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PEROXIZÓMOVÉ DEDIÈNÉ OCHORENIA

CHANDOGA J., TOMKOVÁ M., HLAVATÁ A.

PEROXISOMAL HEREDITARY DISEASES

V súèasnosti sú známe takmer dve desiatky ochorení, ktorých
príèinou sú poru�ené viaceré metabolické funkcie peroxizómov
alebo je zistená deficiencia jednotlivých peroxizómových enzý-
mov. Okrem X-viazanej adrenoleukodystrofie sa v�etky ocho-
renia vyznaèujú autozómovo-recesívnym typom dediènosti
a pre väè�inu sú charakteristické neurologické symptómy. Do
skupiny ochorení, pri ktorých dochádza ku generalizovanej
strate peroxizómových funkcií, patria: Zellwegerov cerebro-
hepato-renálny syndróm, neonatálna adrenoleukodystrofia,
infantilná Refsumova choroba, hyperpipekolová acidémia.
Ïal�ie ochorenia, ako Rhizomelická chondrodysplázia puncta-
ta, Zellweger-like syndróm sú sprevádzané deficienciou viace-
rých enzýmových aktivít. X-viazaná adrenoleukodystrofia, ad-
renomyeloneuropatia, pseudoneonatálna adrenoleukodystro-
fia, pseudo-Zellwegerov syndróm, hyperoxalúria 1, adultná
forma Refsumovej choroby, akatalasémia sú peroxizómové
ochorenia s deficienciou jedného enzýmu.
Pri klinicky najzáva�nej�ích ochoreniach (generalizovaná
strata peroxizómových funkcií) je naru�ená biogenéza pero-
xizómov pravdepodobne v dôsledku defektu niektorých pe-
roxizómových membránových proteínov. Biochemický nález
je odrazom insuficiencie takých metabolických funkcií, ako
sú oxidácia mastných kyselín s ve¾mi dlhým re�azcom, oxidá-
cia kyseliny fytánovej a pipekolovej, syntézy cholesterolu,
�lèových kyselín a plazmalogénov. Rhizomelická chondro-
dysplázia punctata a Zellweger-like syndróm sú miernej�ie
formy, pri ktorých dominantným biochemickým nálezom je
porucha syntézy plazmalogénov.
Spomedzi ochorení vyznaèujúcich sa deficienciou jednotlivých
peroxizómových enzýmov je najèastej�ia X-viazaná adrenoleu-
kodystrofia, ktorá má viacero klinických fenotypov s prejavmi
v detskom veku, ale aj klinicky menej záva�ná forma manifes-
tujúca sa v dospelom veku � adrenomyeloneuropatia.
V diagnostike peroxizómových ochorení sa vyu�íva �iroká
�kála metód (morfologické, biochemické, imunochemické,
molekulárno-genetické), ktoré umo�nujú nielen postnatálnu,
ale aj prenatálnu diagnostiku. (Tab. 1, lit. 104.)
K¾úèové slová: peroxizómové dedièné ochorenia, diagnostika
prenatálna, adrenomyeloneuropatia, adrenoleukodystrofia,
enzýmy peroxizómové.
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Nearly two tens of diseases are known to be caused by impa-
irment of several metabolic functions of peroxisomes, or by
deficiency in individual peroxisomal enzymes. With the ex-
ception of X-bound adrenoleukodystrophy, all diseases are
based on autosomally recessive type of inheritance and a ma-
jority of them are characteristic by specific neurologic symp-
toms. The group of diseases in which patients develop a gene-
ralised loss of peroxisomal functions includes: Zellweger�s
cerebro-hepato-renal syndrome, neonatal adrenoleukodys-
trophy, infantile Refsum�s disease, hyperpipecolic acidaemia.
Other diseases, such as rhizomelic chondrodysplasia puncta-
ta and Zellweger-like syndrome are accompanied by a defi-
ciency in several enzymatic activities. X-bound adrenoleuko-
dystrophy, pseudo-Zellweger�s syndrome, hyperoxaluria 1,
adult form of Refsum�s disease and acatalasaemia are pero-
xisomal diseases with a deficiency of a single enzyme.
In clinically most severe diseases (generalised loss of peroxi-
somal functions), the impairment of peroxisomal biogenesis
is caused assumedly due to the defect in some of the peroxi-
somal membrane proteins. The biochemical findings are bro-
ught about by insuficiency in such metabolc functions as oxi-
dation of fatty acids with very long chains, oxidation of the
phytanic and pipecolic acids, synthesis of cholesterol, bile
salts and plasmalogenes. Rhizomelic chondrodysplasia pun-
ctata and Zellweger�s syndrome are more moderate forms
which are dominantly biochemically manifestant by an im-
pairment in the synthesis of plasmalogenes.
Among the diseases characterised by a deficiency in indivi-
dual peroxisomal enzymes, most frequent is the X-bound
andrenoleukodystrophy which has several clinical phenoty-
pes manifestant in childhood, as well as a clinically less se-
vere form manifestant in adulthood � adrenomyeloneuro-
pathy.
The diagnosis of peroxisomal diseases is performed by use of
a wide range of methods (morphological, biochemical, inmmu-
nochemical and molecular genetic examinations) which enable
both postnatal and prenatal diagnostics. (Tab. 1, Ref. 104.)
Key words: peroxisomal hereditary diseases, prenatal dia-
gnostic, adrenomyeloneuropathy, adrenoleukodystrophy, pe-
roxisomal enzymes.
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1. Klasifikácia ochorení

Poèet známych chorobných jednotiek, pri ktorých sú príèinou
poru�ené viaceré metabolické funkcie peroxizómov, alebo je zis-
tený len ojedinelý enzýmový defekt, dosahuje v súèasnosti hod-
notu takmer dvoch desiatok ochorení. Z tohto poètu sa 15 defek-
tov manifestuuje neurologickými poruchami a okrem X-viazanej
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tickým znakom absencia peroxizómov alebo výrazné zní�enie ich
poètu. Príèinou tejto skupiny chorôb je defektná biogenéza pero-
xizómov. Pri ochoreniach skupiny B sa nezistilo podstatné zní�e-
nie poètu peroxizómov v tkanivách, hoci ich �truktúra mô�e by�
v niektorých prípadoch predsa abnormálna. V skupine C rozli�u-
jú ochorenia s defektom metabolizmu mastných kyselín s ve¾mi
dlhým re�azcom (VLCFA) a bez tohto defektu vyznaèujúcich sa
len metabolickou poruchou, ktorá vyplýva z izolovaného enzý-
mového defektu. V nasledujúcej èasti pri opise patogenézy a symp-
tómov jednotlivých peroxizómových ochorení budeme vychádza�
z klasifikácie, ktorá je uvedená v tabu¾ke 1, ochorenia v�ak bude-
me èleni� len do dvoch základných skupín.

2. Patogenéza a symptómy peroxizómových porúch

A. Generalizovaná strata peroxizómových funkcií
Cerebro-hepato-renálny syndrom (Zellwegerov syndróm � ZS)

Pod¾a Zellwegera (104) sú hlavné znaky ochorenia výsledkom
výrazného postihnutia nervového systému, peèene a oblièiek.
V prenatálnom období mô�u matky v niektorých prípadoch po-
zorova� zní�enie pohybov plodu. V polovici prípadov sa dá pozo-
rova� zaostávanie rastu plodu. Novorodenci sú letargickí, málo
pohybliví, nereagujú na vonkaj�ie stimuly, mo�no pozorova� po-
ruchy cicania a prehåtania. Majú �a�kú muskulárnu hypotóniu a�
atóniu s globálne nevýbavnými R�O. Pre pacientov so ZS je ty-
pická kranio-faciálna dysmorfia: vysoké, vypuklé èelo, �iroko otvo-
rené ve¾ké fontanely s reakciou sutúr, slabo vyvinuté nadoènicové
oblúky a vysoké podnebie. Z oftalmologických abnormít sú naj-
èastej�ie zahrnuté katarakty, glaukóm, atrofia optického nervu. Prvé
príznaky retinálnej patológie poukazujúce na ZS sú malé, jemné
�edo zafarbené bodky v strednej periférii retiny obèas sprevádza-

Tab. 1. Klasifikácia peroxizómových ochorení.

