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VRODENÉ VÝVINOVÉ CHYBY KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU
Z H¼ADISKA GENETICKÝCH FAKTOROV A DYSMORFOGENÉZY

SR�EÒ �., SR�ÒOVÁ K., ZIBOLEN M.

THE ROLE OF GENETIC FACTORS AND DYSMORPHOGENESIS
IN THE ETIOLOGY OF CONGENITAL CARDIOVASCULAR DEFECTS

Vrodené vývinové chyby kardiovaskulárneho systému
(VCVC) predstavujú pre svoj výrazný podiel na chorobnosti,
invalidizácii a na úmrtnosti ¾udskej populácie ve¾mi záva�nú
problematiku. Etiologicky tu majú najdôle�itej�iu úlohu ge-
netické faktory. V práci sa na podklade klinického materiálu
a údajov z literatúry analyzuje úèas� jednotlivých genetic-
kých faktorov, ako aj niektoré otázky dysmorfogenézy
VCVC dôle�ité pre posúdenie príèiny a rizika opakovaného
výskytu VCVC v rodine. (Tab. 7, lit. 19.)
K¾úèové slová: vrodené vývinové chyby kardiovaskulárneho
systému, genetické faktory, dysmorfogenéza, malformácie,
deformácie disrupcie, syndrómy, sekvencie, asociácie.
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Congenital defects of cardiovascular system have marked
impact on the morbidity, invalidization and mortality of hu-
man population. Genetic factors are the most important fac-
tors in their etiology. The authors analyze the role of genetic
factors and some problems of cardiovascular dysmorphoge-
nesis important for evaluation of the reasons and risk of re-
peated congenital heart diseases family occurence using cli-
nical data and professional literature. (Tab. 7, Ref. 19.)
Key words: congenital cardiovascular defects, genetic fac-
tors, dysmorphogenesis, malformation, deformations, dis-
ruptions, syndromes, sequences, associations
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1. ÚVOD

Udáva sa, �e pribli�ne u 4 % v�etkých �ivonarodených detí sa
vyskytuje aspoò jedna ve¾ká anomália �truktúrneho charakteru.
Z nich význaèný podiel predstavujú vrodené vývinové chyby kar-
diovaskulárneho systému (VCVC). Zo 4 ve¾kých a starostlivo hod-
notených �túdií v USA vyplynulo, �e u �ivonarodených detí sa
VCVC zistili v 5�8 promile (Clark, 1995). VCVC predstavujú
preto pre svoj výrazný podiel na chorobnosti, invalidizácii a na
úmrtnosti ¾udskej populácie ve¾mi záva�nú problematiku a snahy
objasni� ich etiológiu, a tým prispie� k prevencii a lieèbe týchto
ochorení sú starého dáta. V práci sa zameriavame na problemati-
ku etiológie z h¾adiska genetických faktorov, rizika opakovaného
výskytu v rodine a èiastoène i dysmorfogenézy.

Z etiologického h¾adiska sa na ich vzniku zúèastòujú faktory
jednak genetické, jednak exogénne (z vonkaj�ieho prostredia,
matkinho organizmu) pôsobiace v intrauterinnom období. Pri ana-
lýze etiologických faktorov VCVC si treba uvedomi�, �e hodnote-

nie genetických a exogénnych èinite¾ov je èasto ve¾mi problema-
tické, preto�e èasto vzájomne spolupôsobia. V etiologickom roz-
bore a výklade patomechanizmu kardiovaskulárnych chorôb je
stále mnoho nejasného a treba dúfa�, �e výsledky ïal�ieho výskumu
a predov�etkým pou�itie technológií rekombinovanej DNA umo�-
nia jednoznaènej�í poh¾ad.

Udáva sa, �e pribli�ne u 10 % pacientov sú VCVC podmiene-
né primárnymi genetickými èinite¾mi (monogénové mutácie, chro-
mozómové aberácie), v absolútnej väè�ine prípadov ide o vzájom-
né pôsobenie genetických a exogénnych faktorov (multifaktoriál-
ny typ dediènosti), resp. o mutácie somatických buniek, a v ostat-
ných prípadoch sú príèinou teratogény, alebo je pôvod neznámy.

