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SYNDRÓM FRAGILNÉHO CHROMOZÓMU X: ANALÝZA DNA V RODINÁCH
S FAMILIÁRNYM VÝSKYTOM MENTÁLNEJ RETARDÁCIE
POLÁKOVÁ H., 1KHOURY ¼., 1ÈIERNA M.

FRAGILE X SYNDROME: DNA ANALYSIS IN FAMILIES WITH FAMILIAL
MENTAL RETARDATION

The fragile X syndrome, the most common form of inherited mental retardation, is characterized by unique genetic
mechanisms, which include amplification of a CGG repeat
and abnormal DNA methylation. Direct DNA analysis of
fragile X mutations has already shown its clear superiority
for postnatal and prenatal diagnosis of the disorder and for
carrier detection. In this, paper the authors report on the
results of DNA analysis in families with familial mental retardation. They present the various alternatives (probe/enzymes combinations) for Southern blot based diagnosis and
protocols which gave optimal results for detection of patients segregating for fragile X syndrome. Totally, 36 members from 10 families were analyzed by Southern blotting,
including 18 mentally affected patients. No CGG expansion
was detected in 9 clinically affected patients of 5 families.
Expansion of the CGG repeats was found in 9 clinically and
cytogenetically affected males, in 5 unaffected carriers of
premutation, and in 1 carrier of full mutation in the remaining 5 families. Carriers represented mothers of the patients. These results correlated with cytogenetic and clinical
expression of fragile X syndrome. The aplication of the
method for diagnosis of the disease is discussed. (Tab. 2,
Fig. 3, Ref. 21.)
Key words: CGG repeat, premutation, methylation, DNA
analysis, fragile X syndrome.
Bratisl Lek Listy 1997; 98: 150156

Syndróm fragilného X, najèastejie sa vyskytujúca geneticky
podmienená forma mentálnej retardácie, je výsledkom mutácií
v FMR1 géne. Klonovanie tohto génu a identifikácia expanzie
(CGG)n a abnormálnej metylácie v jeho DNA u pacientov so
syndrómom fragilného X prispelo k vypracovaniu metód umoòujúcich jeho priamu DNA diagnostiku. V práci autori predkladajú prvé skúsenosti s analýzou DNA v rodinách s familiárnym výskytom mentálnej retardácie,s cie¾om identifikova pacientov so syndrómom fragilného X, ako aj prenáaèov tohto
ochorenia. Pri vyh¾adávaní postihnutých jedincov pomocou Southernovej membránovej hybridizácie, pouili kombinácie rôznych restrikèných enzýmov a hybridizaèných sond. Optimálne
pracovné postupy vyuili pri analýze DNA postihnutých pacientov a prenáaèov ochorenia v rodinách s výskytom syndrómu
fragilného X. Celkove analyzovali DNA u 36 jedincov s 18 mentálne postihnutými (14 muov a 4 eny), pochádzajúcich z 10
rodín. Prítomnos expanzie tripletu (CGG)n pozorovali u postihnutých len v 5 rodinách, kde identifikovali 9 muov nesúcich
plnú mutáciu, 5 fenotypicky zdravých prenáaèok premutácie
a 1 klinicky nepostihnutú prenáaèku plnej mutácie (matky
postihnutých). Zároveò v práci autori poukazujú na monos
vyuitia tejto metódy v zdravotníckej praxi pri postnatálnej ako
aj prenatálnej diagnostike postihnutých a prenáaèov tohto
ochorenia. (Tab. 2, obr. 3, lit. 21.)
K¾úèové slová: expanzia (CGG)n, premutácia, metylácia,
analýza DNA, Syndróm fragilného X.
Bratisl. lek. Listy, 98, 1997, è. 3, s. 150156

Syndróm fragilného chromozómu X je po Downovom syndróme
druhou najèastejie sa vyskytujúcou geneticky podmienenou formou
mentálnej retardácie. Je to dominantné X-chromozómovo dedièné
ochorenie s neúplnou penetranciou pozorovanou u oboch pohlaví.

