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MYOTONICKÁ DYSTROFIA A MUTÁCIA GÉNU MYOTONÍN
PROTEÍNKINÁZY

RU�ÈÁK J.

MYOTONIC DYSTROPHY AND MYOTONIN PROTEIN KINASE GENE
MUTATIONS

Myotonická dystrofia (DM) je autozómovo dominantný de-
fekt, ktorého základom je expanzia CTG tripletu génu myo-
tonín proteínkinázy (MTPK) lokalizovaného na chromozó-
me 19 v lókuse 19q13.3. Expanzie tripletov sa nachádzajú
v 3' nekódujúcej oblasti génu. Då�ka expanzií CTG repetov
predurèuje klinickú záva�nos� a vek zaèiatku choroby. Èím
väè�ie sú expanzie, tým väè�ia je aj pravdepodobnos� vzniku
kongenitálnej DM prená�anej spravidla maternálnou líniou.
Génový produkt � myotonín proteínkináza � s Mr 62 a 53
kD sa nachádza hlavne v prieène pruhovaných svaloch
a myokarde. Enzým má charakter serín treonínkinázy. Jeho
úèas� na iniciácii a progresii choroby nie je dosia¾ objasnená.
(Lit. 63.)
K¾úèové slová: myotonická dystrofia, mutácie génu myotonín
proteínkinázy, myotonín proteínkináza.
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Myotonic dystrophy (DM) is an autosomal dominant defect as-
sociated with an underlying CTG trinucleotide repeat expan-
sion of the myotonin proteinkinase (MTPK) gene at a locus on
chromosome 19 (19q13.3). The triplet repeat expansions occur
in 3�non-coding regions of MTPK genes, CTG repeat expan-
sions predetermine the clinical severity and the age at which the
disease occurs: the larger the expansions, the higher the proba-
bility of congenital DM transmission, as a rule, by maternal
line. The gene�s product � myotonin protein kinase � has Mr
62 and/or 53kD and is mainly found in the striated muscles and
in the myocardium. The enzyme is of serin threonin kinase cha-
racter. Its participation in the initiation and progress of the di-
sease has not yet been clarified up. (Ref. 63.)
Key words: myotonic dystrophy, myotonin protein kinase ge-
ne mutations, myotonin protein kinase.
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Myotonická dystrofia (DM) je jedným z najèastej�ích a naj-
variabilnej�ích ochorení medzi muskulárnymi dystrofiami u dos-
pelých. Ochorenie je dedièné autozómovo dominantným spôso-
bom a postihuje jedného z 8000 jedincov. Klinicky sa prejavuje
myotóniou, svalovou dystrofiou (atrofiami tvárového a �uvacie-
ho svalstva, svalov predlaktí a predkolení), zhor�ením kognitív-
nych funkcií, holohlavos�ou, kataraktou, atrofiou testes, men�tru-
aènými problémami, postihnutím myokardu a hladkého svalstva
gastrointestinálneho traktu, zní�enými hladinami IgG a cukrov-
kou v dôsledku inzulinorezistencie. Myotónia pri DM sa spája so
spomalenou inaktiváciou sodíkového kanála (Franke a spol., 1990).

Genetickým základom myotonickej dystrofie je nestabilná ex-
panzia (CTG)n tripletov v 3' netranslátovanej oblasti za stop kodó-
nom génu pre myotonickú dystrofiu (asi 250 kb párov za stop ko-
dónom) na chromozóme 19 (19q13.3), kódujúceho myotonín pro-

teínkinázu (MTPK). Táto génová expanzia sa zistila a� 95 % prípa-
dov DM (Thornton a spol., 1993). Gén MTPK je dlhý 12�14 kb
a skladá sa zo 14 alebo 15 exónov (Caskey a spol., 1992; Mahade-
van a spol., 1993). Výsledkom transkripcie tohto génu je produkcia
viacerých alternatívne scelených foriem mRNA s rozlièným stup-
òom expresie v rôznych tkanivách a na rôznom stupni ontogenézy.
Je opísaných osem alternatívne spojených foriem (Fu a spol., 1993).
Rozdiely sa vyskytujú na 3' a 5' konci mRNA, prièom jej centrálna
oblas� obsahujúca kinázovú katalytickú doménu je kon�tantná pri
v�etkých alternatívnych formách mRNA. O patofyziológii ochore-
nia a o vz�ahu medzi dysfunkciou MTPK a chorobnými symptó-
mami niet zatia¾ dostaèujúcich údajov (Fischbeck, 1994).

