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a bulbárna muskulárna
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 Canavanova
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Adrenoleukodystrofia



Deficiencia myoadenylátdeaminázy



Duschenova svalová dystrofia

Alzheimerova choroba (ACH)
 1x popísal v roku 1907 Alois Alzheimer
 ireverzibilné, neurodegeneratívne ochorenie
 najčastejšia príčina demencie (50 % - 60 %)
 charakteristická progresívnou stratou kognitívnych
funkcií, vrátane krátkodobej pamäte, abstraktného
myslenia, koncentrácie, rečových schopností,
zrakového vnímania, priestorovej orientácie
Ferri C.P., Prince M., Brayne C.: Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366:2112-17
Prohovnik I., Perl D.P., Davis K.I., Libow L., Lesser G., Harountunian V.: Dissociation of neuropathology from severity of
dementia in late onest Alzheimer disease. Neurology 2006;66: 49-55

Rizikové faktory:
• vek, nízka úroveň vzdelania, ↓ mentálna a fyzická aktivita
počas života, poranenie hlavy, faktory asociované
s vaskulárnymi ochoreniami – hypercholesterolémia, vysoký
krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka
• faktory životného prostredia, vplyv genetického pozadia
 multifaktoriálne ochorenie
 geneticky heterogénne
 existuje familiárna a sporadická forma




5 % pacientov: forma familiárna ACH so skorým
nástupom
15 – 25 % pacientov: forma ACH s neskorým nástupom a
familiárnym výskytom
75 % pacientov: sporadická forma s neskorým nástupom

St George-Hyslpo P.H.: Molecular genetics of Alzheimer disease, Biol Psychiatry 2000; 47: 183-199

Familiárna forma (FACH) so
skorým nástupom
 monogénna forma ACH s
autozómovo dominantnou
dedičnosťou a vysokou
penetranciou
 mutácie vedúce k FACH so
skorým nástupom boli
identifikované v génoch pre
APP, PS1, PS2,Tau
 20–70% mutácie v
PS1(14q24.3)
 10–15 % v APP (21q21.2-3)
 < 5 % v PS2 (1q42.1)
FACH

PS1
35-60 r.

APP
40-65 r.

Sporadická forma
(SACH)
 vek, faktory prostredia,
iné rizikové faktory, gény?
 asociovaná s
apolipoproteínom E
(APOE), s alelou ε4

SACH

PS2
45-85 r.

>50 rokov

Patogenéza








abnormality sú výsledkom
degenerácie neurónov v špecifických
oblastiach mozgovej kôry, najmä v
temporoparietálnej kôre a hipokampe
najdôležitejšou patologickou
abnormalitou je nahromadenie
dvoch fibrilárnych proteínov v mozgu,
ß-amyloidového peptidu (Aß)
a proteínu tau
Aß peptid vzniká po úprave
amyloidového prekurzorového
proteínu a utvára v extracelulárnych
priestoroch mozgu amyloidové
a senilné plaky
Tau utvára v neurónoch mozgu
neurofibrilárne splete

Gandy S.: The role of cerebral amyloid beta accumulation in common forms of
Alzheimer disease. J. Clin INVEST 2005; 115: 1121-29.

Amyloidový prekurzorový proteín (APP)
Nepatologická cesta α+γ

α - sekretáza

γ - sekretáza
Patologická cesta β+γ

β - sekretáza
γ - sekretáza

Funkcia APP: ???






G-proteínový receptor
bunková adhézia, proliferácia
podieľa sa na Cu homeostáze
signálna transdukcia

Aβ (40-42):







produkovaný konštitutívne počas normálneho
bunkového metabolizmu, je prítomný v malých
množstvách ako solubilný monomér cirkulujúci v
cerebrospinálnom moku a krvi
Aβ degradujú : inzulín- degradujúci enzým, neprilysin a
endotelín-converting enzým
mutácie v APP selektívne zvyšujú produkciu Aβ, nastáva
nerovnováha medzi produkciou a degradáciou Aβ
Aβ42 sa pokladá za najviac neurotoxický, fibrilogénny,
má tendenciu sa zhlukovať, tvoriť senilné plaky

Presenilín 1, Presenilín 2
γ-sekretázová aktivita / kofaktor pri γ-sekretázovej
aktivite
 mutantný PS1 má vplyv na γ-sekretázový procesing APP a
uprednostňuje tvorbu Aβ42