Genetickou zvlátnosou, neobvyklou pre ochorenia podmienené génmi v X-chromozóme, je výskyt muov prenáaèov a variabilná penetrancia u ien prenáaèiek. Pribline len 30 % z nich sú mentálne
postihnuté, kým 20 % muov je klinicky normálnych prenáaèov ochorenia (Sherman a spol., 1985). Títo zdraví mui prenáaèi majú vdy
zdravé dcéry, ich vnuci a pravnuci vak nesú vysoké riziko mentálneho pokodenia (40 % a 50 %). Ich matky a sestry sú vdy klinicky
zdravé, bratia majú malé riziko postihnutia (9 %). Toto pozorovanie je
známe ako Shermanov paradox (Sherman a spol., 1985) (obr. 1).
Poèetnos postinutých muov sa v literatúre udáva 1:1250 (medzi mumi); normálnych muov prenáaèov 1:5000. Poèetnos ien
prenáaèiek sa odhaduje na 1:700; postihnutých ien na 1:2000
(Webb a spol., 1986).
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Klinicky sa ochorenie u muov prejavuje mentálnou retardáciou, predåenou tvárou a vystupujúcim èelom, ve¾kými unicami, v dospelosti makroorchizmom a ïalími znakmi spoloène
oznaèovanými ako MartinovBellov fenotyp. Postihnutí javia aj
irokú kálu abnormálnych zmien v správaní sa, ako je hyperaktivita, nespôsobilos, autizmus a podobne. U ien sú symptómy
ochorenia menej èasté a menej závané. Cytogeneticky je ochorenie sprevádzané výskytom fragilného miesta na dlhom ramene Xchromozómu v oblasti Xq27.3 u vetkých postihnutých muov,
no len u 55 % ien prenáaèiek (Sutherland a spol., 1991; Heitz
a spol., 1992). Cytogenetická analýza, ktorá sa donedávna vyuívala ako jediná diagnostická metóda tohto ochorenia, vak nestaèí, aj keï je nevyhnutná, pretoe neodha¾uje normálnych muov
prenáaèov a ich dcéry ani vetky prenáaèky. Pri prenatálnej diagnostike sa takisto ukázala nespo¾ahlivá.
Rozhodný zvrat priniesli a metódy zaloené na analýze DNA.
Roku 1991 sa podarilo z oblasti Xq27.3 izolova a neskôr charakterizova gén nazvaný FMR1 a objasni podstatu mutácií zodpovedných za syndróm fragilného X (Oberlé a spol., 1991; Verkerk a spol.,
1991; Yu a spol., 1991). Molekulárno-genetické túdiá uvedených
autorov dokumentujú, e okrem malých výnimiek (Wohrle a spol.,
1992; Gedeon a spol., 1992) je fenotyp syndrómu fragilného X výsledkom zmnoenia poètu kópií trinukleotidovej repetície (CGG)n,
ktorá sa nachádza na 5' konci prvého exónu génu FMR1. Expanzia
v poète kópií CGG je u pacientov asociovaná s metyláciou cytidínfosfát-guanozínových dinukleotidov (tzv. CpG ostrovèekov), nachádzajúcich sa 250 párov báz (bp) od (CGG)n tripletu a má za následok inaktiváciu génu FMR1. Zaujímavým úkazom je somatická
variabilita v poète opakovaní tripletu CGG (Fu a spol., 1991). Variabilita v poète kópií tripletu CGG je v normálnej populácii v rozmedzí 654 (èo predstavuje 18162 bp inzert), s priemerným poètom 29 kópií. U fenotypicky normálnych a cytogeneticky negatívnych prenáaèov sa poèet kópií CGG zvyuje do 200 (ca 600 bp
inzert); v tomto prípade hovoríme o tzv. premutácii. Premutácia nie
je asociovaná s abnormálnou metyláciou CpG ostrovèeka. Mentálne postihnutí mui aj eny a niektoré mentálne normálne eny s poètom kópií CGG presahujúcim 200 (10003000 a viac bp inzert)
nesú tzv. plnú mutáciu spojenú s metyláciou CpG ostrovèeka a inaktiváciou génu FMR1. U 1520 % pacientov sa pozoroval výskyt
plnej mutácie, ako aj premutácie. Tento tzv. genotypový mozaicizmus, ktorého mechanizmus nie je celkom známy, sa pozoroval vo
vetkých tkanivách takýchto pacientov. Fenotypicky sú neodlíite¾ní od postihnutých nesúcich len samu plnú mutáciu (Fu a spol., 1991;
Oberlé a spol., 1991; Rousseau a spol., 1991)
Odhalenie kauzálnej príèiny syndrómu fragilného X viedlo
k rýchlemu rozvoju diagnostických metód zaloených na analýze
DNA, èi u na Southernovej membránovej hybridizácii, alebo na
metóde polymerázovej reazovej reakcie (PCR). Pomocou týchto
metód mono jednoznaène identifikova expanziu tripletu CGG
(Fu a spol., 1991; Rousseau a spol., 1991; Pergolizzi a spol., 1992).
Tieto metódy sú vhodné aj pri odha¾ovaní normálnych muov prenáaèov, prenáaèiek premutácie, ako aj plnej mutácie u tých, ktorí
sú cytogeneticky negatívni. S urèitými obmedzeniami ich mono
vyui aj pri prenatálnej diagnostike tohto ochorenia.
DNA-diagnostika syndrómu fragilného X sa robí u nieko¾ko
rokov na popredných svetových pracoviskách. Nie je vak zatia¾
v tádiu, keï by sa mohol vo vetkých situáciách poui rovnaký
a rutinný metodický postup. Iný protokol sa vyuíva pri detekcii
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Obr. 1. Shermanov paradox. Príklad rodokmeòa zostaveného na základe údajov populaènej túdie Shermana a spol. (1985) poukazujúceho na empirické riziko mentálnej retardácie (v %) na základe postavenia jedinca v rodinách so syndrómom fragilného X. (III/1 je normálny mu prenáaè, II/2, III/3 a IV/1,3 sú zdravé prenáaèky).
Fig. 1. Sherman paradox. An example of pedigree with data taken from
a population study of Sherman et al. (1985) showing the percentual
risk of mental retardation based on the pedigree position of fragile X
families. (III/1 is NTM, II/2, III/3, IV/1,3 are unaffected carriers).

pacientov v populácii mentálne postihnutých, iný, keï chceme
identifikova premutácie, ïalí pri vykonávaní prenatálnej diagnostiky z chóriových klkov alebo z amniocytov a zase iný, ak sa má
stanovi presný poèet kópií CGG. Na Slovensku nie sú dosia¾ iadne
skúsenosti s jeho DNA-diagnostikou. Pokladáme preto za úèelné
uvies a komentova nae prvé skúsenosti a výsledky analýzy DNA
v rodinách s familiárnym výskytom mentálnej retardácie pomocou Southernovej hybridizácie a diskutova o monostiach vyuitia tejto metódy v zdravotníckej praxi.
Materiál a metódy
Pacienti. V spolupráci s klinickými pracoviskami sme získali
vzorky DNA od 14 muských a 4 enských pacientov pochádzajúcich z 10 rodín s familiárnym výskytom mentálnej retardácie.
Na Centre lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave,
urèili u týchto pacientov diagnózu syndrómu fragilného X chromozómu. Súèasou vyetrenia bola aj cytogenetická analýza prítomnosti fragilného X chromozómu u postihnutých jedincov. Zo
14 klinicky postihnutých muských pacientov bolo 8 cytogeneticky pozitívnych, 1 suspektný v jednej mitóze a 5 cytogeneticky
negatívnych. Mentálne postihnuté eny (4) boli cytogeneticky negatívne. Súèasou analýzy DNA bolo aj urèenie prenáatstva premutácie alebo plnej mutácie u vetkých dostupných matiek pacientov (8), v jednom prípade starej matky a klinicky a cytogeneticky zdravých sestier postihnutých. Do analýzy DNA sme zahr-
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Tab. 1. Retrikèné endonukleázy, sondy a ve¾kosti retrikèných fragmentov pouitých pri Southernovej hybridizácii.
Tab. 1. Enzymes used and fragment sizes detected with Southern blot
analysis.
Retriktázy a ve¾kos retrikèných fragmentov (kb)
Restrictases and restriction fragment sizes (kb)
Alely
Alleles