Gén MTPK prejavuje nestálos� tripletov na 3' koncovej netrans-
látovanej oblasti (Buxton a spol., 1992). Stanovilo sa na òom ATP
väzbové miesto, miesto kinázovej aktivity, zvinutá sluèka na pre-
chode do alfahelixovej �truktúry a membránová sluèka (Caskey
a spol., 1992). Práve za membránovou sluèkou sa nachádza región
génu, v ktorom dochádza k expanzii CTG tripletov pri DM: 0 a� 50
tripletových expanzií sa pova�uje za normu, 50�80 tripletových
expanzií za premutáciu a nad 80 tripletových expanzií za patologic-
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kú mutáciu (Ashizawa a spol., 1994; Caskey a spol., 1992; O�Hoy
a spol., 1993). �iadna iná zmena v géne MTPK sa doteraz nepozo-
rovala. Táto sekvencia má tendenciu k predl�ovaniu v nasledujú-
cich generáciách, èo súvisí s �a��ími fenotypovými prejavmi ako
v predchádzajúcej generácii a s manifestáciou príznakov ochore-
nia v skor�om veku u potomkov ako u rodièov. Medzi ve¾kos�ou
poètu opakovaní tripletov a klinickou záva�nos�ou ochorenia exis-
tuje pozitívna korelácia. Tripletová nestabilita v somatických bun-
kách pacientov s DM je pravdepodobne i príèinou hybridizaènej
�kvrny pozorovanej v analýzach génu metódou Southern blot (As-
hizawa a spol., 1993; Brook a spol., 1992; Pizutti a spol., 1993).

Dôle�itou otázkou, ktorú treba zodpoveda�, je, akým spôsobom
sa mô�e exprimova� MTPK mutácia sama v dominantnej forme. Jed-
na mo�nos� je, �e mutácia poru�í komplexný obraz alternatívneho
spájania v dôle�itých regiónoch mRNA. 3' netranslátované regióny
mRNA vykazujú medzidruhovú konzervativitu, a preto mô�u by�
dôle�ité na stabilizáciu mRNA a jej správne procesovanie a translá-
ciu. Doteraz sa v�ak nezistil alternatívny zväzok v ktoromko¾vek tka-
nive v nekódujúcom regióne DM génu (Jansen a spol., 1992).

Inou mo�nos�ou je, �e genomická mutácia mô�e ovplyvòova�
expresiu iných génov v regióne, a tým do urèitej miery meni� cel-
kovú stabilitu regiónu. U my�í, ale aj u ¾udí bol klonovaný gén
DMR-N9, ktorý le�í v tesnom susedstve génu MTPK. Kým MTPK
gén sa vysoko exprimuje len v srdci a svale, gén DMR-N9 sa vo
ve¾kej miere exprimuje v mozgu a testes. Keï�e tieto tkanivá sú
pri DM �a�ko postihnuté, dá sa predpoklada� i spoluúèas� DMR-
N9 génu vo fenotype DM. Zatia¾ v�ak neboli publikované údaje
o exprimovaných charakteristikách DMR-N9 génu u pacientov
s DM (Jansen a spol., 1992).

Ïal�ou mo�nos�ou je, �e expanzná mutácia postihuje hladinu
expresie MTPK mRNA, a tým výsledné hladiny proteínov. Do-
minantný efekt mô�e by� podmienený dávkovým efektom mutá-
cie génu kódujúceho MTPK (Jansen a spol., 1992).

Niet dôkazov o metylaèných procesoch spojených s rozdiel-
mi sekvencií DNA v normálnej a mutovanej forme DNA (Caskey
a spol., 1992; Shaw a spol., 1993).