2. NIEKTORÉ ASPEKTY DYSMORFOGENÉZY

Posúdenie etiológie a rizika opakovaného výskytu vrodenej
vývinovej chyby v rodine vo v�eobecnosti, a teda aj VCVC èasto
umo�òuje kategorizácia anomálií na podklade zhodnotenia cha-
rakteru mechanizmu dysmorfogenézy do troch skupín: malformá-
cie, deformácie a disrupcie, a to aj vtedy, ak exaktná diagnóza nie
je známa (Nyhan, 1990 Aase, 1992 Lacro, 1992).

Malformácie. Podstatou je primárny �truktúrny defekt neja-
kého orgánu alebo èasti tela vzniknutý ako dôsledok lokalizova-
nej poruchy morfogenézy � normálneho vytvárania tkaniva.
Z etiologického h¾adiska ide o genetické faktory chromozómo-
vého alebo monogénového charakteru, exogénne a neznáme èini-
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tele, prièom malformácie sa mô�u vyskytova� buï izolovane, buï
viaceré súèasne. Preto je riziko opakovaného výskytu v rodine
nulové alebo zvý�ené na rôznom stupni.

Deformácie a disrupcie sú na rozdiel od malformácií sekun-
dárne zále�itosti � vznikajú pôsobením abnormálnych síl na pô-
vodne normálne vyvinutú �truktúru.

Deformácie sú zmeny tvaru alebo polohy èasti tela úèinkom
mechanických síl. Mô�e ís� o faktory vonkaj�ieho charakteru �
priestorová tieseò (napr. anomálie alebo tumory maternice), alebo
endogénneho charakteru (fetálna akinéza zapríèinená myopatiou
alebo neuropatiou). Riziko opakovaného výskytu anomálie zále�í
od charakteru vyvolávajúcich príèin a v prípade ich pretrvávania
mô�e by� vysoké.

Niektoré VCVC mô�u vzniknú� v dôsledku deformácie. Dis-
tribúcia krvného prietoku v srdci a vo ve¾kých cievach je toti�
determinujúcim èinite¾om pre ve¾kos� a tvar komôr a ciev. Zmeny
relatívneho krvného objemu mô�u ma� dramatické následky, o èom
svedèia poèetné údaje z literatúry.

Disrupcie sú sekundárne de�trukcie spôsobené amniotickými
pruhmi alebo vaskulárnymi oklúziami. Defekty tohto charakteru
sa nemô�u dedi�, ale dedièné faktory mô�u predisponova� a ovplyv-
òova� vývin disrupcie. Riziko opakovaného výskytu je preto zane-
dbate¾né.

V�etky tri kategórie anomálií sa mô�u vyskytova� jednak ako
izolované VCVC u inak normálneho die�a�a (vo väè�ine prípa-
dov je etiológia neznáma, alebo sa predpokladá heterogenita),
jednak ako súèas� klinického obrazu spolu s ïal�ími defektmi.
Z baltimorsko-washingtonskej �túdie kardiovaskulárnych porúch
v detskej populácii (Ferencz a spol., 1989 a) vyplýva, �e kým sa
v súbore 2102 postihnutých dojèiat pridru�ené nekardiálne ano-
málie vyskytli u 563 (26,8 %), v kontrolnej skupine (2328) sa
ich nález zistil len u 84 detí (3,6 %). Ak ide o súèas� klinického
obrazu, mô�u tieto nálezy predstavova� syndróm, sekvenciu ale-
bo asociáciu.

Syndróm � komplex abnormalít, ktoré sú etiologicky a pa-
togeneticky príbuzné, alebo sa ich príbuznos� predpokladá, a teda
sú z h¾adiska vzniku na rovnakej úrovni. Na podklade etiológie sa
syndrómy delia na chromozómové, monogénové, teratogénové
a neznámej etiológie. Ako príklad mo�no uvies� Marfanov syn-
dróm, pri ktorom základné prejavy � arachnodaktýlia s hyperex-
tenzibilitou kåbov, subluxácia �o�ovky, charakteristické kardiovas-
kulárne defekty (tab. 1) a ïal�ie nálezy majú spoloènú príèinu �
mutáciu génu FBN1 s lokusom na dlhom ramene chromozómu
15 (15q21.1) kódujúceho fibrilín.