Sondy
Probes
pE5.1
Ox0.55
Ox1.9

Ox1.9

Ox0.55

pE5.1

EcoRI

EcoRI/SacII(Eagl)
HindIII/SacII

PstI

Bg/II

mui
males
Obr. 2. Analýza mutácií syndrómu fragilného X v rodinách s familiárnym výskytom mentálnej retardácie, po tiepení DNA s retriktázou
EcoRI a hybridizácii so sondou 0x 1.9. Normálne 5.2 kb fragmenty,
ako aj fragmenty presahujúce 5.2 kb sú oznaèené ípkami. U zdravých muov a ien sa vyskytuje len 5.2 kb fragment-1 (dráhy 1, 46, 8
a 11). Zdravá prenáaèka premutácie (5.2 a 5.4 kb  1, 2) a jej postihnutí synovia (6.0 a 6.2 kb  3, 4) sú v dráhach 7, 9 a 10. V 2. a 3. dráhe je postihnutý s plnou mutáciou (>6,6 kb  6) a jeho matka, prenáaèka plnej mutácie (5.2 a 6.4 kb  5). V dráhach 1 a 6 sú kontrolné
vzorky mua a eny, K predstavuje kontantné fragmenty.
Fig. 2. Analysis of mutation in fra X families after EcoRI digests of
DNA and hybridization to Ox 1.9 probe. The position of normal 5.2 kb
and over 5.2 kb fragments are marked by arrows. Lanes 1, 46, 8 and
11 shows normal patterns seen in unaffected males and females. Healthy female carrier with premutation (5.2 and 5.4 kb  1, 2) is seen in
lane 7 and her two affected sons with fragments over 6.0 and 6.2 kb (3,
4) are seen in lanes 9 and 10. The lanes 3 and 2 display a carrier of full
mutation with fragments 5.2 kb (1) and over 6.4 kb (5) and her affected
son with more than 6.6 kb (6) fragment. Lines 1 and 6 represent male
and female controls, C represents constant fragments.

nuli aj otcov a klinicky zdravých bratov postihnutých. Celkove sme
analyzovali DNA u 36 jedincov.
Metódy. Genómovú DNA sme izolovali z leukocytov periférnej krvi tandardnou metódou (Kunkel a spol., 1977). Na retrikèné
tiepenie sme pouili 6 µg vysokomolekulárnej DNA, ktorú sme
tiepili vybranými retriktázami a ich kombináciami uvedenými
v tabu¾ke 1 a hybridizovali s nasledovnými sondami. Sonda pE5.1
predstavuje 5,2 kb dlhý EcoRI fragment génu FMR 1, klonovaný
do plazmidu Bluescript SK+, Ox1.9 je 1,9kb dlhý fragment vytiepený z distálnej èasti EcoRI fragmentu retriktázami EcoRI/
BamHI a Ox0.55 je 0,6 kb XhoI/PstI fragment. Elektroforetická
separácia fragmentov DNA prebiehala v 0,8 % agarózovom géli
(po tiepení retriktázami EcoRI, BglII a po dvojitom tiepení),
resp. v 1 % géli (po tiepení retriktázou PstI). Dåky retrikèných fragmentov sme urèovali pomocou Southernovej membránovej hybridizácie (Southern, 1975), po prenesení a zakotvení
DNA na nylónovej membráne (Hybond N+) a hybridizácii s rádioaktívne znaèenými sondami. Rádioaktívne znaèenie sond sme
uskutoèòovali metódou náhodných hexanukleotidových primerov
za pouitia rádioaktívne znaèeného fosforu -P32dCTP metódou
pod¾a Feinberga a Vogelsteina (1984).
Pri tiepení DNA retriktázou EcoRI sme do analýzy zahrnuli
vzorky DNA vetkých jedincov a hybridizovali so sondou pE5.1

Normálna
Normal 5,2

eny
females

2,8

2,8+5,2

1,0

12,0

Premutácia 5,3-5,7
Permutation

2,9-3,3

2,9-3,3
a/and
5,3-5,7

1,1-1,6

NO
NR

Mutácia
Mutation

>5,7

>5,7

NO
NR

>12,5

>5,7

kb - kilobáza (1000 bázových párov)
kilobase (1000 base pairs)
NO - neodporúèa sa poui
NR - not recommended