Tau




funkcia: asemblácia mikrotubulov, reguluje stabilitu
a orientáciu mikrotubulov v neurónoch, astrocytoch,
udržovanie integrity neurónov, axonálny transport
Tau je fosfoproteín, de/fosforylácia sú regulované

 hyperfosforylácia Tau v dôsledku
oxidačného stresu

Iqbal K., Alonso A.C., Chen S.: Tau pathology in Alzheiemer
disease and other tauopathies. Biochem Biophys Acta 2005;
1739: 198-210

Apolipoproteín E
gén pre APOE je lokalizovaný na chromozóme 19q13
 APOE je zahrnutý do mobilizácie a redistribúcie cholesterolu počas
neuronálneho rastu a po poranení, transport triglyceridov, iných lipidov,
do regenerácie nervov
 APOE sa vyskytuje v troch izoformách (E2, E3, E4)
 exprimované z jedného lokusu s tromi alelami (ε2, ε3, ε4)
 izoformy sa odlišujú v aminokyselinovej sekvencii na dvoch miestach
 najčastejšia varianta v populácií je alela ε3, s frekvenciou 72 %
 alela ε2 sa vyskytuje s frekvenciou 11 %
 alela ε4 sa vyskytuje s frekvenciou 17 %
 izoforma E2 má nižšiu afinitu k receptoru LDL ako E3, E4; z toho
dôvodu majú homozygoti E2
zvýšené riziko
atherosklerózy a
hyperlipoproteínemie III
E2: protektívna pred
ACH












genetický rizikový faktor v patogenéze ACH, sporadická
forma ACH
prítomnosť alely APOE ε4 zvyšuje riziko ochorenia 3násobne u heterozygotov a 15-násobne u homozygotov
APOE alela ε4 znižuje vek nástupu o 10 rokov
alela ε4 chýba u 30 - 40 % ACH pacientov a je prítomná
u 30 % zdravých jedincov
ε4 zrýchľuje tvorbu plakov a narúša reparačné
mechanizmy neurónov, urýchľuje ukladanie Aβ a
redukuje degradáciu Aβ, porucha cytoskeletu neurónov,
neurodegenerácia
ε4 sa viaže priamo na Aβ, efektívnejšie ako E2, E3
pacienti ACH s ε4 viac uloženín, neuritických plakov

Raber J., Huang Y., Ashford J.W.: ApoE genotypeaccounts for the vast majority of AD risk and AD pathplogy. Neurobiol
Aging 2004; 25: 641-50

Ciele
pomocou molekulovo–genetických metód,
ktoré sa zaviedli v CLG identifikovať
mutácie u pacientov s Alzheimerovou
chorobou a zistiť, či ide o familiárnu formu
 typ mutácií u slovenských pacientov s
FACH
 epidemiológia


Materiál a metódy
Molekulárno-genetická diagnostika:


PCR amplifikácia jednotlivých exónov kandidátnych
génov pre ACH: APP(e16, e17), PS1 (12exónov), PS2 (12
exónov), TAU (e9, e10, e11) u pacientov s podozrením na
FACH



Sekvenčné analýzy na identifikáciu mutácií v kandidátnych
génoch



Restrikčná analýza ApoE



20 pacientov s I. neurologickej kliniky LFUK a FNsP Bratislava

Výskumná úloha je podporená grantom MZ

Výsledky


Sekvenčná analýza

Identifikácia izoforiem ApoE
restrikčná analýza

Spinálna a bulbárna muskulárna
atrofia (Kennedyho choroba)






Zriedkavá recesívne dedičná neuromuskulárna
choroba viazaná na chromozóm X
postihuje 1:40 000 narodených mužov
najfrekventovanejšie vo Fínsku a niektorých
oblastiach Japonska
ochorenie sa manifestuje medzi 30 – 50 rokom
symptómy: svalový diskomfort, kŕče, únava,
gynekomastia, progredujúca slabosť v proximálnych
častiach končatín, fascikulácie, atrofia jazyka,
bulbárna slabosť, strata citlivosti na androgény,
atrofia testes, infertilita, strata reflexov, ingvinálna
hernia








ochorenie je spôsobené expanziou CAG opakovania v
exóne 1 géne pre androgénový receptor (AR)
AR gén (OMIM 313700) lokalizovaný na X chromozóme
(Xq11-12)
zložený z 8 exónov
exón 1 pozostáva z dvoch polymorfných oblastí (CAG a
GGN motívy), ktoré kódujú rôzne dlhé polyglutamínové alebo
polyglycínové úseky v N-terminálnej doméne
polymorfné oblasti sú oddelené 248 aa