Sekvencia (postupnos�) � mnohopoèetné anomálie, ktoré sú
dôsledkom jedinej primárnej poruchy vzniknutej vo vèasných fá-
zach embryogenézy, a teda sú následného, sekundárneho alebo
terciárneho charakteru. Napréklad Robinova sekvencia, ktorej zá-
kladným a primárnym defektom je hypoplázia mandibuly; jej dô-
sledkom je glosoptóza, ktorá tlakom na podnebie znemo�ní spo-
jenie oboch laterálnych výbe�kov podnebia v strede, èo spôsobu-
je ráz�tep alebo len nápadne gotické podnebie. Ïal�ím dôsledkom
je s�a�ené inspírium (inspiraèný stridor). Robinova sekvencia sa
mô�e vyskytova� izolovane s nízkym rizikom opakovania sa, ale-
bo spolu s ïal�ími malformáciami (prípadne i s VCVC) s rizikom
opakovaného výskytu ako pri danom syndróme.

Asociácia je nenáhodný výskyt mnohopoèetných anomálií,
ktoré nemajú patogenetickú ani kauzálnu súvislos�, a preto nepat-

ria ani medzi syndrómy, ani medzi sekvencie. Asociované defekty
predstavujú zväè�a etiologicky nedorie�ené nozologické jednot-
ky, a preto podstata asociácií nie je väè�inou známa. Mo�no pred-
poklada�, �e ïal�ie pokroky v oblasti mapovania génov a v mole-
kulovej genetike objasnia aj niektoré tieto problémy.

VCVC sa ako súèas� klinického obrazu vyskytujú hlavne
v rámci malformaèných syndrómov. Riziko opakovaného výsky-
tu je v rozpätí 0�100 %: kauzálne faktory teratogénneho charak-
teru nepôsobiace v ïal�ích graviditách a neomutácie � 0 %, syn-
drómy s klasickou dediènos�ou autozómovorecesívneho typu �
25 %, syndrómy s dediènos�ou autozómovodominantného charak-
teru s postihnutím jedného rodièa � 50 %, vyvá�ená translokácia
chromozómov 21/21 u nepostihnutého rodièa spôsobujúca výskyt
nevyvá�enej translokácie u die�a�a � 100 %.

Prenatálne, postnatálne anomálie. Ako prenatálne sa oznaèu-
jú �truktúrne kardiovaskulárne abnormality, ktoré sa zis�ujú u� pri
narodení, naopak postnatálne nie sú prítomné, alebo unikajú po-
zornosti pri narodení. Ako príklad pre postnatálne kardiovasku-
lárne abnormality mo�no uvies� niektoré dedièné metabolické po-
ruchy � napr. väè�inu typov mukopolysacharidózy, homocysti-
núriu a iné. Die�a s mukopolysacharidózou typu I

H 
(syndróm Hur-

lerovej) sa narodí normálne. V ïal�ích mesiacoch �ivota vznikajú

Tab. 1. VCVC pri syndrómoch s vybranými chromozómovými aberá-
ciami (Lin, 1995).
Tab. 1. Congenital cardiovascular defects in syndromes with selected
chromosome aberations.
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postupne patologické prejavy a vo veku 18 mesiacov má hrubé
èrty tváre, zákal rohoviek, zaostáva v raste a v mentálnom vývoji
a vyskytujú sa poèetné kostné poruchy. Kardiovaskulárne abnor-
mality zapríèiòuje ukladanie mukopolysacharidov do srdcových
chlopní a do intimy koronárnych ciev, èo v koneènom dôsledku
spôsobuje záva�né kongestívne zlyhanie srdca zapríèinené výraz-
nou mitrálnou a aortálnou regurgitáciou. Treba v�ak zdôrazni�, �e
genetický podklad (patologický gén) vo v�etkých týchto prípa-
doch musí by� logicky prítomný u� prenatálne.