a po odmytí membrán rehybridizovali so sondami 0x1.9 a Ox0.55.
Retrikèné tiepenie retriktázou PstI a hybridizáciu so sondou
Ox0.55 sme uskutoènili len u istých alebo moných prenáaèiek
ako aj klinicky zdravých bratov postihnutých. Po zhodnotení výsledkov získaných pri pouití opísanej retrikènej analýzy a hybridizácie sme do dalej analýzy zahrnuli len DNA pacientov a ich
príbuzných z rodín s prítomnosou plnej mutácie alebo premutácie (FX1-FX5). Uvedené vzorky DNA sme podrobili dvojitému
tiepeniu za pouitia nasledovnej kombinácie retiktáz EcoRI/SacII; EcoRI/EagI; HindIII/SacII (retriktázy EcoRI  HindIII a EagI  SacII sú si ekvivalentné) a hybridizovali so sondou Ox1.9.
Výsledky a diskusia
X-chromozómovo dedièné formy mentálnej retardácie sa v ¾udskej populácii vyskytujú s vysokou frekvenciou 1,83:1000, z ktorých 2540 % predstavuje syndróm fragilného X (Heitz a spol.,
1992). Avak vïaka ve¾kej fenotypickej variabilite pri tomto ochorení je jeho klinická diagnóza nespo¾ahlivá. Ani cytogenetická detekcia fragilného X-chromozómu nie je dostatoène citlivá, pretoe neodha¾uje prenáaèov premutácie a pribline 50 % prenáaèiek plnej mutácie. Navye, v tesnej blízkosti Xq28 boli nedávno
identifikované ïalie dve fragilné miesta FRAXE (Sutherland
a Bakker, 1992) a FRAXF (Hirst a spol., 1993), ktoré môu prispie k mylnej interpretácii cytogenetického nálezu v rodinách so
suspektným syndrómom fragilného X. A objasnenie molekulárnej podstaty mutácií v géne FMR1, výsledkom ktorých je jeho
inaktivácia a manifestácia fenotypu syndrómu fragilného X, umo-
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nilo charakterizova pacientov s týmto ochorením na molekulárnej úrovni. Ako vyplýva z literatúry, najèastejou mutáciou, výsledkom ktorej je syndróm fragilného X, je variabilná amplifikácia tripletu CGG v FMR1 géne (inzert viac ako 600 bp), výsledkom èoho je predåenie restrikèných fragmentov, detegovaných na
autorádiograme benou metódou Southernovej hybridizácie (Oberle a spol., 1991; Verkerk a spol., 1991; Yu a spol., 1991)
V predloenej práci predkladáme výsledky analýzy DNA v rodinách s familiárnym výskytom mentálnej retardácie, s cie¾om,
v podmienkach náho laboratória vypracova optimálny protokol
umoòujúci detegova mutácie syndrómu fragilného X tak, aby ho
bolo moné vyui pri prenatálnej a postnatálnej diagnostike tohto ochorenia, ako aj pri identifikácii prenáaèov premutácie.
Ako vyplýva z tabu¾ky 1, pri analýze DNA metódou Southernovej hybridizácie sme vyuili rôznu kombináciu hybridizaèných
sond, ako aj retrikèných enzýmov. Jednoznaène interpretovate¾né
výsledky sme dosiahli pri pouití sond pE5.1 a Ox1.9 pri tiepení
DNA retriktázami EcoRI a BglII, sondy Ox1.9 pri dvojitej kombinácii tiepenia a Ox0.55 pri pouití retriktázy PstI. Sonda pE5.1
obsahuje vo svojej sekvencii okrem tripletu (CGG)n aj niektoré
pri¾ahlé centromerické sekvencie, ktoré sú vysoko repetetívne, preto
je jej pouitie technicky nároèné. Jej vyuitie pri hybridizácii si
vyaduje prítomnos nadbytku heterológnej DNA, avak i napriek
tomu, býva rádioaktívny signál èasto slabý a je niekedy aké detegova heterogénne plné mutácie.
Pri vyh¾adávaní pacientov so syndrómom fragilného X v populácii mentálne postihnutých, je pod¾a literatúry dostaèujúce poui tiepenie DNA retriktázou EcoRI a hybridizáciu s ktorouko¾vek zo sond opísaných v tabu¾ke 1 (Oostra a spol., 1993). Preto sme v úvode náho experimentu zaèali skríning pacientov za
pouitia tiepenia DNA retriktázou EcoRI. Do analýzy DNA sme
zahrnuli vzorky 4 eny a 14 muov mentálne postihnutých, 8 matiek a 1 starú matku postihnutých a 4 klinicky zdravé moné prenáaèky premutácie (sestry postihnutých). Ako kontrola slúila
DNA otcov a zdravých bratov pacientov (spolu 5). U 9 zo 14 postihnutých muov sme detegovali prítomnos plnej mutácie s fragmentmi dlhími ako 6kb (obr. 2) (dráhy 2, 9 a 10), 5 klinicky a cytogeneticky zdravých prenáaèiek premutácie (4 matky a 1 sestra
pacientov nesúcich plnú mutáciu) s fragmentami dlhými 5,2
a 5,4kb (obr. 2) (dráha 7) a 1 cytogeneticky pozitívnu, avak klinicky zdravú prenáaèku plnej mutácie s fragmentam 5,2 a 6,4kb
(obr. 2) (dráha 3). V ostatných vzorkách DNA, ktoré zahròovali 5
mentálne postihnutých chlapcov a 4 mentálne postihnuté dievèatá, ako aj DNA zdravých jedincov sme detegovali len fragmenty
normálnej dåky 5,2 kb (obr. 2) (dráhy 1, 4-6, 8 a 11). U postihnutých jedincov s plnou mutáciou sa fragmenty èasto javili ako muha
vyplývajúca zo somatickej variability v poète opakovaní tripletu
CGG. V takýchto prípadoch sme výsledok overili tiepením DNA
retriktázou BglII, po ktorom sa zmes heterogénnych fragmentov
kondenzovala do jedného 12,5 kb fragmentu (fragment normálnej
dåky bol 12 kb dlhý). Týmto postupom sme v rodinách FX1-FX5
potvrdili prítomnos syndrómu fragilného X, ako aj pozitívny cytogenetický nález u pacientov. Výsledky analýzy DNA v rodine
FX1 dokumentujú výskyt 3 sestier, prenáaèiek rovnako ve¾kej
premutácie (inzert dlhý ca 200 bp), ktorá expandovala na plnú
mutáciu s variabilnou dåkou fragmentov pozorovaných u ich 4
synov (6,6, 6,2 a 6kb) (obr. 2) (dráhy 7-11). U zdravých súrodencov, ako aj u starej matky sa vyskytovali fragmenty normálnej då-
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Obr. 3. Analýza mutácií syndrómu fragilného X v rodinách s familiárnym výskytom mentálnej retardácie, po tiepení DNA retriktázami EcoRI/SacII a hybridizácii so sondou 0x 1.9. Ve¾kosti fragmentov
zodpovedajúce normálnemu aktívnemu (2.8 kb) a metylovanému inaktívnemu X-chromozómu (5.2 kb) sú oznaèené ípkami. Fragmenty normálnej dåky u zdravej eny sú v dráhe 7, u zdravého mua v dráhe
2. Postihnutí mui nesú metylované heterogénne fragmenty presahujúce ve¾kos 6 kb (dráhy 1, 4 a 6). Zdravá prenáaèka premutácie nesie kombináciu aktívnych X s fragmentmi 2,8 a 3,0 kb dlhými a neaktívnych X-chromozómov s fragmentmi dlhými 5,2 a 5,4 kb (dráha
3). U prenáaèky plnej mutácie sa vyskytuje ve¾ký metylovaný (>6 kb),
ako aj slabý 5.2 kb fragment zodpovedajúci mutovanému a normálnemu inaktívnemu X-chromozómu (dráha 5), ako aj 2,8 kb fragment
na aktívnom X.
Fig. 3. Analysis of fragile X mutation in families with mental retardation, detected by the probe Ox 1.9 after EcoRI/SacII digests of DNA.
Sizes of fragments corresponding with normal active (2.8 kb) and the
methylated inactive chromosomes (5.2 kb) are marked by the lower
and upper arrows. A normal female pattern is seen in lane 7, a normal male pattern in lane 2. In affected males (lanes 1, 4 and 6) a heterogeneous pattern of methylated and mutated fragments are seen.
A normal expressing carrier female (lane 3) shows bands from both
methylated and unmethylated chromosomes (2.8 and 3.0 kb, 5.2 and
5.4 kb). A large and methylated insertion of over 6 kb with a little of
5.2 kb band corresponding with the nomal inactive X, is seen in a female with full mutation (lane 5).