Krátke opakované repety sa be�ne nájdu v ¾udskom genóme. Zis-
tená frekvencia v chromozóme X je jeden repet na ka�dých 300�
500 kb. Repetový motív predstavuje 1�5 nukleotidov a tento región
sa oznaèuje ako mikrosatelit, jednoduchý sekvenèný repet alebo krát-
kotandemový repet. Repety vznikajú v dôsledku defektného postrepli-
kaèného heteroproduktu pri zní�enej chybnej reparácii zmenenej DNA
(Kunkel, 1993). Viaceré mikrosatelity sú polymorfné, èím sa má na
mysli, �e poèet repetových elementov na lokuse je rôzny i v normál-
nej populácii. Polymorfná povaha týchto sekvencií sa vyu�íva na väz-
bové �túdie a diagnostické aplikácie. Ich då�ku mo�no ¾ahko odkry�
polymerázovou re�azovou reakciou (PCR) za pou�itia syntetických
oligonukleotidov, ktoré slú�ia ako primery PCR (Pizutti a spol., 1993).
Variabilita týchto �peciálnych sekvencií je známkou o ich nestabilnej
povahe. Táto nestabilita vedie ku skráteniu alebo predå�eniu sekven-
cií DNA poèas mitotického alebo meiotického delenia a mô�e ovlyv-
òova� �truktúru génu, ako aj funkèné charakteristiky, ak sú súèas�ou
prepisovaných alebo regulaèných oblastí genómu. Viaceré gény s re-
petovými zlo�kami v kódujúcich oblastiach u� boli izolované a cha-
rakterizované a viaceré z nich majú tendenciu k instabilite (Caskey
a spol., 1992; Pizutti a spol., 1993).

Nestabilita CTG repetu v rámci �patologického rozpätia� (viac
ako 50 repetov) kontrastuje s výraznou stabilitou v rámci �fyzio-

logického rozpätia� (do 50 repetov). Údaje o prenose niektorých
haplotypov geneticky spojených s DM lokusom naznaèujú, �e DM
mutácia mô�e by� výsledkom jednej alebo mála originálnych mu-
tácií, ktoré zväè�ili alelu predka zo stabilného do nestabilného stavu
(Ashizawa a Hejtmancik, 1990). Neboli zdokumentované prípa-
dy spontánnej mutácie u DM. Predpokladajú sa viaceré mecha-
nizmy ve¾kostnej zmeny za sebou idúcich krátkych repetov. Jedna
mo�nos� je nerovnaká rekombinácia medzi homológne opakova-
nými jednotkami. Dosia¾ sa v�ak nena�la zmena v okrajových re-
giónoch repetov MTPK génu (Caskey a spol., 1992).

Klinická expresia DM je variabilná, a to aj v rámci tej istej ro-
diny, aj keï choroba je generibk ye gegeniak. homogénna. Variabilita z
va�nosti choroby k¾kos�ou repetovej expanzie. Vo v�eobecnosti
je choroba tým �a��ia, èím dlh�ia je expanzia sekvencie trinukleoti-
dových repetov (CTG)n. Väè�ie ve¾kosti opakovaní (1,5�6 kb) sa
pozorujú u pacientov s kongenitálnym typom DM (CDM), mini-
málne postihnutí jedinci majú repetovú ve¾kos� men�iu ako 0,5 kb
(Harley a spol., 1993). Pri sledovaní genetických zmien v jednotli-
vých familiárnych prípadoch sa zistilo, �e expanzia tripletov sa u po-
tomkov zvy�uje, a to hlavne pri maternálnom prenose CDM. V pa-
ternálnej línii sa malé expanzie u potomkov zväè�ovali, kým ve¾ké
otcovské expanzie mali tendenciu skracova� sa alebo sa nemenili.
V maternálnej línii sa takéto vz�ahy nezistili a repety sa spravidla
zvy�ovali, èo svedèí o tom, �e pohlavie rodièov ovlyvòuje expanziu
repetov u potomkov. Paternálne prená�ané repety neprevy�ujú po-
èet tisíc, kým maternálne prená�ané sú viac ako tisíc pri CDM, ako
aj DM (Ashizawa a spol., 1994; Brunner a spol., 1993; O�Hoy
a spol., 1993). Roz�írený repet sa mô�e prená�a� tak, �e mikrosate-
lit s piatimi repetmi CTG sa mutáciou zmení na 16 alebo 36 repetov
a tieto potom mô�u slú�i� ako základ pre ïal�ie mutácie. Ak v ïal-
�ej generácii mutovaný repet presiahne poèet 50 CTG tripletov, dôj-
de k jeho rýchlej a ireverzibilnej instabilite a k prejavom choroby
(Lavedan a spol., 1993). Existuje v�ak aj DM bez expanzie repetu.