Typ ochorenia  Enzýmový defekt

A. Generalizovaná strata peroxizómových funkcií

Zellwegerov syndróm  generalizovaný

Neonatálna adrenoleukodystrofia  genaralizovaný
Infantilná Refsumova choroba  generalizovaný
Hyperpipekolová acidémia  generalizovaný

B. Strata viacerých peroxizómových funkcií

Rhizomelická chondrodysplázia  DHAP-AT,alkyl-DHAP-syntáza
punctata  oxidáza kyseliny fytánovej
Zellweger-like syndróm  DHAP-AT,enzýmy peroxizómo-

vej  ß-oxidácie

C. Deficiencia jednotlivých peroxizómových enzýmov

Adrenoleukodystrofia  syntáza VLCF-CoA
Pseudoneonatálna  acyl-CoA-oxidáza
adrenoleukodystrofia
Pseudo-Zellwegerov syndróm  tioláza
Deficiencia bifunkèného enz.  enoláza/dehydrogenáza
Adultná Refsumova choroba  oxidáza kyseliny fytánovej
Hyperoxalúria typ 1  alanín:glyoxylát transamináza
Akatalasémia  kataláza

Tab. 1. Classification of peroxisomal diseases.

Type of disease  Enzymatic defect

A. Generalised loss of peroxisomal functions

Zellweger syndrome  generalised

Neonatal adrenoleukodystrophy  generalised
Infantile Refsum disease  generalised
Hyperpipecolic adidaemia  generalised

B. Loss of several peroxisomal functions

Rhizomelic chondrodysplasia DHAP-AT, alkyl-DHAP
 punctata synthase phytanic acid oxidase
Zellweger-like syndrome  DHAP-AT, peroxisomal ß

oxidation enzymes

C. Deficiency of peroxisomal enzymes

Adrenoleukodystrophy  synthaseVLCF-CoA
Pseudoneonatal adrenoleukodystrophy  acyl-CoA oxidase
Pseudo-Zellweger�s-like syndrome  thiolase
Deficiency in bifunctional enzyme  enolase/dehydrogenase
Adult Refsum�s disease  phytanic acid oxidase
Hyperoxaluria type 1  alanine:glyoxylate, transaminase
Acatalasaemia  catalase

adrenoleukodystrofie sa v�etky vyznaèujú autozómovo-recesívnym
typom dediènosti (21). V poslednom období sa objavujú dôkazy,
�e deficiencia peroxizómových funkcií je príèinou nielen záva�-
ných ochorení manifestujúcich sa v novorodeneckom a dojèen-
skom veku, ale aj menej �a�kých stavov s manifestáciou v detskom,
alebo dospelom veku. Prvými opísanými peroxizómovými ocho-
reniami boli akatalazémie a Zellwegerov cerebro-hepato-renálny
syndróm (26). Hoci poèet chorobných jednotiek v poslednom de-
céniu podstatne vzrástol, vïaka pokrokom v laboratórnej diagnos-
tike sú odhady o výskyte peroxizómových porúch ve¾mi rozdiel-
ne. V tých krajinách západnej Európy, ktoré majú dobre zabezpe-
èenú diagnostiku dedièných metabolických ochorení, sa odhaduje
výskyt jedného prípadu na 10 000 novorodencov. V mnohých kra-
jinách sa nemo�no vyjadri� o výskyte ochorení, keï�e väè�ina prí-
padov zrejme zostane nediagnostikovaných.

V klasifikácii peroxizómových porúch sa spravidla uplatòujú
tak biochemické kritériá, ako aj morfologické kritérium zalo�ené
na dôkaze prítomnosti peroxizómov. Rutinné delenie vychádza
z dôkazu poruchy biogenézy peroxizómov a chýbania aktivít via-
cerých enzýmov na jednej strane, alebo z dôkazu dysfunkcie len
jedného peroxizómového enzýmu so zachovanou integritou pero-
xizómov na druhej strane (21, 76, 104). Schutgens a spol. (66),
Theil a spol. (91) èlenia peroxizómové poruchy do troch skupín
pod¾a rozsahu po�kodenia metabolických funkcií. Skupinu A pred-
stavujú ochorenia s generalizovanou stratou peroxizómových funk-
cií. Pre skupinu B je charakteristická strata viacerých metabolic-
kých funkcií a skupinu C predstavujú poruchy so stratou jednej
peroxizómovej funkcie. Uvedené delenie s jednotlivými dosia¾
známymi ochoreniami dokumentuje tabu¾ka 1. Klasifikácia Browna
a spol. (8) vychádza z uvedeného èlenenia s tým, �e zdôrazòuje
skutoènos�, �e pre ochorenia zaradené v skupine A je charakteris-
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né so �ltastým nádychom retiny. Po èase sa bodky stávajú väè�ie
a viac pigmentované a sú rozosiate po celom funde okrem zadné-
ho pólu (66). Zrakové a sluchové funkcie sú ve¾mi �a�ko alterova-
né. Hepatomegáliu sprevádza ikterus a zvý�ené aktivity peèeòo-
vých enzýmov. Èasté sú aj anomálie skeletu (chondrodysplasia
punctata) a oblièkové cysty. Pod¾a údajov Theila a spol. (91) pri
ochoreniach vyznaèujúcich sa generalizovanou stratou peroxizó-
mových funkcií sú majoritné klinické charakteristiky (prítomné
u viac ako 75 % pacientov): psychomotorická retardácia, hypotó-
nia, poruchy sluchu, hepatomegália, abnormálna EEG aktivita
objavujúca sa do 1 roka, nízky a �iroký koreò nosa. Minoritné
charakteristiky (prítomné v 50�75 % prípadoch) sú �iroko otvo-
rená ve¾ká fontanela, plytké nadoènicové oblúky, epikantus, reti-
nitis pigmentosa a antevertované nostrily. Okrem hepatomegálie
sa majoritné klinické príznaky èasto vyskytujú aj pri iných ocho-
reniach, kým minoritné charakteristiky sa nevyskytujú tak èasto
pri neperoxizómových poruchách. Biochemické vy�etrenie je pot-
rebné realizova� v prípade, ak sa vyskytujú 3 majoritné a jedno
minoritné kritérium. Priemerná då�ka �ivota pacientov so ZS do-
sahuje pribli�ne 12 tý�dòov, prièom 70 % zomrie v priebehu 6
mesiacov a 90 % sa nedo�ije veku jedného roka. Pre�itie dlh�ie
ako 2,5 roka je výnimoèné.

Histopatologické zmeny pri ZS sú vo viacerých orgánoch, naj-
záva�nej�ie dôsledky v�ak bude ma� postihnutie CNS a peèene.
Zmeny nervového systému zahròujú pachygýriu, mikropolygýriu,
dyspláziu dolného olivárneho komplexu, cysty lokalizované para-
ventrikulárne a kortikálne. Peèeòové zmeny charakterizované in-
tralobulárnou a periportálnou fibrózou sú zvýraznené neskôr a ve-
dú k cirhóze (8, 94, 32). Z dosia¾ známych údajov vyplýva, �e
biogenéza peroxizómov je zlo�itý proces vy�adujúci produkciu
viacerých membránových proteínov a prítomnos� urèitých cyto-
sólových bielkovín (10). Predpokladá sa, �e v patogenéze ZS a tzv.
generalizovaných foriem peroxizómových ochorení kauzálnym
faktorom je práve syntéza defektných membránových proteínov,
naru�enie ich syntézy, resp. neschopnos� ich vyu�itia a ich nasle-
dovná zvý�ená degradácia spolu s niektorými matrixovými enzý-
mami (86).