Tab. 2. Prognóza fenotypu po analýze DNA.
Tab. 2. Phenotype prediction after DNA analysis.
Výsledok DNA-analýzy

Fenotyp

Result of DNA analysis

Phenotype

Normálna
Normal

Normálny
Normal

Premutácia
Premutation

Prenáaèi s normálnym fenotypom
Carrier with normal phenotype

Plná mutácia
Full mutation

Mui - vysoká pravdepodobnos MR
Males - high probability of MR
eny - 50-75 % pravdepodobnos MR
25-50 % prenáaèky s normálnym
fenotypom
Females - 50-75 % probability of MR
25-50 % carrier with normal phenotype

MR - mentálna retardácia
mental retardation
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ky. Prítomnos fragmentu normálnej dåky u starej matky dokazuje, e pôvodcom premutácie bol starý otec, normálny mu prenáaè. Príkladom prenosu mutácie cez starú matku sú pozorovania
v rodine FX2. Keïe v potomstve normálnych muov prenáaèov sa pod¾a literatúry nepozorovali dcéry s plnou mutáciou, je
ve¾mi pravdepodobné, e plná mutácia u matky, ktorú preniesla
na svojho syna, nie vak na dcéru, pochádza od starej matky postihnutého (obr. 2) (dráhy 2-5). Pretoe sme nemali k dispozícii
DNA starej matky, nedá sa urèi, èi bola prenáaèka plnej mutácie
alebo premutácie. Nález dvoch súrodencov v rodine FX3 demontroval prítomnos plnej mutácie u postihnutého brata, kým u jeho sestry sa pozorovali fragmenty normálnej dåky (obr. 3) (dráhy
6 a 7). V rodine FX4 sa vyskytli 2 postihnutí s plnou mutáciou,
ich matka, ako aj jej sestra boli prenáaèky premutácie a v rodine
FX5 sme mali k dispozícii len 1 postihnutého s prítomnosou plnej mutácie. U ostatných klinicky postihnutých pacientov (5 muov a 4 ien) z rodín FX 6-10 sme nepotvrdili prítomnos plnej
mutácie ani premutácie. Aj napriek tomu, e sme u týchto pacientov nepotvrdili prítomnos expanzie CGG, ktorí boli aj cytogeneticky negatívni, nemôeme u nich jednoznaène vylúèi syndróm
fragilného X. U týchto jedincov sa toti môe vyskytova aj iný
typ mutácie zodpovednej za fragilný X-fenotyp. Z literatúry sú
známe viaceré príklady fragilných X pacientov s deléciami FMR1
génu (alebo len jeho èasou), ako aj pacienti bez prítomnosti expanzie CGG, ale s výskytom bodových mutácií v kódujúcej oblasti tohto génu (Gedeon a spol., 1992; Wohrle a spol., 1992).
Navye títo jedinci môu ma okrem delécií alebo bodových mutácií FMR1 génu, mutácie na niektorom inom lókuse, ktoré vyvolávajú rovnaký fenotyp, napr. na lókusoch FRAXE (Sutherland
a Bakker, 1992) alebo FRAXF (Hirst a spol., 1992). Po odhalení
podstaty mutácie v lókuse FRAXE (FMR2 gén) (Knight a spol.,
1993) sa toti ukázalo, e mnohí pacienti s klinickou diagnózou
syndrómu fragilného X, ale bez oèakávanej expanzie CGG, nesú
mutáciu práve v tomto lókuse (Biancalana a spol., 1996). Mutácia v lókuse FRAXE je podobne ako v lókuse FRAXA, spojená
s expanziou trinukleotidového tripletu (CCG), ale s ¾ahím stupòom mentálnej retardácie.
Pri tiepení DNA retriktázou EcoRI a hybridizácii jednou
z uvedených sond (tab. 1) je niekedy u pacientov bez klinických
príznakov ako odlíi alely s malou plnou mutáciou, od alel s ve¾kou premutáciou (v rozmedzí 500700 bp). Neexistuje toti presná hranica medzi najdlhou alelou s premutáciou a najkratou s plnou mutáciou. Pretoe plné mutácie sú asociované s metyláciou
CpG ostrovèeka vyskytujúceho sa v blízkosti CGG tripletu, v takýchto prípadoch pri odha¾ovaní plných mutácií odporúèa sa poui tiepenie DNA v kombinácii s metylsenzitívnymi retriktázami, ktoré hypermetylovanú DNA netiepia a výsledkom je fragment abnormálnej dåky (Fu a spol., 1991; Oostra a spol., 1993).
Preto sme DNA pacientov ïalej analyzovali za pouitia tiepenia
reriktázami EcoRI/SacII a EcoRi/EagI a hybridizovali so sondou
Ox1.9. Oèakávané dåky retrikèných fragmentov pri pouití kombinácie tiepenia s metylsenzitívnymi retriktázami sú uvedené
v tabu¾ke 1. U zdravých muov a ien sme pozorovali normálne
2,8 kb dlhé fragmenty na aktívnych a u ien aj 5,2 kb dlhé fragmenty na inaktívnych X-chromozómoch (obr. 3) (dráhy 2 a 7).
Prítomnos premutácie sa u ien manifestovala ako tyri retrikèné fragmenty, ktoré predstavovali tyri moné kombinácie: aktívnych X-chromozómov nesúcich normálne a premutaèné alely (2,8

