, dar și a factorului de necroză tumorală alpha (TNF-α), și susceptibilitatea sau,
dimpotrivă, rezistența la apariția osteoartritei.

II. CONTRIBUȚII ORIGINALE
Capitolul 3. MATERIALE ȘI METODE
Includerea pacienţilor în studiu
Pentru realizarea acestui proiect s-au luat în studiu 2 loturi de pacienţi de la
Spitalul CF2 din Bucureşti: un lot de subiecți diagnosticați cu osteoartrită și un lot
control. Toţi subiecţii au fost informaţii despre scopul studiului şi au semnat un
consimţământ informat înainte de includerea în studiu.

3

Recoltarea probelor şi a materialului biologic
Atât în cazul pacienţilor din lotul cu osteoartrită, cât și a celor din lotul control
materialul biologic a fost reprezentat de probe de sânge (3 ml de sânge venos
recoltat pe EDTA şi menţinut la 4°C până în momentul extracţiei de ADN).
Extracţie ADN
Pentru izolarea ADN-ului genomic din probele de sânge recoltate pe EDTA şi
menţinut la 4°C am utilizat kit-ul Wizard® Genomic DNA Purification Kit
(Promega, Madison, WI).
Această metodă urmărește patru etape principale pentru a obține rezultatul final.
Protocolul începe cu liza celulelor și a nucleilor acestora (aceasta presupune în
primă fază liza hematiilor, urmată de cea a leucocitelor și a nucleilor acestora).
Următoarea etapă este opţională şi presupune digestia ARN-ului cu ajutorul
enzimelor numite RN-aze. În continuare, proteinele eliberate din celule sunt
îndepărtate prin precipitare cu ajutorul unei soluții saline, acestea precipită
proteinele, în timp ce în soluția rămâne ADN-ul genomic. Ulterior prin precipitare
în izopropanol ADN-ul este concentrat şi desalizinat. Ultima etapă este una de
spălare și deshidratare în etanol, urmând ca la final ADN-ul să fie rehidratat.
Depistarea polimorfismelor genetice folosind tehnica Real – Time PCR
Analizele genetice pentru identificarea polimorfismelor genelor luate în
studiu au fost efectuate în cadrul Laboratorul de Genetică Moleculară al UMF
Craiova ce dispune de echipamentul necesar efectuării acestor teste.
Real time PCR cu sonde Taqman este o tehnică modernă în care spre deosebire de
metoda convențională, fragmentul amplificat (ampliconul) este vizualizat pe
măsură ce procesul de amplificare înaintează. Această urmărire în “timp real” a
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procesului de amplificare este posibilă prin marcarea cu molecule fluororescente a
primerilor, probelor sau ampliconului.
Prelucrarea statistică a datelor
Cu ajutorul programelor Microsoft®Office Excel® 2007 şi Genex Pro
4.4.2.308© vom realiza corelații și asocieri între parametrii studiați și rezultatele
obţinute în urma reacţiilor Real-Time PCR.
Pentru analiza descriptivă a datelor s-a utilizat programul Microsoft Access
2007. Cu ajutorul acestui program s-a realizat baza de date din care s-au extras
parametrii ce au fost prelucraţi statistic.
Pentru caracterizarea seriilor de valori din studiu s-au utilizat indicatori statistici,
între care media, deviaţia standard, etc.
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Capitolul 4. REZULTATE ȘI DISCUȚII
În acest studiu au fost implicaţi 392 de subiecți, dintre care 90 au fost diagnosticați
cu osteoartrită (OA), iar restul de 302 au reprezentat lotul de control cu subiecți
sănătoși.
Polimorfismul IL-1B -31T>C
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Figura. 1: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL-1B -31T>C
În acest studiu am constatat că polimorfismul IL-1B -31T>C, a carui distribuție pe
loturi și genotipuri este radată în Figura. 1, nu este asociat cu un risc crescut de
osteoartrită, nici pentru analiza statistică pentru lotul general al pacienților cu
osteoartrită, dar nici în urma analizei stratificată pe baza localizării afecțiunii. De
asemenea, se mai observă că genotipurile TT și TC reprezintă aproape 90% din
variante pentru lotul de control, în timp ce în lotul cu osteoartrită se apropie de