Výsledným stavom je neschopnos� produkcie �truktúrne
a funkène normálnych peroxizómov. U viacerých pacientov so ZS
sa zistili bodové mutácie, mutácie meniace zmysel (missense),
delécie alebo inverzie DNA tých génov, ktoré podmieòujú syntézu
35 kDa (PAF-1) a 70kDa peroxizómovych integrálnych membra-
nových proteínov (25, 73, 21). Transfekcia PAF-1 cDNA izolova-
nej z potkaních buniek do kultivovaných fibroblastov pacienta so
ZS vedie k obnoveniu tvorby peroxizómov (73). V inom prípade
do�lo k obnoveniu biogenézy peroxizómov u peroxizómy-defi-
cientnej bunkovej línie po transfekcii cDNAs vyvolávajúcich ex-
presiu buï 35 kDa, alebo 70 kDa peroxizómových membráno-
vých proteínov (24).

Defektná biogenéza peroxizómov vedie k markantným ul-
tra�truktúrnym a biochemickým zmenám. V tkanivách, v ktorých
sa histochemickou metódou (DAB-metóda) zistuje prítomnos� ka-
talázy, je reakèný produkt lokalizovaný mimo peroxizómov � v cy-
toplazme. Santos a spol. (63) na�li v kultivovaných fibroblastoch
pacientov so ZS vezikuly obsahujúce peroxizómové membránové
proteíny. Tieto vezikuly mali 2�4-krát väè�í priemer ako peroxizó-
my v normálnych fibroblastoch a súèasne mali v hustotovom gra-
diente (médium Nycodenz) podstatne ni��iu equilibraènú hustotu.

Aj u ïal�ích pacientov so ZS zistili, �e peroxizómy sa vyskytujú vo
v�etkých fibroblastoch, pravda kataláza sa nachádzala preva�ne v cy-
tosóle (61). Výsledky mo�no interpretova� tak, �e u pacientov so ZS
dochádza k tvorbe membránových �truktúr peroxizómov, defektný
je v�ak importný proteínový systém, ktorý zabezpeèuje prechod
matrixových proteínov cez membránu (ATPáza, unfoldáza, mem-
bránový receptor). K analogickému zisteniu sa dospelo aj pri pou-
�ití lymfoblastov získaných transformáciou ZS-lymfocytov (62).
Roels a spol. (54) poukazujú na diskrepanciu medzi nálezom vo
fibroblastoch a v hepatocytoch. V hepatocytoch pacientov so ZS
nemo�no nájs� analogické membránové �truktúry obsahujúce pero-
xizómové proteíny. Heikoop a spol. (29) zistili v normálnych fib-
roblastoch �truktúry, ktoré obsahujú 70 kDa membránový peroxi-
zómový proteín a sú prinajmen�om 3-násobne väè�ie ako mikrope-
roxizómy. Väè�ina týchto �truktúr obsahuje v�ak enzým α-glukozi-
dázu a �truktúry predstavujú vlastne lyzozómy alebo autofagické
vakuoly. Problematika histochemického a biochemického nálezu vo
fibroblastoch pri ZS si zasluhuje pozornos� vzh¾adom na validitu
vy�etrenia. Diskrepancia medzi biochemickým nálezom v sére
a v peèeni, ktorý poukazoval na ZS a nálezom v kultivovaných fib-
roblastoch, ktorý bol normálny, bola opísaná pri miernej�om va-
riante ZS (70). V takýchto prípadoch ani biochemická analýza kul-
tivovaných choriových buniek alebo amniocytov nepovedie k rele-
vantným údajom pre prenatálnu diagnostiku.

Dominantné metabolické funkcie peroxizómov sa týkajú pre-
dov�etkým degradácie vy��ích karboxylových kyselín, kyseliny fy-
tánovej a eikosanoidov na jednej strane a na druhej strane syntézy
plazmalogénov a cholesterolu (11). Pri generalizovaných poruchách
sú po�kodené hlavne tieto funkcie. Vo viacerých peroxizómových
enzýmoch (kataláza, oxidáza D-aminokyselín, glykolátoxidáza) sa
zistili v tkanivách normálne aktivity, hoci lokalizované vo¾ne v cy-
tosóle. V telových tekutinách a tkanivách pacientov so ZS sa hro-
madia mastné kyseliny s ve¾mi dlhými re�azcami (VLCFA) a ïal�ie
metabolity. V tkanivách je defektná syntéze plazmalogénov, cho-
lesterolu a �lèových kyselín.

Dnes je evidentné, �e �kála naru�ených funkcií je ve¾mi �iro-
ká. Preh¾ad o hlavných biochemických charakteristikách pri ZS
bol publikovaný u� dávnej�ie (67). Podobne u� dávnej�ie boli pub-
likované pomerne detailné informácie o poruchách lipidového me-
tabolizmu (50). V èlánkoch Suzukiho a spol. (81, 82) sú k dispo-
zicii prvé informácie o tom, �e v peèeni pacientov so ZS nemo�-
no detegova� aktivity troch peroxizomových enzýmov zabezpeèu-
júcich β-oxidáciu mastných kyselín. Imunoblotingovou technikou
sa potvrdilo, �e polypeptidy príslu�ných enzýmov sa v hepatocy-
toch nenachádzajú. Oproti tomu mRNA pre enzýmy β-oxidácie
boli prítomné v bunkách pacientov so ZS. Výsledky translácie in
vitro viedli k dôkazu, �e chýbanie peroxizómových enzýmov β-
oxidácie pri ZS je spôsobené skôr promptnou degradáciou enzý-
mov v neprítomnosti peroxizómov ako poru�enou syntézou tých-
to enzýmov. K ïal�ím dôle�itým údajom dospeli Schram a spol.
(64) pri �túdiu kultivovaných ko�ných fibroblastov ziskaných od
pacientov so ZS. Pri kontrolných fibroblastoch je acyl-CoA-oxi-
dáza syntetizovaná ako 72 kDa prekurzor (komponent A), ktorý
sa premení na dva polypeptidy (52 a 20 kDa � komponent B a C).
Podobne pri tioláze, ktorá je syntetizovaná ako 44 kDa prekurzor
od�tiepením presekvencií, vznikne maturovaná forma (41 kDa).
Pri fibroblastoch pacientov so ZS sú tieto prekurzory syntetizova-
né, nedochádza v�ak k tvorbe maturovaných foriem. Prekurzoro-
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vé proteíny sú ve¾mi rýchlo degradované. Nefunkènos� peroxizó-
movej ß-oxidácie sa prejavuje predov�etkým hromadením mas-
tných kyselín s ve¾mi dlhým re�azcom. Túto skutoènos� mo�no
èiastoène vysvetli� tým, �e mitochondrie, ktoré majú alternatívny
enzýmový systém ß-oxidácie, nemô�u metabolizova� VLCFA, pre-
to�e im chýba VLCFA-CoA-syntáza. Naopak peroxizómy majú
tento enzým a pri generalizovaných poruchách táto ich jedineèná
funkcia chýba. Keï�e peroxizómom patrí významná úloha aj pri
oxidácii nenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín je len
pochopite¾né, �e dochádza k ich nadmernému hromadeniu (50).
Polyenové kyseliny, ktoré sa nadmerne hromadia v mozgu, u pa-
cientov so ZS obsahujú 26�38 uhlíkov, patria k derivátom n-6
a vznikajú pravdepodobne elongáciou krat�ích n-6 mastných ky-
selín, ako sú kyselina linolová a arachidónová. Tieto mastné kyse-
liny sú prítomné predov�etkým v neutrálnych lipidoch, v neeste-
rifikovanej forme a v cholesterolesteroch. Oproti uvedenému sa
v peèeni hromadia VLCFA predov�etkým vo forme saturovaných
a mono-nenasýtených derivátov (72). Ked�e peroxizómy sa zú-
èastnujú na degradácii prostaglandínov a tromboxánov generali-
zované ochorenia sa prejavujú aj postihnutím týchto funkcií (17,
19). K ïal�ím záva�ným metabolickým poruchám pri Zellwege-
rovom syndróme patria poruchy syntézy cholesterolu a �lèových
kyselín. Nízka hladina cholesterolu u pacientov s vrodeným de-
fektom biogenézy peroxizómov mô�e súvisie� s nedostatoènou
tvorbou acetátu, ale aj so zní�enými aktivitami enzýmov synteti-
zujúcich cholesterol a proteínu prena�ajúceho steroly. Tvorba �l-
èových kyselín je v dôsledku blokády β-oxidácie cholestanových
kyselín zní�ená, prièom dochádza k akumulácii viacerých hydro-
xyderivátov kyseliny cholestanovej (50, 93). Aj peroxizómy sa
zúèastòujú na metabolizme kyseliny pipekolovej a fytanovej (92,
11). Preto je celkom pochopite¾né, �e pri Zellwegerovom syndró-
me sa hromadia tieto látky a schopnos� oxidácie èi u� kyseliny
pipekolovej alebo fytánovej v peèeni predstavuje len zlomok oxi-
daènej kapacity nameranej v zdravom tkanive (39, 20).