Tsilfidis a spol. (1992) klasifikovali expanzie tripletových re-
petov pri DM do 4 skupín: E0: �iadna expanzia, E1: 0�500 repe-
tových expanzií, E2: 500�1000 repetových expanzií, E3: 1000�
1500 repetových expanzií, E4: viac ako 1500 repetových expan-
zií. Väè�ina ich pacientov mala expanzie mierneho stupòa (E1 a E2)
a v skupine E4 boli len 3 % celkového poètu pacientov. Korelácia
medzi vekom zaèiatku choroby a ve¾kos�ou repetu bola zjavná,
viac ako 50 % �a�ko postihnutých prípadov patrilo do skupiny E4.

Variácia repetovej ve¾kosti medzi generáciou nie je v�dy preno-
som od rodièa na die�a. Boli opísané viaceré prípady s klinickou
anticipáciou bez zmien ve¾kosti DM repetu. Okrem toho v�ak boli
opísané viaceré prípady so zmen�ením repetu a nezmenenou alebo
zní�enou klinickou záva�nos�ou v nasledujúcich generáciách (Gior-
dano a spol., 1994). Väè�í podiel prípadov zmen�enia CTG repetov
sa udáva u párov otec�die�a. Ak sa dosiahne prah maximálnej ex-
panzie, nestála otcovská alela sa mô�e zhluknú� namiesto expando-
vania, èo by mohlo vysvetli� výluèný prenos vrodenej choroby po
maternálnej línii (Lavedan a spol., 1993 a, b). CDM je naj�a��ou
formou ochorenia s extrémom opakovania klinickej záva�nosti a ve¾-
kosti repetovej expanzie. CDM sa dedí takmer výluène po mater-
nálnej línii. Zjavne jedinou determinantou klinického obrazu nie je
len då�ka repetu, keï�e ani ve¾mi ve¾ká expanzia nie je nevyhnutná
na rozvoj naj�a��ích foriem choroby. Niektoré prípady ve¾mi �a�kej
choroby preukazovali malé expanzie (trieda E2) a niektoré expan-
dované alely v triede E4 sa pozorovali aj u nepostihnutých detí.
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Då�ka matkinho mutovaného repetu a jej klinický fenotyp ovplyv-
òujú v�ak spravidla ve¾kos� dedenej expanzie i fenotyp ochorenia.
Tsilfidis a spol. (1992) opisujú, �e viaceré matky s nepostihnutými
de�mi majú repety v rozsahu E0�E1, kým matky s CDM de�mi sú
v triedach E1�E3. Vz�ah medzi ve¾kos�ou maternálnej alely a kli-
nickým prejavom potvrdili Redman a spol. (1993). V ich práci boli
matky s repetmi väè�ími ako 100 CTG jednotiek ve¾mi rizikové pre
ve¾ké expanzie (90 %) na viac ako 400 repetových jednotiek u detí
(èasto spojené so záva�nos�ou choroby) a s rizikom 67 % prenosu
expanzie viac ako 750 jednotiek (spojené v�dy s výskytom CDM).
Ak bola då�ka maternálneho repetu men�ia ako 100 CTG jednotiek,
pravdepodobnos� prenosu na die�a klesla na 36 %. V ich preh¾ade
u 30 párov matka�die�a boli repetové ve¾kosti CDM od 730 do
4300 CTG repetov. Ak maternálne kópie mali viac ako 1500 repe-
tov, CDM sa nachádzala vo v�etkých prípadoch. CDM sa nikdy
nepozorovala pri repetoch men�ích ako 450. Aj keï mo�no predpo-
veda� presnú klinickú prognózu zalo�enú na expanzii CTG repetov
u plodu, tieto údaje slú�ia len ako prostriedok na predpovedanie
väè�iny prípadov CDM (Pizutti a spol., 1993; Redman a spol., 1993;
Tsilfidis a spol., 1992).