94%. Pe de altă parte am observat că, purtătorii alelei C reprezintă aproximativ
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40% din pacienţii afectați de osteoartrită, în timp ce pentru lotul control acest
procent trece de 50%.
Polimorfismul IL1-RN +2018T>C
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Figura. 2: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL1-RN +2018T>C
În figura 2 sunt expuse sugestiv rezultatele obținute comparând distribuția pe
genotipuri atât a persoanelor cu osteoartrită, cât și a celor din lotul control.
Prin analiza statistică comparativă a genotipului de referință (TT), cu celelalte două
genotipuri (TC, CC), a rezultat faptul că polimorfismul IL1-RN +2018T>C nu este
asociat cu un risc crescut de osteoartrită. De asemenea, se mai observă că
genotipurile TT și TC reprezintă peste 90% din variante pentru lotul de control, în
timp ce în lotul cu osteoartrită se apropie de 98%. Pe de altă parte, purtătorii alelei
C reprezintă aproximativ 33% dintre pacienţii afectați de osteoartrită, în timp ce
pentru lotul control acest procent trece de 45%. In model dominant, purtătorii
alelei C (genotipurileTC+CC) par a fi mai protejaţi pentru dezvoltarea osteoartritei
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Polimorfismul IL-1B -511C>T
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Figura. 3: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL-1B -511C>T
Prin analiza comparativă a genotipurilor (consultând bazele de date internaționale a
fost luat ca referință genotipul -CC) și a datelor statistice obținute, a rezultat faptul
că polimorfismul IL-1B -511C>T (a cărui distribuție pe genotipuri și loturi este
prezentată în figura 3) nu este asociat cu un risc crescut de osteoartrită. De
asemenea se mai observă că genotipurile TT și CT reprezintă aproape 90% din
variante pentru lotul de control, în timp ce în lotul cu osteoartrită depășește 90%.
Pe de altă parte, purtătorii alelei T reprezintă aproximativ 45% dintre subiecţii
afectați de osteoartrită, în timp ce pentru lotul de control acest procent trece de
55%.
La analiza stratificată pe baza localizării, se observă faptul că deși pentru
polimorfismul IL-1B -511C>T nu există nici o asociere cu creșterea
susceptibilității sau a rezistenței la osteoartrită, în model dominant purtatorii alelei
T (genotipurileCT+TT), par a fi mai protejați pentru dezvoltarea osteoartritei cu
această localizare .
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Polimorfismul IL-4R -3223C>T
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Figura. 4: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL-4R -3223C>T
Din analiza comparativă a genotipurilor (prezente în figura 4) și a datelor statistice
obținute, a rezultat că pentru polimorfismul IL-4R -3223C>T există o asociere
puternică cu OA pentru purtătorii genotipului CT (heterozigot).
Comparând frecvența genotipului CT cu frecvența genotipului CC (genotip de
referință pentru polimorfismul IL-4R -3223C>T) am constatat că prezența
genotipului CT este asociat cu un risc de două ori mai mare de a dezvolta boala. În
model dominant purtătorii de alela T (genotipurile CT+TT) au un risc mai crescut,
de aproximativ o dată și jumătate de ori mai mare, de a dezvolta osteoartrită.
Prin analiza stratificată a acestui polimorfism am obținut însă rezultate și mai
interesant. Astfel la nivelul articulației femuro – tibiale, pentru polimorfismul
IL-4R -3223C>T, există

o asociere foarte puternică pentru purtătorii

genotipului CT (heterozigot) de a dezvolta osteoartrită, în timp ce acest
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polimorfismul nu este asociat cu apariția afecțiunii pentru localizare la nivelul
articulației coxo – femurale.
Polimorfismul IL-8 -251T>A
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Figura. 5: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL-8 -251T>A