Neonatálna adrenoleukodystrofia (NALD)
Novorodenecká adrenoleukodystrofia sa klinicky prezentuje

podobne ako ZS faciálnym dysmorfizmom, hypotóniou, psycho-
motorickou retardáciou, hepatomegáliou, retinitis pigmentosa, slu-
chovými senzorickými poruchami, chýbajú v�ak renálne cysty
a postihnutie skeletu. V príznakoch dominuje adrenálna dysfunk-
cia. U pacientov s novorodeneckou adrenoleukodystrofiou sa zistili
malé, morfologicky atypické peroxizómy v peèeni. Tieto �truktú-
ry reprezentujú reziduálne organely, ktoré nie sú schopné zabez-
peèi� metabolické funkcie ako normálne peroxizómy (30). V niek-
torých prípadoch sa v�ak zistili peroxizómy �tandardnej ve¾kosti,
no v znaène ni��om poète. V sére a vo fibroblastoch sa zis�uje
zvý�ená koncentrácia mastných kyselín s dlhým re�azcom
(C26:0,C24:0), na rozdiel od Zellwegerovho syndrómu vo fibrob-
lastoch v�ak nie je výrazné zvý�enie C 26:1 a zní�enie C 22:0
mastnej kyseliny (40). Naru�enie ïal�ích metabolických fukcií
peroxizómov sa prejavuje zvý�enými hladinami kyseliny fytáno-
vej, abnormálnym spektrom �lèových kyselín a zní�enou synté-
zou plazmalogénov.

Infantilná Refsumova choroba (IRD)
Infantilná Refsumova choroba je klinicky charakterizovaná en-

cefalopatiou, neuropatiou, retinopatiou, cerebelárnou ataxiou. Ïal-

�ie znaky zahròujú senzorineurálnu stratu sluchu, katarakty, mió-
zu, pupilárnu asymetriu, anosmiu, dysmorfizmus, ichtyózu, pes
cavus, anomálie skeletu so skrátením metatarzov, epifyzeálnou dys-
pláziou, kyfoskoliózou, osteopéniu a osteoporózu (9, 4). V obra-
ze v�ak mô�u dominova� za�ívacie problémy spojené s hepatome-
gáliou a hypocholesterolémiou (35). Morfologické a biochemic-
ké zmeny sú ve¾mi podobné ako pri predchádzajúcom ochorení
(2, 46). V peèeòových biopsiách pacientov s infantilnou Refsu-
movou chorobou sa neidentifikovali peroxizómy (50). Oproti to-
mu fibroblasty u väè�iny pacientov obsahovali peroxizómy s ty-
pickou cytochemickou reakciou na katalázu (4). Je preto ve¾mi
pravdepodobné, �e z h¾adiska cytochemického nálezu ochorenie
mô�e predstavova� ve¾mi rôznorodú jednotku. Typické biochemické
znaky ochorenia sú hypocholesterolémia, zvý�ené hladiny kyseli-
ny fytánovej a pipekolovej, zvý�ený pomer C 26:0 ku C 22:0 v sére.
Tieto zmeny sú sprevádzané zní�enými aktivitami oxidázy kyseli-
ny fytánovej a DHAP-acyltransferázy v tkanivách (9, 47). Ocho-
renie neprogreduje tak rýchlo ako v dvoch predchadzajúcich prí-
padoch, tak�e pacienti pre�ívajú nieko¾ko mesiacov a� rokov (8,
104).

Rhizomelická chondrodysplasia punctata (RCDP)
Rhizomelická chondrodysplasia punctata je charakterizova-

ná dysproporcionálnym dwarfismom, symetrickým skrátením
proximálnych èastí konèatín, obzvlá�� krátkymi humermi a fe-
murmi, mnohopoèetnými kontraktúrmi kåbov, dysmorfickou tvá-
rou, kongenitálnymi kataraktami, mikrocefáliou, po�kodením sen-
zorických funkcií a oneskoreným psychomotorickým vývojom
(104, 102). Bodkovité kalcifikácie v proximálnych a distálnych
zakonèeniach kostí sú omnoho poèetnej�ie ako pri ZS. Typické
biochemické zmeny sa týkajú zní�enia mno�stva plazmalogénov
vo fosfolipidoch erytrocytárnych membrán a fibroblastov. Akti-
vity enzýmu dihydroxyacetón-P-acyltransferázy vo fibroblastoch
a krvných do�tièkách sú výrazne zní�ené. Zvý�ené sú sérové hla-
diny fytánovej kyseliny av�ak nie je zvý�ený pomer mastných
kyselín C26:0 k C22:0 ani v sére, ani vo fibroblastoch (71).
V protiklade k ZS peroxizómová ß-oxidácia mastných kyselín
s ve¾mi dlhým re�azcom je zachovaná a podobne nie je postih-
nutý ani metabolizmus �lèových kyselín. Tioláza sa objavuje vo
forme 44 kDa prekurzoru namiesto maturovanej 41 kDa formy.
Kataláza je prítomná v peroxizómoch a nie v cytoplazme ako
u predchádzajúcich ochorení. Boli v�ak opísané aj prípady ocho-
renia s minimálnou aktivitou katalázy v peroxizómoch a chý-
bajúcim typickým príznakom � rhizomelickým dwarfismom
(79). Iný atypický prípad tohto ochorenia nebol súèasne sprevá-
dzaný skrátením konèatín a kalcifikáciami, ale zhodne ako
v predchádzajúcom prípade kataláza mala cytosólovú lokalizá-
ciu. Elektrónovomikroskopicky sa v peèeni dokázali vezikuly
s aktivitami niektorých peroxizómových enzýmov. Mno�stvo
peèeòových peroxizómov a objem bol podstatne zredukovaný.
Zvlá�tne je v�ak, �e tieto morfologické abnormality sa nezistili
vo fibroblastoch (18). Z uvedeného vyplýva, �e toto ochorenie
mô�e by� fenotypicky ve¾mi rôznorodé a jeho podstata je v de-
fektnom importe niektorých proteínov do peroxizómov.