Nevysvetlenou ostáva výluène maternálna dediènos� CDM.
Predpokladá sa, �e maternálna dediènos� súvisí s malou transmi-
siou poèas oogenézy, keï sa najrýchlej�ie predl�ujú repety, preto-
�e na základe negatívnej selekcie poèas spermiogenézy nedochá-
dza k takému významnému predå�eniu (pravdepodobne to súvisí
s meiotickou instabilitou, poèas ktorej je zrete¾ná tendencia ku
kompresii då�ky repetov u mu�a, då�ka repetov u �ien je v�ak va-
riabilná) (Lavedan a spol., 1993; Zheng a spol., 1993).

CDM sa v podstate dedí len po maternálnej línii s prevalenciou
u dievèat. Známe sú v�ak i prípady CDM dedenej paternálnou lí-
niou (Bergoffen a spol., 1994; Emparanza a Johnson 1993; Naka-
gawa a spol., 1994). Spravidla sa pri CDM nájde då�ka repetu u po-
tomkov väè�ia ako u rodièov, známe sú v�ak aj prípady CDM so
skráteným repetom v porovnaní s rodièovským (Cobo a spol., 1993;
O�Hoy a spol., 1993). Thornton a spol. (1993) potvrdili u 3 pa-
cientov z dvoch rodín absenciu expanzie CTG repetov v leukocy-
toch i svale pri klinicky i histologicky overenej DM. U týchto pa-
cientov sa nepotvrdila anticipácia, navy�e sa u nich na�la výrazná
hypertrofia svalstva dolných konèatín, èo je be�ným nálezom pri
nedystrofických myotonických poruchách, nie v�ak pri DM.

Existuje aj pozitívna korelácia medzi då�kou repetu a stupòom
testikulárneho zlyhania. U postihnutých pacientov sa zis�uje hypo-
gonadizmus s men�ím objemom testes a zní�eným vyluèovaním
testosterónu. Tento mu�ský hypogonadizmus je súèas�ou DM (Mas-
trogiacomo a spol., 1994). Mutácia génu DM prejavuje zrete¾nú
heterogenitu v somatických bunkách (tzv. somatický mozaicizmus).
Táto somatická instabilita (CTG)n repetu spôsobuje jeho výraznú
tkanivovú variabilitu a predstavuje významný mechanizmus varia-
bilnej pleiotropie. V post mortem vykonaných vy�etreniach sa zis-
tilo, �e CTG repety v mozgu, prieène pruhovaných svaloch, myo-
karde, testes a peèeni sú zrete¾ne väè�ie ako v leukocytoch, èo sa
ukázalo ako nedostatok pri korelácii fenotypových prejavov s då�-
kou repetu vy�etrovaných leukocytov postihnutých jedincov. Na-
proti tomu vy�etrenie leukocytov na urèenie nosièstva mutovaného
génu je dostaèujúce (Thornton a spol., 1993). Pri posudzovaní vz�a-
hov medzi då�kou repetov a klinickými prejavmi choroby treba pre-
to prihliada� aj na tkanivo, z ktorého sa robí analýza. Då�ka repetov
býva v�dy ni��ia v leukocytoch ako vo svalovom tkanive, a preto
len vy�etrenie tripletovej expanzie vo svale sa pova�uje za spo¾ahli-

vý diagnostický znak DM (Anvert a spol., 1993; Ashizawa a spol.,
1993; Thornton a spol., 1993). Kvantifikácia (CTG)n repetu je
omnoho citlivej�ou metódou na urèenie nosièstva ochorenia ako
fyzikálne, oftalmologické a elektromyografické vy�etrenie, preto-
�e umo�òuje detekciu mutácie u� na subklinickej úrovni a dovo¾uje
urèi� stupeò fenotypových prejavov ochorenia (Pizzuti a spol., 1993).