a 3 kb) a inaktívnych X chromozómov s alelami normálnej dåky
a s premutáciou (5,2 a 5,4 kb) (obr. 3) (dráha 3). Plné metylované
mutácie sa javili ako fragmenty dlhie ako 5, 2 kb u oboch pohlaví. U postihnutých muov sme zaznamenali zmes heterogénnych
fragmentov 6 kb dlhých (obr. 3) (dráhy 1, 4 a 6). No na rozdiel od
muov u prenáaèky plnej mutácie sme okrem fragmentu dlhého
6 kb pozorovali aj fragmenty normálnej dåky vyskytujúce sa na
aktívnych a inaktívnych X-chromozómoch s variabilnou relatívnou intenzitou (2,8 a 5,2 kb) (obr. 3) (dráha 5). Uvedeným postupom sme u vetkých postihnutých jedincov potvrdili prítomnos
plnej metylovanej mutácie a u ien prenáaèiek, prítomnost premutácie. V rodine FX2 sme u prenáaèky plnej mutácie, u ktorej
bol výsledok po tiepení retriktázou EcoRI diskutabilný, potvrdili prítomnos plnej mutácie. U ostatných fenotypicky zdravých
jedincov, ako aj mentálne postihnutých pacientov v rodinách FX6FX10 sme pozorovali len fragmenty normálnej dåky (2,8 kb u muov a 2,8 a 5,2 kb uien). Výsledky analýzy DNA korelovali s cytogenetickým nálezom pacientov.
Vïaka ve¾kej fenotypickej variabilite v poète opakovaní CGG
pozorovanej v normálnej populácii takisto ako rozlíi hranicu
medzi poètom opakovaní CGG, ktoré sú ete normálne (meioticky
stabilné) a tými, ktoré sú u meioticky nestabilné (premutácie).
V niektorých prácach sa napríklad uvádza stabilita alel do 51 opakovaní CGG, kým nad 52 sú alely u nestabilné (Fu a spol., 1991).
Snow a spol. (1993) uvádzajú, e v populácii sa vyskytuje cca 1 %
nestabilných alel, ktoré expandujú na premutáciu. Preto je ve¾mi
dôleité pri urèovaní prenáaèiek s hraniènými poètami opakovaní
CGG (medzi 4555) zahrnú do analýzy DNA aj ostatných príbuzných vo vyetrovaných rodinách, a tak dokumentova meiotickú
stabilitu. No pri takejto analýze, keï je nevyhnutné stanovi presný
poèet opakovaní CGG, je metóda Southernovej hybridizácie málo
citlivá a vyetrenie sa odporúèa doplni analýzou zaloenou na polymerázovej reazovej reakcii (PCR) pod¾a Fu a spol. (1991) alebo
Pergolizzi a spol. (1992). Pretoe sa nám nepodarilo pomocou PCRanalýzy pod¾a Pergolizziho a spol. (1992) jednoznaène urèi ve¾kosti alel u prenáaèiek, sme analýzu DNA doplnili tiepením restriktázou PstI a hybridizáciou so sondou Ox0.55, ktoré sa odporúèa
poui pri odha¾ovaní prenáaèov malých premutácií (Oostra a spol.,
1993) . Prítomnos fragmentov normálnej dåky (11,1 kb) u klinicky zdravých jedincov a normálnych a 1,2 kb dlhých fragmentov
u prenáaèiek, potvrdili výsledky predchádzajúcej analýzy.
Pri genetickej prognóze ochorenia je dôleité vedie, aké je
riziko expanzie premutácie na plnú mutáciu a ako koreluje ve¾kos (CGG)n a prítomnos metylácie s fenotypom. Aj napriek tomu, e mechanizmus spôsobujúci nestabilitu premutaènej alely
nie je ete celkom jasný, populaèno-genetické túdiá pacientov
nasvedèujú, e riziko expanzie premutácie stúpa so stúpajúcou
dåkou premutaènej alely, prièom záleí na pohlaví rodièa, u ktorého sa premutácia vyskytuje. Expanzia premutácie na plnú mutáciu nastáva len poèas meiózy u eny, èo dokumentuje aj skutoènos, e vetky dcéry normálnych muov prenáaèov sú zdravé
prenáaèky premutácie (Oberle a spol.,1991). Na druhej strane,
v potomstve ien nesúcich premutaènú alelu, riziko jej expanzie
exponenciálne rastie s poèom kópií (CGG)n a výsledkom sú postihnutí mui, ale ich dcéry predstavujú dve nehomogénne skupiny: prenáaèky premutácie alebo zdravé a postihnuté prenáaèky
plnej mutácie (Fu a spol., 1991; Heitz a spol., 1992; Snow a spol.,
1993).
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Z preh¾adu výsledkov uvedených autorov mono zhrnú nasledovné: pokia¾ je premutácia prenáaná enou, je riziko jej expanzie pri poète kópií (CGG)n 40-nulové. V rozmedzí 4070 kópií
(CGG)n, je riziko 1730 %. U pri 7090 kópiách (CGG)n je
5070 % a pri poète >90 kópiíí je riziko 100 %. Ak poèet kópií
presiahne 200, sú alely aj mitoticky nestabilné, výsledkom èoho je
èasto výskyt mozaiky. Ako vyplýva z naich výsledkov analýzy
DNA u prenáaèiek s ve¾kosou premutácie ca 6670 kópií CGG
v rodinách FX1-FX5, riziko expanzie na plnú mutáciu bolo pribline 3050 %.
Pri sledovaní vzahu prítomnosti mentálnej retardácie a ve¾kosti premutácie sa v literatúre neopisuje iadna korelácia ani
u muov ani u ien. Ako sa pozorovalo u muských pacientov s plnou metylovanou mutáciou, stupeò mentálnej retardácie silne koreloval s prítomnosou metylácie CpG ostrovèeka. Na druhej strane u ien s plnou metylovanou mutáciou prítomnos mentálneho
postihnutia, ako aj jeho intenzity súvisel s pomerom metylovaných ku nemetylovaným fragilným X-chromozómom, ktorý je
variabilný v dôsledku nerovnomernej inaktivácie normálnych
a mutovaných X-chromozómov (Oberle a spol., 1991; Oostra
a spol., 1993). Keïe plné metylované mutácie sa manifestujú nad
5,2 kb fragmentom, mono z nerovnakej intenzity 2,8 kb (nemetylovaných) a 5,2 kb (metylovaných) fragmentov urèi pomer aktívnych (nemetylovaných) a neaktívnych (metylovaných) X-chromozómov. Takýmto príkladom je prenáaèka plnej mutácie vyskytujúca sa v naom súbore. Nepozorovali sa u nej zjavné známky mentálnej retardácie, no cytogenetický nález bol pozitívny. Ako
vyplýva z obrázka 3 (dráha 5), intenzita jej normálnych nemetylovaných alel na aktívnom X (2,8 kb) je o nieèo väèia ako metylovaných na inaktívnom X (5,2 kb) chromozóme, èo znamená, e
väèina alel s plnou mutáciou sa nachádza na inaktívnom X-chromozóme. Táto skutoènos môe zároveò vysvetli jej normálny
mentálny stav. Pri klinickom prejave ochorenia u ien majú doleitú úlohu aj rozdiely v stupni inaktivácie X-chromozómu. Veobecne sa v literatúre uvádza, e 5075 % ien nesúcich plnú
mutáciu sú mentálne postihnuté a 2550 % sú fenotypicky normálne. Celkové zhodnotenie rizika výskytu mentálneho pokodenia v rodinách s výskytom syndrómu fragilného X po analýze DNA