Zellweger-like syndrom (ZLS)
Zellweger-like syndróm predstavuje zrejme zvlá�tnu jednot-

ku, keï�e viaceré klinické a biochemické nálezy sú analogické
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ako pri klasickom ZS, nie je v�ak prítomný typický znak � ab-
sencia peroxizómov v tkanivách. Podobne ako sa pri ZS zistilo, �e
chýbanie aktivít enzýmov ß-oxidácie nespôsobuje ich syntéza, ale
defekt transportu týchto enzýmov do peroxizómov. Biogenéza pe-
roxizómov nie je naru�ená, novosyntetizované proteíny sú v�ak
ve¾mi rýchlo degradované. Analogicky ako pri ZS z prekurzorov
acyl-CoA oxidázy (podjednotka A) a tiolázy (43 kDa podjednot-
ka) nevznikajú tzv. maturované formy (83). Biochemický nález
u jedného z vy�etrených pacientov s týmto syndrómom nasved-
èuje tomu, �e kataláza sa vyskytuje v peroxizómoch, nie je naru-
�ená tvorba �lèových kyselín a zrejme nie je defektná ani syntéza
plazmalogénov. Hromadenie mastných kyselín s ve¾mi dlhým re-
�azcom nasvedèuje tomu, �e je deficitný proces β-oxidácie v pe-
roxizómoch (36).

B. Deficiencie jednotlivých peroxizómových enzýmov
X-viazaná adrenoleukodystrofia (X-ALD)

X-viazaná adrenoleukodystrofia je ochorenie s polymorfnou
klinickou manifestáciou. Klinická prezentácia X-ALD má �irokú
variabilitu. V súèasnosti je známych 8 fenotypov tohto ochorenia
a pokladá sa za najfrekventovanej�ie peroxizómové dedièné ocho-
renie. U detí s týmto ochorením mô�e by� psychomotorický vý-
voj do veku 4�8 rokov bez výraznej�ích problémov. Najèastej�ie
v �kolskom veku dochádza k zhor�ovaniu prospechu, zmenám
chovania, k zhor�ovaniu pamäti, zmenám grafického prejavu.
Mô�u nasledova� motorické poruchy, svalová slabos�, poruchy re-
èové, sluchové a zrakové. Manifestácia epiliptických záchvatov
a známky demencie sa pokladajú za pokroèilý marker ochorenia.
Neurodegeneratívne zmeny vedú k rigidite a k exitu v priebehu
nieko¾kých rokov. Súèas�ou klinických symptómov mô�u by� prí-
znaky hypofunkcie nadoblièiek. Známa je aj mierna forma ocho-
renia, pri ktorej dominujú príznaky postihnutia miechy, periférnych
nervov a nadoblièiek � adrenomyeloneuropatia. Èasto sú títo
pacienti vedení s diagnózou sclerosis multiplex. Postupne sa vy-
víja spastická paraparéza, neuropatia, sfinkterové poruchy a prí-
znaky insuficiencie nadoblièiek. Existujú v�ak aj formy ochore-
nia s preva�ujúcimi prejavmi centrálnej demyelinizácie, ktoré sa
manifestujú ako psychóza, alebo demencia v dospelom veku. U ne-
ve¾kého poètu �ien � heterozygotiek sa mô�u v 3.�5. dekáde
�ivota rozvinú� príznaky adrenomyloneuropatie. Moser a spol. (41)
rozli�ujú viacero fenotypov X-viazanej adrenoleukodystrofie
u mu�ského pohlavia. Najvy��iu frekvenciu (0,41) má detská for-
ma ALD s prejavmi objavujúcimi sa pred 10. rokom veku. Ado-
lescentná forma s rozvinutím príznakov medzi 10. a� 20. rokom
�ivota má 4-krát ni��í výskyt. Adultná cerebralná forma ALD s roz-
vojom príznakov po 2. decéniu je zriedkavá. Adrenomyeloneuro-
patia a Addisonova choroba bez neurologických príznakov sú v�ak
ako klinické fenotypy omnoho èastej�ie zastúpené ( 21 %, resp.
13 %).

Diagnostika ALD je zalo�ená na biochemickom náleze, pre
ktorý je typické zvý�enie nasýtených mastných kyselín s ve¾mi
dlhým re�azcom, obzvlá�� lignocerovej kyseliny (C26:0). Zvý�ené
hladiny tejto kyseliny a zároveò pomeru C26:O/C22:0, ako aj
C24:0/C22:0 v plazme, fibroblastoch sú údaje, ktoré potvrdia kli-
nickú diagnózu ALD (99, 31). �túdie na kultivovaných fibroblas-
toch pacientov s ALD prezradili, �e peroxizómová ß-oxidácia ky-
seliny palmitovej je normálna. Degradácia kysleiny lignocerovej
v�ak bola zní�ená na 32 % kontrolných buniek. Lignoceroyl-CoA

a jeho nesaturovaný metabolit bol v�ak oxidovaný rovnako dobre
aj ALD-fibroblastmi (28, 33). Uvedené výsledky boli interpreto-
vané tak, �e pri ALD je defektný prvý stupeò peroxizómovej ß-
oxidácie, ktorý zabezpeèuje syntézu acyl-CoA derivátov a takto
aktiváciu mastných kyselín s ve¾mi dlhým re�azcom. Lazo a spol.
(34) klasifikovali ALD ako ochorenie zapríèinené deficienciou
peroxizómovej lignoceroyl-CoA-ligázy. Mapovanie ALD génu na
chromozóme X prezradilo, �e gén je umiestnený na Xq28-seg-
mente chromozómu, v blízkosti génu pre glukóza-6-P-dehydro-
genázu (58, 38) a génový komplex pre vizuálne pigmenty � roz-
li�ovanie èervenej a zelenej farby (1). V blízkosti génu ALD je
lokalizovaný aj gén pre hemokoagulaèný faktor VIIIc, ktorého
deficiencia vyvoláva hemofíliu. Nogueira a spol. (45) opisujú ro-
dinu, v ktorej výskyt ALD je súèasne sprevádzaný hemofíliou A.
Identifikácia génu pre ALD v�ak prezradila, �e defektná nie je
lignoceroyl-CoA-ligáza, ale peroxizómový membránový proteín
(ALD-P). Podrobnej�ie sa o problematike diskutuje v predchá-
dzajúcom preh¾adnom èlánku (10). Pod¾a nov�ích údajov (12) je
ALD-P proteín, ktorý zabezpeèuje transport, resp. �iadúcu kon-
formáciu lignoceroyl-CoA-ligázy v peroxizómových membránach.

Pseudoneonatálna adrenoleukodystrofia
Opísané prípady ochorenia sa vyznaèovali generalizovanou

muskulárnou hypotóniou, oneskoreným psychomotorickým vývo-
jom a vèasným výskytom záchvatov. Hepatomegália nebola prí-
tomná, alebo len mierneho stupòa, a poruchy senzorických funk-
cií neboli také zvýraznené ako pri ochoreniach prvej skupiny. Chý-
bali aj dysmorfické èrty (48). V biopsiách peèene boli identifiko-
vané peroxizómy heterogénneho tvaru a èasto väè�ích rozmerov.
Biochemický nález sa vyznaèuje zvý�enou koncentráciou kyseli-
ny lignocerovej v sére a vo fibroblastoch, ako aj zvý�eným pome-
rom C26:0/C22:0. Koncentrácie kyseliny fytánovej, pipekolovej
sú normálne a vo fibroblastoch sa nezistila deficiencia aktivít en-
zýmov syntézy plazmalogénov. Zní�ená je v�ak peroxizómová
oxidácia nielen mastných kyselín s ve¾mi dlhým re�azcom, ale aj
kyseliny palmitovej. Enzýmový defekt sa týka palmitoyl-CoA-oxi-
dázy. U dvoch pacientov bola opisaná delécia v rozsahu 20 kb
zodpovedajúca dvom tretinám acyl-CoA oxidázového génu (22).