Identifikácia a funkcia MTPK je zatia¾ len v poèiatkoch �túdií.
Na základe sekvenènej analýzy génu MTPK boli pripravené pepti-
dické protilátky proti extrahelikálnej i helikálnej èasti enzýmu a afi-
nitnou chromatografiou sa získali z rôznych tkanív proteíny MTPK.
Takmer vo v�etkých tkanivách sa zistil výskyt MTPK, najvy��í obsah
sa na�iel v prieène pruhovanom svale a myokarde, ni��í v mozgu.
V prieène pruhovaných svaloch i v myokarde sa protilátky via�u na
sarkolemu z vnútornej strany membrány a fyzikálnochemická cha-
rakteristika extrakcie proteínu z membrány naznaèuje, �e MTPK je
periférnym proteínom sarkolemy (Salvatori a spol., 1994). Tento ná-
lez by mohol naznaèova�, �e MTPK má azda spojitos� s prenosom
signálov, keï�e je u� dávnej�ie známe, �e svalové bunky pacientov
s DM prejavujú zní�enú schopnos� fosforylácie proteínov. Ktoré pro-
teíny v�ak MTPK fosforyluje a ako ovplyvòuje funkcie fosforylova-
ných proteínov, to zatia¾ nevieme (Fischbeck, 1994).

Koga a spol. (1994) a Étongué-Mayer a spol. (1994) zistili, �e
pacienti s DM majú zní�ený obsah mRNA MTPK vo svaloch, ako
aj zní�ené kvantá MTPK v porovnaní so zdravými jedincami i s je-
dincami s ochorením prieène pruhovaného svalstva iného charak-
teru ako DM, prièom sa u postihnutých osôb zistili ve¾ké rozdiely.
Je otázkou, èi záva�nos� choroby súvisí s variáciami expresie MTPK
a èi s patológiou génu MTPK, keï�e pri individuálnom posudzo-
vaní sa nájdu zní�ené, ako aj zvý�ené hodnoty MTPK (Fischbeck,
1994; Koga a spol., 1994). A tak ostáva vz�ah medzi DM a MTPK
i naïalej otázkou. Keby bola priama závislos� medzi klinickými
prejavmi a poruchou funkcie MTPK, potom by táto mala by� pria-
mo úmerná då�ke repetu na géne MTPK (Jansen a spol., 1992). To
v�ak nie je jednoznaène dokázané, keï�e existujú aj prípady DM,
overené klinicky a histologicky, bez akýchko¾vek mutácií génu
MTPK (Thornton a spol., 1993). Preto sa uva�uje o strate alebo
zmene funkcie génového produktu génu MTPK bez jeho kvantita-
tívnych zmien, alebo o tom, �e enzým MTPK pozostáva z neiden-
tických podjednotiek a potom by alterácia jednej podjednotky mohla
zmeni� funkciu celého enzýmu. Enzým MTPK v prieène pruhova-
nom svale má molekulovú hmotnos� 53 kD, v myokarde 62 kD
a v mozgu sa vyskytujú obe izoformy enzýmu (Koga a spol., 1994).

Kinázová aktivita enzýmu MTPK sa zatia¾ spo¾ahlivo nedokázala.
Prvé výsledky (O�Hoy a spol., 1993) poukazovali na serín-treonín-hyd-
roxyprolín proteínkinázu, keï�e sekvencia MTPK je najbli��ia proteín-
kináze A a C (Dunne a spol., 1994). Posledné údaje s purifikovaným
enzýmom, izolovaným afinitnou chromatografiou, svedèia v�ak o tyro-
zínkinázovej aktivite v humánnom aj v my�acom svale. A� presnej�ia
identifikácia enzýmu a �pecifikácia jeho kinázovej aktivity umo�ní ozrej-
mi� úlohu MTPK v patogenéze DM ( Étongué-Mayer a spol., 1994).
Enzým má autofosforylaènú aktivitu, dosia¾ sa v�ak nedokázala �peci-
fická fosforylácia ani bielkovín membránových receptorov a kanálov,
ani cytoskeletu, o ktorých je známe, �e sú fosforylované proteínkinázou
A a C (Dunne a spol., 1994). A tak sa zdá, �e napriek podobnosti pri-
márnej �truktúry sú vlastnosti MTPK odli�né, aj keï by sa na základe
�truktúrnej homológie s proteínkinázou A a C dali predpoklada� podob-
né fosforylaèné vlastnosti. Pripisova� preto enzýmu �pecifické fosfory-
lácie membránových èi intraplazmatických proteínov má zatia¾ len teo-
retický charakter nepodlo�ený dôkazmi.
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