je zhrnuté v tabu¾ke 2 (Oostra a spol., 1993).
Pri prenatálnej diagnóze a prognóze výskytu mentálnej retardácie v potomstve je dôleité jasne odlíi premutáciu od plnej
mutácie, hlavne u muských plodov. I keï je prítomnos metylácie CpG ostrovèeka dobrý marker fenotypu syndrómu fragilného
X u muov, nie je to marker celkom spo¾ahlivý, ak sa stanovuje
v DNA z buniek chóriových klkov. Porovnávacie túdie viacerých
autorov dokumentovali prítomnos plnej mutácie v bunkách chóriových klkov, ako aj v rôznych tkanivách plodu, no metylácia CpG
ostrovèeka bola obmedzená len na fetálnu DNA (Hirst a spol.,
1992; Oberle aspol., 1991; Sutherland a spol., 1991). Z výsledkov prác uvedených autorov vyplýva, e plná mutácia môe by
v bunkách chóriových klkov nemetylovaná, a teda mylne diagnostikovaná ako premutácia. Ve¾mi treba zdôrazni aj situáciu, ak sa
v bunkách chóriových klkov pozoruje premutácia. V dôsledku
mitotickej nestability, ktorej mechanizmus a trvanie môu by iné
v bunkách chóriových klkov ako v embryonálnych tkanivách, sa
môe sta, e ve¾ká premutácia, ktorá sa javí stabilnou v choriónoch, môe v skorých tádiách embryonálneho vývinu expandova na plnú mutáciu sprevádzanú ïalej somatickou nestabilitou.
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Preto sa pri prenatálnej diagnostike odporúèa analýza DNA buniek plodovej vody alebo fetálnej krvi a vzh¾adom na heterogenitu mutácií vo fetálnych tkanivách doplni tiepením retriktázou
BglII (Oostra a spol., 1993). Veobecne platí, e ak sa prenatálne
diagnostikuje muský plod s plnou mutáciou, riziko mentálnej
retardácie je 100 %. Ak sa vak prenatálne diagnostikuje enský
plod s plnou mutáciou, nedá sa s istotou predpoveda, èi bude
postihnutý alebo nie. Ak sa vak vychádza zo skutoènosti, e prenatálne diagnostikované enské plody s pozitívnym nálezom sa
najèastejie vyskytujú u matiek, ktoré u majú postihnuté deti a nesú obyèajne (nie vak vdy) väèí inzert (CGG)n ako ich matky,
tak riziko ich mentálnej retardácie je ca 5075 % (tab. 2).
V predloenej práci sme demontrovali nieko¾ko metodických
postupov pouívaných pri prenatálnej, ako aj postnatálnej diagnóze syndrómu fragilného X. Pri metóde Southernovej hybridizácie
sme pouili kombináciu rôznych hybridizaèných sond, ako aj retrikèných enzýmov, ktoré sme aplikovali pri analýze DNA pacientov s familiárnym výskytom mentálnej retardácie. Nae výsledky
dokumentujú, e pouité postupy Southernovej membránovej hybridizácie sú vhodné pri detekcii mutácie zapríèiòujúcej expanziu
CGG tripletu u postihnutých so syndrómom fragilného X, ako aj
pri ich odlíení od pacientov s inou formou geneticky podmienenej mentálnej retardácie, prípadne s iným typom mutácií zodpovedných za toto ochorenie. Pomocou uvedenej metódy a za pouitia retrikèného tiepenia s metylsenzitívnymi retriktázami
mono jednoznaène identifikova postihnutých nesúcich plnú
mutáciu a pri hranièných poètoch (CGG)n odlíi prenáaèky s plnou mutáciou od prenáaèiek s premutáciou. No pri oddiferencovaní prenáaèov s malou premutáciou od jedincov s normálnym
poètom (CGG)n, keï je nevyhnutné stanovi presný poèet opakovaní CGG, sa odporúèa doplni vyetrenie analýzou zaloenou na
polymerázovej reazovej reakcii (PCR) pod¾a Fua a spol. (1991)
alebo Pergolizziho a spol. (1992).
Celkovo sme v naom súbore mentálne postihnutých jedincov
(14 muov, 4 eny) identifikovali 9 postihnutých muov nesúcich
plnú mutáciu, 1 klinicky zdravú matku postihnutého s plnou mutáciou, 4 matky a 1 sestru postihnutých s premutáciami. V ostatných
analyzovaných vzorkách DNA sme nepozorovali prítomnos expanzie tripletu CGG. V naom súbore sa nevyskytol normálny mu prenáaè. Takýmto postupom sme v 5 rodinách (z 10 analyzovaných)
na základe prítomnosti expandovaného tripletu CGG u postihnutých pacientov potvrdili diagnózu syndrómu fragilného X. Veríme,
e nae výsledky budú podkladom pri molekulárno-genetickej diagnóze syndrómu fragilného X a pri vyh¾adávaní prenáaèov tohto
ochorenia a nájdu uplatnenie v zdravotníckej praxi.
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Ferenèík M. a spol.: Zápal  horúèka  boles. Bratislava,
Slovart GTG-SAP 1997, 215 strán.
Kniha podáva preh¾ad o základných morfologických a klinických príznakoch akútneho a chronického zápalu, ako aj o bunkových a molekulových mechanizmoch zúèastòujúcich sa na zápalovej reakcii. Ide pritom o integrujúci poh¾ad imunológa, patológa, patofyziológa a internistu.
Kniha je rozdelená do troch kapitol, ktorých názvy sa kryjú s názvom celej monografie. V prvej kapitole sa uvádza definícia zápalu, charakterizuje sa tekutý a bunkový exsudát, bunky a mediátory
zúèastòujúce sa na zápale. Osobitne podrobne je spracovaná podkapitola o bunkových zlokách zápalového exsudátu. Okrem k¾úèových výkonných a regulaèných zápalových buniek (cytokíny, lyzozómové enzýmy, vo¾né radikály odvodené od kyslíka a dusíka), obranných a pokodzujúcich funkcií, sa opisujú aj najnovie poznatky
o úlohe eozinofilov, írnych buniek a bazofilov, T-lymfocytov, endotelových buniek ciev a trombocytov. Rozsiahla podkapitola sa
venuje mediátorom zápalu. Sú v nej najnovie údaje o fyziologických a patofyziologických úèinkoch histamínu, sérotonínu, lipidových mediátorov (prostaglandíny, tromboxány, leukotriény, lipoxíny), zlokách a produktoch komplementového, hemokoagulaèného, fibrinolytického a kinínového systému, o cytokínoch zúèastòujúcich sa na zápalových odpovediach, chemotaktických faktoroch
a reaktantoch (proteínoch) akútnej fázy zápalu. V rámci tejto podkapitoly a uvádzajú aj najnovie údaje o funkcii chemokínov, novej
skupiny biologických mediátorov, ktoré okrem regulácie zápalových
reakcií sa v súèasnosti intenzívne tudujú aj v súvislosti s ich moným významom v patogenéze viacerých chorôb, vrátane AIDS.
V podkapitole o mechanizmoch migrácie leukocytov z postkapilárnych venúl do zapáleného tkaniva sú nielen intruktívne úda-