Pseudo-Zellwegerov syndróm
Prípad, ktorý opísali Goldfischer a spol. (27), bol klinicky

ve¾mi podobný ZS. Vo vzorke z biopsie peèene sa nachádzali pe-
roxizómy väè�ích rozmerov. Peèeòové tkanivo preukazovalo pod-
statne zní�ené aktivity oxidázy D-aminokyselín a palmitoyl-CoA
oxidázy. Typické je zvý�enie hladín kyseliny trihydroxykoprostá-
novej, kyseliny pipekolovej a mastných kyselín s ve¾mi dlhým re-
�azcom. Molekulový defekt spoèíva v deficiencii aktivít peroxi-
zómovej thiolázy (65).

Deficiencia peroxizómového bifunkèného enzýmu
Deficiencia tohto enzýmu sa u die�a�a prejavovala klinickými

èrtami a biochemickým nálezom, ktorý pripomínal neonatálnu
adrenoleukodystrofiu (101). Dysmorfia a retinálne zmeny boli
sprevádzané vysokými hladinami metabolitov �lèových kyselín
a mastných kyselín s ve¾mi dlhým re�azcom. Kyselina fytánová
a kyselina pipekolová sa v sére nevyskytovali vo zvý�ených kon-
centráciách. Imunoblotingová analýza potvrdila deficienciu bi-
funkèného proteínu. Ochorenia, pri ktorých je defekt niektorého
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z enzýmov peroxizómovej ß-oxidácie, sa manifestujú výraznými
neurologickými príznakmi a spravidla vedú ku skorému úmrtiu.
Sú v�ak opísané aj prípady s ve¾mi miernym priebehom (60) a na
druhej strane prípady s detegovate¾nými mno�stvami enzýmové-
ho proteínu, no klinicky a prognosticky ve¾mi blízke klasickému
ZS (42).

Adultná forma Refsumovej choroby
Typické klinické príznaky ochorenia sú retinitis pigmentosa,

periférna polyneuropatia, cerebelárna ataxia a vysoká koncentrá-
cia proteínov v likvore. Menej èasté príznaky sú anosmia, ichthy-
óza, abnormality skeletu a myokardu. K manifestácii dochádza
èasto u� pred 20. rokom �ivota a prvé príznaky sa týkaju po�kode-
nia vizuálnych funkcií. Sú v�ak aj prípady s manifestáciou a� v 5.
decéniu. Charakteristickým biochemickým znakom je neschop-
nos� metabolizmu kyseliny fytánovej. Defekt mo�no dokáza�
i v kultúre ko�ných fibroblastov pacientov, ktoré nie sú schopné
α−oxidácie kyseliny fytánovej (78, 49). U niektorých pacientov
mo�no okrem tohto podstatného defektu zisti� aj mierne zní�enie
aktivity DHAP-AT vo fibroblastoch, resp. v amniových bunkách
postihnutých plodov (95). Pod¾a údajov publikovaných Ten Brin-
kom (90) existujú �tyri odli�né skupiny ochorení, pre ktoré je cha-
rakteristický aj defekt oxidácie kyseliny fytánovej. U niektorých
z nich dochádza aj k hromadeniu kyseliny 2-hydroxyfytánovej, no
v prípade Refsumovej choroby sa tento metabolit nehromadí. Da-
lo by sa teda predpoklada�, �e dochádza k defektu na stupni ïal-
�ieho metabolizmu kyseliny α-hydroxyfytánovej. Kyselina fytá-
nová sa hromadí predov�etkým v glycerolových lipidoch, èo pod-
poruje názor, �e najefektívnej�ou formou terapie tohto ochorenia
je diéta s nízkym obsahom tejto kyseliny (59). Pomerne dlho trva-
li pochybnosti, èi ochorenie mo�no zaradi� medzi peroxizómové,
keï�e chýbali dôkazy o oxidácii kyseliny fytánovej v peroxizó-
moch èloveka. Singh a spol. (77) dokázali, �e proces α-oxidácie
kyseliny fytánovej v ¾udských bunkách je lokalizovaný v preva�-
nej miere v peroxizómoch, kým u hlodavcoch hlavným kompart-
mentom metabolizmu tejto látky sú mitochondrie.

Primárna hyperoxalúria � typ 1
Predstavuje ochorenie, ktoré nepostihuje nervový systém, a te-

da by bolo mo�né zaradi� ho medzi benígnej�ie peroxizómové ocho-
renia. Dominantným klinickým príznakom je urolitiáza a nefro-
kalcinóza, ktorá sa objavuje u� v detskom veku a vedie k zlyha-
niu oblièiek. Mô�e sa pozorova� aj systémová oxalóza s hromade-
ním Ca-oxalátov v rôzných tkanivách. Biochemický nález sa
vyznaèuje masívnym vyluèovaním oxalátov a glykolátu v moèi.
Ochorenie sa vyznaèuje autozómovým recesívnym typom dediè-
nosti a je zapríèinené deficienciou peèeòového peroxizómového
enzýmu (AGT) alanín-glyoxylátaminotransfrázy (16).

Enzým je homodimér s ve¾kos�ou podjednotky pribli�ne 40
kDa, ktorý zabezpeèuje u �ivoèíchov pod¾a subcelulárnej lokali-
zácie buï v mitochondriách alebo v peroxizómoch dve základné
funkcie. U mäso�ravcov je enzým lokalizovaný predov�etkým
v mitochondriách a vzh¾adom na svoju katalytickú aktivitu (ala-
nín-glyoxylát, serín-pyruvátaminotransferáza) má významnú úlo-
hu v glukoneogenéze. U herbivor a u èloveka je enzým lokalizo-
vaný preva�ne v peroxizómoch a jeho funkcia je úzko spätá s de-
toxifikáciou oxalátových prekurzorov (glykolát, glyoxylát), ktoré
sú bohato zastúpené v rastlinnej potrave. U väè�iny omnivor je

enzým lokalizovaný v mitochondriách i v peroxizómoch. O sub-
celulárnej lokalizácii enzýmu rozhoduje prítomnos� mitochondri-
ového (N-terminálneho) alebo peroxizómového (C-terminálneho)
targeting signálu (MTS, PTS). U èloveka nedochádza k prepisu
nukleotidových sekvencií kodujúcich 22 aminokyselín N-konca,
nesúcich informáciu tzv. MTS. U niektorých �ivoèíchov, ako je
napríklad potkan, je mo�ný prepis z dvoch iniciaèných miest, tak-
�e sú syntetizované dve izoformy obsahujúce tak MTS (414 ami-
nokyselinový peptid), ako aj 392-aminokyselinový peptid, ktorý
obsahuje u� len PTS, èomu zodpovedá dvojitá subcelulárna distri-
búcia enzýmu (13).

