
STRESZCZENIE 

Polimorfizm genów ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od 

alkoholu w populacji polskiej 

Badania rodzin dotkniętych alkoholizmem wykazały, że choroba ta jest w około 50-

60% dziedziczona. Wyniki analiz asocjacyjnych całego genomu wykonanych w badaniach 

różnych grup populacyjnych wskazują, iż geny dehydrogenaz alkoholowych, ADH1B, 

ADH1C, ADH4 i ADH7, są istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadużywania i uzależnienia 

od alkoholu. Izoenzymy ADH utleniają alkohol etylowy do aldehydu octowego, który jest 

bardziej toksyczny od samego etanolu oraz odpowiada za złe samopoczucie w czasie fazy 

eliminacji. Różnice w aktywności ww. dehydrogenaz, wynikające z ich wariantów 

genetycznych mogą modulować te objawy i ich intensywność, a co za tym idzie częstość 

sięgania po napoje alkoholowe.  

Głównym celem niniejszej pracy była analiza wariantów wybranych genów 

dehydrogenaz alkoholowych oraz określenie czy wykazują związek z ryzykiem rozwoju 

nadużywania i uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej. Kolejnym celem badań 

własnych było określenie potencjalnego znaczenia uzyskanych wariantów w zmianach 

aktywności badanych enzymów.  

W przeprowadzonym badaniu poddano sekwencjonowaniu całe regiony genów 

ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 126 osób polskiego pochodzenia, które nadużywają lub są 

uzależnione od alkoholu. Otrzymane zmiany w sekwencjach genów porównano z genotypami 

126 osób kontrolnych z bazy genomowej dla polskiej populacji – Polgenom. Wykonano 

również analizę 3 wariantów znacznikowych genu ADH7 u 159 osób nadużywających lub 

uzależnionych od alkoholu oraz 201 osób kontrolnych. Na podstawie powyższych danych na 

drodze analiz statystycznych wyodrębniono 109 wariantów, których rozkład pomiędzy 

grupami istotnie się różnił. Następnie przeanalizowano lokalizację tych zmian w genie, 

wyselekcjonowano warianty, które mogą zmieniać funkcję białka i poddano je analizom 

predykcyjnym in silico. Wykonano również analizę sprzężeń genetycznych pomiędzy 

otrzymanymi wariantami istotnymi statystycznie z grupy badanej względem danych 

z projektu 1000 Genome dla populacji mieszkańców Utah (CEU). 



Wyniki przeprowadzonych w pracy analiz predykcyjnych oraz przegląd piśmienictwa 

wykazały 5 zmian, które potencjalnie mogą wpływać na aktywność enzymatyczną 

izoenzymów ADH: rs698, rs1693482, rs1693426, rs4147541 i rs287487.  

Obecność polimorfizmów rs698 i rs1693482, czyli ADH1C*2 zmniejsza aktywność 

izoenzymu ADH1C, co powoduje spowolnione nagromadzanie aldehydu octowego oraz 

zwiększone ryzyko rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu. Zmiana rs1693426 

wykazuje zwiększone ryzyko występowania badanej jednostki chorobowej. Znajduje się w 

naturalnym miejscu składania pre-mRNA genu ADH1C, a dokładnie w regionie donorowym 

intronu 4. Występowanie tego wariantu wpływa na rozpoznawanie przez aparat wycinający 

sekwencji konsensusowej 5’ i może prowadzić do wykorzystania alternatywnego miejsca 

donorowego w procesie składania pre-mRNA.  

Warianty rs4147541 i rs287487 prawdopodobnie mają znaczenie regulatorowe, a ich 

działanie określono jako ochronne w rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu. 

Zmiana polimorficzna rs4147541 zlokalizowana jest w miejscu wiązania czynników 

transkrypcyjnych genu ADH1C. Dane z piśmiennictwa klasyfikują ją jako istotną w zmianach 

regulacji ekspresji genu. Natomiast rs287487 występuje w miejscu 3’UTR genu ADH7. 

Wykonane analizy in silico wskazują, że region obejmujący rs287487 może być 

odpowiedzialny za przyłączanie cząsteczek regulacyjnych miRNA (hsa-miR-365a-5p oraz 

hsa-miR-365b-5p), a obecność badanego polimorfizmu powoduje utratę rozpoznawanej przez 

nie sekwencji.  

Badania sprzężeń genetycznych potwierdziły wyniki zawarte w piśmiennictwie. Geny 

ADH1B i ADH1C tworzą jeden blok silnie sprzężonych wariantów, natomiast gen ADH7 

dziedziczy się niezależnie od nich. Wewnątrz genu ADH7 można wyróżnić dwa sprzężone 

bloki. Oznacza to, że allele w obrębie rs698, rs1693482, rs1693426 i rs4147541 dziedziczą się 

wspólnie, a efekt ich działania może być addytywny.  

Zidentyfikowano również rzadkie warianty typu zmiany sensu białka, o charakterze 

konserwatywnym i potencjalnej szkodliwości na funkcję enzymów, w genach ADH4 i ADH7 

– rs372708357, rs145793949, NC_000004.11: g.100052905C>A, 

NC_000004.11:g.100349018T>G. Wymienione zmiany występowały wyłącznie w grupie 

badanej. 



Wyniki uzyskane w przedstawianym badaniu, wskazują iż warianty genów ADH1B, 

ADH1C, ADH4 i ADH7 odgrywają rolę w ryzyku rozwoju nadużywania i uzależnienia od 

alkoholu w populacji polskiej. 