3. GENETICKÉ FAKTORY

Z uvedeného vyplýva, �e genetické faktory majú absolútne
prevládajúcu úlohu v etiológii VCVC ako hlavné alebo aspoò spo-
luúèinkujúce èinitele.

V ïal�om texte struène uvádzame �truktúrny charakter VCVC
najèastej�ie prítomných vo vybraných klinických jednotkách zara-
dených do jednotlivých etiologických skupín genetického charak-
teru. V podrobnostiach genetického charakteru odkazujeme na uèeb-
nice klinickej genetiky (Sr�eò a Sr�òová, 1995) a rámcovú klinickú
charakteristiku niektorých syndrómov nájde záujemca v syndromo-
logických katalógoch (napr. Wiedemann a Kunze, 1996).

3.1. Chromozómové aberácie ako príèina VCVC
Chromozómové syndrómy

Odha¾ovanie chromozómových aberácií umo�nilo zavedenie
konvenènej cytogenetickej metódy roku 1956 a viacerých druhov
tzv. identifikaèných (prú�kovacích) metód, ktoré sa od roku 1970
postupne zaviedli do praxe. Ïal�í rozvoj a upresòovanie �truktúr-
nych chromozómových aberácií umo�òujú metódy s vysokou roz-
li�ovacou citlivos�ou (HRT) a hybridizácia in situ.

Z baltimorsko-washingtonskej �túdie dojèiat vyplynulo, �e
kým v skupine 2102 detí s VCVC sa zistil výskyt chromozómo-
vých aberácií u 271 (12,9 %), v kontrolnom súbore 2328 náhod-
ne vybraných detí len u dvoch � 0,1 % (Ferencz a spol., 1989 b).
Aberácie postihujúce chromozómy 13, 18 a 21 predstavujú 93 %
v�etkých cytogenetických porúch. Výskyt chromozómových abe-
rácií u plodov s VCVC je podstatne vy��í a udáva sa a� do 30 %.
Skutoènos�, �e chromozómové aberácie majú dôle�itú úlohu v pa-
togenéze VCVC potvrdili i ïal�ie práce. Najnov�ie sa chromozó-
mové aberácie zistili u 12 % pacientov s Fallotovou tetralógiou,
u 26 % s Fallotovou tetralógiou a atréziou a. pulmonalis, u 44 %
s preru�eným aortálnym oblúkom, u 12 % s truncus arteriosus,
u 5 % s dvojitým výtokom z pravej komory a u 60 % s chýba-
ním p¾úcnej chlopne (Johnson a spol., 1997).

Priemerný výskyt VCVC u pacientov s nevyvá�enými chro-
mozómovými aberáciami sa odhaduje pribli�ne na 20 % (Lacro,
1992). V prípade autozómových aberácií (vrátane trizómie 21 �
Downov syndróm) VCVC predstavujú a� 40 %, pri gonozómo-
vých len 2�3 %. Celkový výskyt rozlièných typov VCVC u �i-
vonarodených detí s chromozómovými aberáciami sa nápadnej-
�ie nelí�i od nálezov v súbore v�etkých novorodencov. Defekt ko-
morového a predsieòového septa a otvorený ductus arteriosus pat-
ria medzi najèastej�ie defekty zdru�ené s mnohými typmi
chromozómových aberácií. V prípade transpozície ve¾kých ciev,
truncus arteriosus a endokardiálnej fibroelastózy je to opaène. Pri
mnohých individuálnych chromozómových aberáciách sú v�ak vý-
razné odchýlky VCVC od ich priemerného výskytu.

Chromozómové aberácie znamenajú hrubý zásah do genetic-
kej výbavy èloveka (postihujú rôzne ve¾ký poèet génov), a preto
nespôsobujú malformácie obmedzené len na jediný systém. Z to-
ho vyplýva,�e fenotypové poruchy majú charakter syndrómov
a VCVC sú len jedným z prejavov. V tabu¾ke 1 sú výsledky ana-
lýzy lézií kardiovaskulárneho systému tvoriacich súèas� klinické-
ho obrazu vybraných chromozómových aberácií. Okrem celkové-
ho výskytu sa v rámci jednotlivých syndrómov uvádza i percen-
tuálny výskyt a typ najèastej�ie sa vyskytujúcich porúch.