Primárna hyperoxalúria 1 (PH1)je príkladom ochorenia, pri
ktorom sa uplatòuje viacero molekulárno-genetických determinánt.
Súbor pacientov s PH1 (103, 14) sa vyznaèoval nielen klinickou
a enzýmovou, ale aj imunologickou heterogenitou. Immunoblo-
tingovou technikou nebolo mo�né u väè�iny pacientov detegova�
v peèeni prítomnos� AGT-peptidu, èo viedlo k záveru, �e proteín
nie je syntetizovaný, alebo je ve¾mi rýchlo degradovaný. U niek-
torých pacientov v�ak napriek nízkym enzýmovým aktivitám bo-
lo mo�né zisti� prítomnos� enzýmového peptidu. Z h¾adiska prí-
tomnosti enzýmových aktivít sa aj pacienti vyznaèovali znaènou
kvantitatívnou heterogenitou. U heterozygotov boli namerané zní-
�ené aktivity, hoci nedochádzalo ku klinickým príznakom hypero-
xalúrie. Pod¾a Danpure (15) existujú tri typy PH1 pacientov vzh¾a-
dom na enzýmový fenotyp. Asi 50 % pacientov nemá detegovate¾-
né enzýmové aktivity a nedá sa zachyti� ani detegovate¾ná hladina
imunoreaktívneho proteínu. Pribli�ne u 20 % pacientov sa nevy-
skytuje enzýmová aktivita, prítomnos� proteínu sa v�ak dá imuno-
chemickými metódami dokáza�. U 30 % pacientov sa nachádza
imunoreaktívny proteín a súèasne sa dajú namera� katalytické ak-
tivity v rozsahu 3�50 % kontrolných vzoriek. Práve v tejto po-
slednej skupine pacientov sa zistilo, �e pribli�ne 90 % imunorek-
tívneho AGT proteínu sa nachádza v mitochondriách a zvy�ok
v peroxizómoch. Hoci enzým in vitro má katalytickú aktivitu, in
vivo metabolickú funkciu neplní. Pod¾a názoru Danpure (13) sa
efektívna detoxifikácia glyoxylátu uskutoèòuje len v peroxizó-
moch, keï�e len v tomto kompartmente sa pôsobením enzýmov
oxidázy D-aminokyselín a glykolátoxidázy produkujú z glycínu,
resp. glykolátu dostatoèné mno�stvá glyoxylátu. Transaminácia
v mitochondriách vy�aduje transport glyoxylátu, prièom v cytosóle
dochádza k jeho redukcii na glykolát, alebo oxidácii na oxalát pros-
tredníctvom enzýmov glyoxylátreduktázy a laktátdehydrogenázy.
Aké sú v�ak molekulové základy tejto chybnej lokalizácie enzý-
mu pri niektorých formách PH1?

U zdravých jedincov boli identifikované dve odli�né AGT alely.
Minoritná alela, ktorá sa u kaukazianskej populácie vyskytuje v 15
%, sa od be�nej lí�i bodovými mutáciami, ktoré vedú k zámene
prolínu na 11. pozícii za leucín a k zámene izoleucínu na 340.
pozícii za metionín (53). Hoci zámena aminokyselín na 11. pozí-
cii spôsobuje, �e N-koniec AGT získava charakter MTS, predsa
prítomnos� tohto signálu nie je dostatoèná na to, aby sa prekonal
kompetitívny efekt C-koncového PTS. U homozygotov pre mino-
ritnú alelu AGT je v 95 % lokalizovaná v peroxizómoch a len 5
% sa nachádza v mitochondriách. U pacientov s PH1 sa v�ak zis-
tilo, �e okrem toho, �e sú nositelia minoritnej alely, objavuje sa
u nich nová mutácia, ktorá vedie k zámene glycínu v polohe 170
za aminokyselinu arginín. Zvlá�tne je, �e väè�ina pacientov nie sú
homozygoti z h¾adiska prítomnosti minoritnej alely. Táto nová
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mutácia zapríèiní, �e 90 % AGT bielkovín je transportovaných do
mitochondrií. Je ve¾mi pravdepodobné, �e efekt tejto mutácie ve-
die k tomu, �e je negatívne ovplyvnený peroxizómový import a vo
výraznej�ej miere sa uplatní prítomnos� MTS.

Mechanizmus, ktorý vedie k tomu, �e AGT je dificitná a vy-
vinie sa PH1, mô�e by� odli�ný. Nishiyama a spol. (44) opisujú
pacientov s PH1, u ktorých bodová mutácia vedie k substitúcii
serínu za prolín v polohe 205. Hoci príslu�ná mRNA je syntetizo-
vaná rovnako efektívne ako v normálnych hepatocytoch, prítom-
nos� AGT-proteínu je imunochemicky sotva dokázate¾ná. Pozme-
nený enzým bol ve¾mi rýchlo degradovaný. Abnormálny proteín
je zrejme ve¾mi spo¾ahlivo identifikovaný bunkami a eliminovaný
prostredníctvom ATP-dependentného procesu degradácie.

3. Diagnostika peroxizómových dedièných ochorení

V diagnostike peroxizómových dedièných ochorení (PDO) sa
vyu�ívajú viaceré abnormality a zmeny prejavujúce sa na rôznych
úrovniach postihnutého organizmu. Pomerne �iroká �kála metód
umo�nuje nielen postnatálnu, ale aj prenatálnu diagnostiku PDO.
Vzh¾adom na podstatné zmeny v koncentráciách viacerých bio-
chemických parametrov v krvi novorodencov pri záva�nej�ích for-
mách PDO, ich mo�no zachyti� u� v rámci skríningu metabolic-
kých chorôb. �kála metód umo�nujúca diagnostiku zahàòa morfo-
logické, biochemické, imunochemické a molekulárno-genetické
metodické prístupy.

Pri ochoreniach s generalizovanou stratou peroxizómových
funkcií a poruchou biogenézy peroxizómov (ZS, NALD, IRD) sa
v prenatálnej diagnostike vyu�ívajú rutinné histochemické alebo
imunocytochemické metódy. Pomocou cytochemických metód sa
v choriových klkoch vizualizuje kataláza a plazmalogény (66). Pri
ochoreniach s poru�enou biogenézou peroxizómov chýbaju v kl-
koch tmavé granuly a reakcia na prítomnos� plazmalogénov je
negatívna. Deficit peroxizómov a ich kon�tituentov sa v neskor-
�ích �tádiách gravidity diagnostikuje v amniových bunkách. Pre
vysokú citlivos� sa obzvlá�� výhodné zdajú metódy vyu�ívajúce
znaèené protilátky proti peroxizómovým enzýmom anti-kataláza,
anti-acyl-CoA-oxidáza, anti-tioláza. Imunoflorescenèé metódy
umo�òujú dôkaz viacerých defektov, prièom k diagnostike staèí
menej ako 104 buniek (84). V prenatálnej diagnostike PDO mo�-
no vyu�i� aj testy in vitro so znaèenými substrátmi. Testuje sa schop-
nos� kultivovaných amniocytov, alebo choriových klkov oxidova�
substráty pomocou peroxizómových enzýmov. Najèastej�ie ide
o znaèenú kyselinu lignocérovú a fytánovú (84, 52).

Postnatálne sa v diagnostike PDO vyu�ívajú histochemické
metódy zalo�ené zväè�a na dôkaze diaminobenzidínových (DAB)
precipitátov, ktoré sa v nepo�kodených bunkách tvoria pôsobením
katalázy, resp. spriahnutým pôsobením peroxizómových oxidáz a ka-
talázy. ZS a pravdepodobne aj ïal�ie PDO sa dajú identifikova� en-
zýmovou histochemickou procedúrou zalo�enou na dôkaze chýba-
nia aktivít oxidázy D-aminokyselín a α-oxidázy hydroxykyselín
v biopsiách peèene alebo oblièiek (23). Keï�e pri záva�ných PDO
sa enzým kataláza nachádza vo¾ne v cytoplazme, k dôkazu ochore-
ní sa vyu�íva elektrónovomikroskopické vy�etrenie peèeòových bio-
psií s vyu�itím imunocytochemickej alebo cytochemickej metódy
(54). Na diagnostiku mo�no rovnako dobre pou�i� aj biopsiu rektál-
nej mukózy. Pri ZS sa v epiteliálnych bunkách nenachádzajú pero-
xizómy a pri ALD je ich poèet výrazne redukovaný a sú men�ích

rozmerov (74, 7). PDO s poruchou biogenézy peroxizómov sa dajú
diagnostikova� aj pomocou biochemických metód. K suspenzii kul-
tivovaných fibroblastov sa pridáva digitonín v koncentráciách, kto-
ré vyvolávajú len naru�enie plazmatických membrán, kým peroxi-
zómy zostávajú intaktné. Zlo�ky lokalizované v cytoplazme unika-
jú z buniek a po centrifugácii bunkovej suspenzie sa nachádzajú
v supernatante. Absencia intaktných peroxizómov sa prejavuje pre-
va�nou lokalizáciou katalázy v cytoplazme a ve¾mi nízkym po-
dielom tzv. �particle bound catalase� (98, 99).