je o tomto zloitom mechanizme na molekulovej úrovni, ale uvádzajú sa aj diagnostické a terapeutické monosti vyuitia poznatkov o adhezívnych interakciách medzi cirkulujúcimi leukocytmi
a endotelovými bunkami, ktoré sú spúacím mechanizmom kadej zápalovej odpovede tak na infekèný, ako aj neinfekèný podnet.
Typy zápalových reakcií vyvolaných imunopatologickými mechanizmami zakonèujú túto rozsiahlu kapitolu. Sú tu základné údaje
o alergickom (reagínovom) akútnom zápale, zápale s úèasou cytotoxických protilátok, zápale sprostredkovanom imunokomplexmi a o precitlivenosti oneskoreného typu (sprostredkovaného bunkami).
V druje kapitole sa hovorí o regulácii a kontrole telesnej teploty, patogenéze horúèky, jej príèinách, priebehu a sprievodných
symptómoch a o klinickom poh¾ade na horúèku. Horúèka sa tu
správne chápe ako obranno-adaptaèné zariadenie, ktoré vak v urèitých klinických súvislostiach môe ma aj negatívne následky.
Tretia kapitola sa venuje bolesti ako najèastejiemu syndrómu
v medicíne. Z poh¾adu patofyziológa sa tu diskutuje o nocicepcii
a bolesti, o úèasti aferentných nervových vlákien pri priamom
a nepriamom spojení medzi neurónmi, o teóriách vysvet¾ujúcich
vznik bolesti, opiátovej analgézii a základných princípoch lieèby
bolesti.
Problém zápalu je aktuálny vo vetkých medicínskych disciplínach, preto kniha poslúi irokej lekárskej verejnosti. Priam encyklopedická obsanos tejto relatívne malej knihy významne poslúi aj tudentom medicíny.
Ferenèík so spoluautormi predloil moderné dielo obsahovo
aj formálne na ve¾mi dobrej úrovni. Technická redakcie SAP splnila oèakávanú kvalitu práce na tejto publikácii.
I. Ïuri