Syndrómy na seba naliehajúcich génov (contiguous gene syndromes)
Do tejto skupiny patria syndrómy podmienené postihnutím

viacerých génov ulo�ených tesne ved¾a seba na tom istom chro-
mozóme, z ktorých ka�dý podmieòuje vzájomne nezávislé preja-
vy vo fenotype. Keï�e då�ka postihnutého segmentu DNA mô�e
by� rôzna, bude rôzny i poèet postihnutých génov, a teda aj roz-
sah ich fenotypovej manifestácie. Nie sú preto z klinického h¾a-
diska presne definované. Ide tu o delécie alebo duplikácie urèi-
tých úsekov chromozómov vidite¾ných mikroskopicky (cytogene-
ticky), alebo diagnostikovate¾ných len na úrovni molekuly DNA.
Vybrané klinickogenetické jednotky s VCVC v klinickom obra-
ze sú v tabu¾ke 2.

Z charakteru vzniku chromozómových aberácií vyplýva, �e
v absolútnej prevahe prípadov ide o tzv. neomutácie, t.j. ich vznik
je jednorazovou príhodou. Preto riziko ich opakovaného výskytu
je malé. Dedièný prenos je mo�ný len v zriedkavých prípadoch,
ako je napr. výskyt vyvá�enej translokácie, mozaicizmu alebo in-
verzie u jedného z rodièov, fenotypovo bez vidite¾ných úchyliek.
V týchto prípadoch z preventívneho h¾adiska je metódou vo¾by
prenatálna genetická diagnostika.

3.2. Monogénové syndrómy s VCVC v klinickom obraze
Podstatou tejto skupiny je v klasickom ponímaní mutácia DNA

na úrovni génu s tzv. ve¾kým úèinkom � bodová mutácia � za-
príèiòujúca zmenu v príslu�nom génovom produkte.

3.2.1. Monogénové syndrómy s VCVC mendelského typu dediènosti
Vzh¾adom na pleiotropný úèinok génu kardiovaskulárny sys-

tém nie je postihnutý izolovane, ale je len jedným z klinických
prejavov. Ide tu teda a� na malé výnimky o syndrómy. Pre varia-

Tab. 2. VCVC pri vybraných syndrómoch na seba naliehajúcich gé-
nov (contiguous gene syndromes) (Lin, 1995).
Tab. 2. Congenital cardiovascular defects in selected contiguous gene
syndromes (Lin, 1995).
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bilnú expresivitu a penetranciu patologického génu paleta klinic-
kých prejavov nemusí by� v�dy rovnaká, ale niektoré prejavy mô�u
v niektorých prípadoch chýba�. Platí to i pre kardiovaskulárne lé-
zie, ktoré okrem toho mô�u ma� aj rôzne záva�ný charakter. De-
diènos� je mendelského typu a do úvahy prichádza autozómovo-
dominantný, autozómovorecesívny a na X-chromozóm viazaný
recesívny i dominantný typ dediènosti. Z typu dediènosti vyplý-
va príslu�né percento rizika opakovaného výskytu syndrómu u ïal-
�ieho súrodenca, resp. potomka postihnutého.

Tab. 3. Preh¾ad niektorých klinickogenetických jendotiek autozómo-
vo dominantného charakteru s kardiovaskulárnymi poruchami v kli-
nickom obraze.
Tab. 3. Overview of some clinical-genetic conditions of autosomal do-
minant character with cardiovascular disorders in the clinical pictu-
re.

Tab. 4. Preh¾ad niektorých klinickogenetických jendotiek autozómo-
vo recesívneho charakteru s kardiovaskulárnymi poruchami v kli-
nickom obraze.
Tab. 4. Overview of some clinical-genetic conditions of autosomal re-
cesive character with cardiovascular disorders in the clinical picture.
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Z dostupnej literatúry (èiastoène uvedenej v zozname litera-
túry) sme zostavili preh¾ad vybraných klinickogenetických jedno-
tiek s najèastej�ími typmi VCVC v klinickom obraze s autozó-
movo dominantným typom dediènosti (tab. 3), s autozómovore-
cesívnym (tab. 4) a s na X-chromozóm viazaným recesívnym i do-
minantným typom dediènosti (tab. 5). V preh¾ade sú nielen
patologické stavy s klinickými prejavmi prítomnými u� pri naro-
dení, ale i niektoré s postnatálnym rozvojom klinického obrazu.