În studiul nostru după cum se poate vedea și în figura 5 care ilustrează repartizarea
pe genotipuri și loturi am observat că polimorfismul IL-8 -251T>A nu este asociat
cu un risc crescut de osteoartrită. De asemenea se mai observă că genotipurile TT
și TA reprezintă aproape 82% din variante pentru lotul de control, având o valoare
apropiată și pentru lotul cu osteoartrită. În altă ordine de idei purtătorii alelei A
reprezintă aproximativ 76% dintre subiecţii afectați de osteoartrită, în timp ce
pentru lotul control acest procent se apropie de 66%.
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Polimorfismul IL-10 -1082A>G
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Figura. 6: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul IL-10 -1082A>G

Prin analiza comparativă pe care am realizat-o în acest studiu (figura 6), a rezultat
faptul că polimorfismul IL-10 -1082A>G nu este asociat cu un risc crescut de
osteoartrită. De asemenea se mai observă că genotipurile AA și AG reprezintă
aproximativ 85% din variante pentru lotul de control, având o valoare apropiată și
pentru lotul cu osteoartrită. În altă ordine de idei, purtătorii de alela G reprezintă
aproximativ 63% pentru cei afectați de osteoartrită, iar pentru lotul control
valoarea este de asemenea apropiată.
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Polimorfismul TNF-A -308G>A
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Figura. 7: Frecvența genotipurilor pentru polimorfismul TNF-A -308G>A

Prin analiza comparativă a genotipurilor, după cum se vede și în figura 7, dar și a
datelor statistice obținute, a rezultat faptul că polimorfismul TNF-A -308G>A nu
este asociat cu un risc crescut de osteoartrită. De asemenea se mai observă că
genotipurile AG și AA au valori apropiate pentru ambele loturi, cu mențiunea că
nu am găsit nici o persoană cu osteoartrită purtătoare a genotipului AA, și foarte
puține persoane (numai 3) în rândul persoanelor din lotul control.

În cea mai mare parte, rezultatele pe care le-am obținut, privind implicarea
polimorfismelor unor citokine în osteoratrită, sunt în conformitate cu studiile
efectuate de alți cercetatori, publicate în reviste internaționale. (10-16)
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CAPITOLUL 6. CONCLUZII

1. Am constatat că pentru polimorfismul IL-4R -3223C>T, prezența
genotipului CT este asociată cu un risc de două ori mai mare de a dezvolta
osteoartrita. În model dominant, purtătorii alelei T (genotipurile CT+TT) au
un risc de aproximativ o dată și jumătate de ori mai mare de a dezvolta
boala.
2. În urma analizei stratificate a lotului persoanelor afectate de osteoartrită pe
baza localizarării acestei afecțiuni, am observat ca polimorfismul IL-4R 3223C>T este foarte înalt asociat cu OA, având un risc de două ori și
jumătate mai mare de a dezvolta osteoartrită cu localizare la nivelul
articulației femuro – tibiale.
3. Pentru prima oară, în literatura de specialitate, am constatat că purtătorii
alelei T pentru polimorfismul IL-1B -511C>T prezintă un risc mai scăzut la
dezvoltarea osteoartritei. Altfel spus prezenta alelei T în acest polimorfism
oferă protecție împotriva afecțiunii. Bine înțeles că acest rezultat va trebui
confirmat de cercetările viitoare.
4. Cu excepția celor menționate mai sus, rezultatele obținute pentru toate
celelalte polimorfisme nu au fost corelate statistic cu riscul pacienţilor de a
dezvolta osteoartrită.
5. O ultimă concluzie ar fi aceea că deși lotul de studiu nu este foarte numeros,
el respectă echilibrul statistic Hardy-Weinberg. De asemenea, majoritatea
rezultatelor și concluziilor studiului nostru este în concordanţă în mare parte
cu literatura de specialitate. Bine înțeles că, în perspectivă, aceste rezultate
trebuie să fie verificate, confirmate sau corectate, dacă este cazul, prin
lărgirea lotului de studiu și prin abordarea de noi metode și tehnici.
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