CAG opakovania v populácii varírujú od 11 do 35
počet opakovaní sa líši u jednotlivých etnických skupín (černosi: 19 - 20,
kaukazoidná populácia: 21 - 22, ázijčania: 22 - 23, hispánci: 23)
u postihnutých je počet opakovaní okolo 38 - 75
vzniká proteín s polyglutamínovým úsekom v N-terminálnej doméne
dĺžka CAG opakovaní inverzne koreluje s AR transaktivačným potenciálom
AR alely > 40 opakovaní redukujú aktivitu receptora
AR alely s malým počtom opakovaní zvyšujú androgenicitu receptora,
vedie k abnormálne vysokej stimulácii prostatického tkaniva
zistila sa korelácia medzi počtom CAG opakovaní a vekom nástupu a
závažnosťou ochorenia
postihnuté receptory sa nachádzajú v mozgovom kmeni a v αmotoneurónoch predných rohov miechy, z čoho vyplývajú aj hlavné
príznaky ochorenia
choroba je výsledkom kombinácie straty funkcie receptorov pre
androgény v androgénových tkanivových bunkách, čo vyvoláva
necitlivosť na androgény a nadobudnutie toxickej funkcie AR v
motoneurónoch s následnou neurodegeneráciou

Buchann G. a kol.: Hum Mol Genet 2004; 13: 1677-1692

Materiál a metódy
Molekulovo-genetická diagnostika:
PCR amplifikácia CAG opakovaní v exóne 1
AR génu: PCR s fluorescenčne značeným
primerom
 elektroforéza
 fragmentačná analýza: na genetickom
analyzátore ABI PRISM 310


Výsledky





2

dĺžka úseku PCR produktu (20
CAG)282 bp, bez CAG 222 bp
minimálna dĺžka patologického
fragmentu 336 bp

u vyšetrovaného pacienta sa
preukázala expanzia CAG repetície
v počte 46

100 bp 5

300 bp

4

3

2

1
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Canavanova choroba
 Canavanova choroba (van Bogaertov-Bertrandov syndróm, OMIM
271900) je závažná autozómovo recesívna choroba, postihujúca
najmä centrálny nervový systém
 podstatným nálezom na CNS, ktorý sa zobrazuje pri MRI, sú
výrazné leukodystrofické zmeny, preto sa Canavanova choroba
zaraďuje do skupiny vrodených leukodystrofií
 incidencia sa odhaduje na 1:50 000; u Židov vetvy Aškenazi až na
1:6400

 symptómy: hypotónia, makrocefália, psychosomatická retardácia, v
dôsledku atrofie optického nervu - poruchy zraku, napr. nystagmus,
slabá vizuálna fixácia.
ochorenie progreduje, zvýrazňujú sa neurologické symptómy a
väčšina pacientov do 3 rokov života zomiera









príčinou ochorenia je deficiencia enzýmu aspartoacylázy
(ASPA)
fyziologicky exprimovaný v gliových bunkách bielej hmoty
úlohou ASPA je hydrolýza N-acetylaspartátu (NAA) na
aspartát a acetát
NAA je molekula, nájdená výlučne v nervovom systéme,
doposiaľ s neznámou funkciou
absencia ASPA vedie k akumulácii NAA v mozgu;
sprevádza ju tiež masívna exkrécia NAA močom
gén pre ľudskú ASPA sa nachádza v oblasti krátkeho
ramienka 17. chromozómu (17p13ter).
skladá sa zo šiestich exónov

Materiál a metódy
Biochemická diagnostika:
 Stanovenie organických kyselín v moči
pomocou GC/MS
Molekulovo-genetická detekcia mutácií génu
ASPA:
 PCR šiestich exónov ASPA génu
 sekvenčná analýza

Uric
acid
Phosphoric acid

Hippuric acid

Aconitic acid

2-oxoglutaric acid


Isocitric acid
Citric acid

4-hydroxyphenylacetic acid

Internal standard
3-hydroxy-3-methylglutaric
acid

Glutaric acid

Fumaric acid

Succinic acid

Ethylmalonic acid

Lactic acid

Výsledky
 NAA >700mmol/mol kreatinínu; ref < 35),

 N-acetylaspartic
acid

Profil organických kyselín v moči pacienta s Canavanovou chorobou

proband
matka
otec

Záznam sekvenčnej analýzy pacienta a jeho rodičov

sekvenčnou analýzou
bola u vyšetrovaných
pacientov zistená
prítomnosť mutácie
A305E (914CA) v 6.
exóne génu ASPA

DISKUSIA


Centrum lekárskej genetiky ponúka
komplexnú diagnostiku dedičných
neurologických ochorení