Zmeny v biochemických parametroch pri PDO a mo�nosti ich
vyu�itia v postnatálnej diagnostike sa opisujú vo viacerých pre-
h¾adných èlánkoch (98, 57, 21, 76). Obzvlá�� akumulácia VLCFA
v plazme a v rôznych typoch buniek u pacientov so ZS, NALD,
IRD bol jav, ktorý sa ve¾mi skoro uplatnil v diagnostike. Pre uve-
dené ochorenia je charakteristický nález zvý�ených hladín VLC-
FA v plazme � C24:0, C26:0, C26:1. Súèasne je výrazne zvý�e-
ný pomer C26:0/C22:0 a C24:0/C22:0 (51, 68). Obdobný nález je
typický aj pre pacientov s X-ALD. Podobný biochemický nález
pri v�etkých uvedených ochoreniach sa zistí v trombocytoch, leu-
kocytoch a vo fibroblastoch (68). Biochemická diagnostika sa ro-
bí pomocou plynovej chromatografie. Analýza metyl-esterov mast-
ných kyselín pomocou plynovej chromatografie/hmotovej spek-
trometrie (GC/MS) umo�òuje urèi� diagnózu PDO aj vtedy, keï je
k dispozícii len zaschnutá krvná �kvrna na filtraènom papieri.
Keï�e vzorky mô�u by� zaslané v po�tovej obálke, skríning niek-
torých PDO by sa dal realizova� bez väè�ích problémov (43). Pri
urèení diagnózy pri ZS, NALD, IRD sa vyu�ívajú zmeny v plaz-
matických hladinách kyseliny fytánovej, pristánovej, pipekolovej,
ako aj prítomnos� abnormálnych �lèových kyselín � THCA,
DHCA (98, 69). Analýza sa dá opä� urobi� z krvných �kvàn urèe-
ných pre neonatálny skríning dedièných metabolických porúch
(87). Ked�e hladiny kyseliny fytánovej a pristánovej sa zvy�ujú
a� po ich alimentárnom prísune, diagnostika PDO skupiny A na
základe urèenia týchto dvoch parametrov sa u novorodencov a ma-
lých detí vyznaèuje nízkou validitou (88). Stanovenie hladín kyse-
liny fytánovej a pristánovej je nevyhnutné pre diagnostikovanie
RCDP a RD. Pre ochorenia je typické zvý�enie plazmatických
koncentrácií kyseliny fytánovej pri normálnych hladinách kyseli-
ny pristánovej (89). Analýza týchto kyselín sa dá dosiahnu� pomo-
cou plynovej chromatografie.

Keï�e pri viacerých PDO je defektná syntéza plazmalogénov,
vyu�ívajú sa v diagnostike analytické údaje o ich zastúpení v li-
pidických extraktoch tkanív alebo v erytrocytoch (6). Obzvlá��
vhodná je etanolamíny obsahujúca frakcia glycerolfosfolipidov,
ktorá pozostáva a� z 50 % plazmalogénov. De novo syntézu plaz-
malogénov mo�no urèi� na základe inkorporácie (14C) hexadeka-
nolu do plazmalogénov. Metóda je vhodná pre prenatálnu aj post-
natálnu diagnostiku PDO, keï�e sa dajú vyu�i� kultúry amniocy-
tov, choriových klkov i fibroblastov (96). De novo syntéza plaz-
malogénov je nedostatoèná pri ZS, RCDP a v men�ej miere pri
NALD a IRD. Oproti tomu pri XALD a RD je biosyntéza nepo-
ru�ená. Diagnostika sa dá roz�íri� o urèenie enzýmových aktivít
dvoch k¾úèových enzýmov syntézy plazmalogénov � alkyl-
DHAP-syntetázy a DHAP-acyltransferázy. Vhodným materiálo-
m sú fibroblasty a trombocyty (5, 80). Zní�ené aktivity sa zistia
pri ZS, RCDP, NALD a IRD (97). Keï�e aktivity DHAP-acytrans-
ferázy sú merate¾né aj v amniocytoch, vy�etrenie tohto parametra
predstavuje ïal�í prenatálny diagnostický test.
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V postnatálnej diagnostike sa vyu�íva i ïal�í test zalo�ený na
oxidácii znaèenej kyseliny pristánovej kultivovanými fibroblast-
mi. Pri ZS, IRD je oxidácia kyseliny podstatne zní�ená, kým pri
RD, X-ALD, RCDP, teda ochoreniach, pri ktorých nie je podstat-
ne zní�ený poèet peroxizómov, je oxidácia normálna (75).

V diagnostike POD nachádzajú èoraz väè�ie uplatnenie imu-
nochemické metódy (immunobloting) kombinované s tkanivovými
frakcionáciami. Najèastej�ie sa sleduje prítomnos� peroxizómových
proteínov vo frakcii subcelulárnych komponentov (particular frac-
tion) alebo v cytosóle. Najèastej�ie vy�etrované bunkové typy sú
hepatocyty a fibroblasty. Pri generalizovaných formách PDO pro-
teíny takých enzýmov, ako sú kataláza, tioláza, acyl-CoAoxidáza,
majú v porovnaní s kontrolnými bunkami odli�nú subcelulárnu lo-
kalizáciu. Pri ZS a NALD sa podstatná èas� prekurzorovej formy
acyl-CoA-oxidázy (75 kDa polypeptid) nachádza v cytosóle a ma-
turovaná forma enzýmu (52 kDa polypeptid) a 20 kDa �tep sa ne-
tvoria. Prekurzorová forma tiolázy (44 kDa polypeptid) sa nachá-
dza v peroxizómoch i v cytosóle. Maturovaná forma enzýmu (41
kDa polypeptid) sa opätovne netvorí (85). Pri pseudo-IRD sa na
rozdiel od dvoch uvedených ochorení tvorí maturovaná forma tiolá-
zy, ktorá v�ak je lokalizovaná okrem peroxizómov aj vo vezikulár-
nych útvaroch, ktoré majú podstatne ni��iu ekvilibraènú denzitu (3).
Pri generalizovaných peroxizómových poruchách diagnóza je spra-
vidla zalo�ená na fenotypických alebo biochemických kritériách
a klasifikácia nevychádza z poznania genotypu, teda charakteru
vrodenej mutácie. Uvedené obmedzenie èiastoène odstraòujú tzv.
komplementaèné analýzy. Podstatou metodického prístupu je fúzia
dvoch linií fibroblastov, ktoré pochádzajú od dvoch rôznych pacien-
tov postihnutých peroxizómovým ochorením. V vzniknutých mul-
tinukleárnych bunkách sa skúma, èi do�lo k obnoveniu deficitných
metabolických aktivít, resp. aj k obnove biogenézy peroxizómov
(80, 37, 73). K úprave po�kodených funkcií dochádza len vtedy, ak
ka�dá línia fibroblastov produkuje proteíny, ktoré sú defektné
v druhej línii. Znaky, ktoré sa sledujú pri komplementaèných
�túdiách, sú: obnovenie biogenézy peroxizómov, vzrast podielu
�particle bound� katalázy, oxidácia kyseliny lignocerovej, syntéza
plazmalogénov, dôkaz aktivít DHAP-acyltransferázy.
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