3.2.2. Klinickogenetické jednotky monogénového typu s VCVC
s tzv. netradiènou (nemendelskou) dediènos�ou

V posledných rokoch sa zásluhou novozavedených technoló-
gií rekombinantnej DNA zistili významné objavy pri monogéno-
vých klinickogenetických jednotkách s tzv. netradièným (nemen-
delským) typom dediènosti. Vo vz�ahu k výskytu VCVC v klinic-
kom obraze uvedieme syndróm fragilného chromozómu X a mi-
tochondriálne choroby.

Syndróm fragilného chromozómu X (syndróm Martinov�Bellov)
Patrí do skupiny s tzv. nestabilným opakovaním trinukleotidov

(unstable trinucleotide repeats, trinucleotide expansion (Sr�eò a Sr�-
òová, 1995). Pri syndróme fragilného chromozómu X typu
A (FRAXA) sa opakuje CGG (cytozín, guanín, guanín) v géne pre
syndróm FRAXA (FMR-1), ktorý sa nachádza v mieste zlomu na
chromozóme X (Xq27.3). Od dediènosti viazanej na chromozóm X
sa odli�uje niektorými zvlá�tnos�ami, s èím súvisí aj oznaèenie de-
diènosti: pribli�ne 20 % mu�ov nosite¾ov mutantného génu FMR-1 je
fenotypovo normálnych. Dcéry týchto mu�ov sú tie� asymptomatic-
ké, ale 40 % ich vnukov je postihnutých. Z vnuèiek, ktoré zdedili
túto mutáciu, mô�e ma� a� polovica miernu mentálnu retardáciu.
Okrem toho 35 % �enských nositeliek, ktoré zdedili mutáciu od svo-
jich matiek, je mierne mentálne retardovaných. Tieto odli�nosti sú
podmienené nestabilitou poètu opakovaní trinukleotidov v hraniènom

(60�230) a v �patologickom� rozsahu opakovania (230�2000)
v priebehu meiózy a mitózy � prekroèenie poètu opakovaní nad tzv.
prah v rámci gametogenézy sa prejaví klinickou manifestáciou pato-
logických prejavov, ich zvýraznením, resp. skor�ím nástupom a nao-
pak, pokles poètu opakovaní oslabením ich záva�nosti a� vymiznu-
tím. Prechod hraniènej formy mutácie (premutation) génu do formy
rozvinutej (full mutation) sa uskutoèòuje len u �enských prená�aèiek.

V klinickom obraze je charakteristický vzh¾ad tváre pacienta
(dlhá s ve¾kou a prominujúcou mandibulou a dlhými dopredu pre-
klopenými u�nicami), mentálna retardácia (po Downovom syn-
dróme druhá najèastej�ia �pecifická príèina mentálnej retardácie
� 1 z 1250 jedincov mu�ského pohlavia, 1 z 2500 jedincov �en-
ského pohlavia) a ïal�ie poruchy správania, ve¾ké testes, èasto
vy��ia telesná vý�ka a iné somatické úchylky.

Záva�né malformácie VCVC �truktúrneho charakteru nie sú
obvyklé, v 70 % sa zis�uje prolaps mitrálnej chlopne a dilatácia
odstupu aorty v 15�20 % prípadov.

Mitochondriálne choroby
Vysvetlenie podstaty odli�ností dediènosti mitochondriálnych

chorôb umo�nilo zaèiatkom 60. rokov odhalenie mitochondriálnej
DNA (mtDNA) nachádzajúcej sa v bunkových organelách � mito-
chondriách. Charakteristickou èrtou mtDNA je jej výluèný prenos od
matky, èo do ve¾kej miery súvisí s jej lokalizáciou v cytoplazme (Sr-
�eò a Sr�òová, 1995). S tým súvisí oznaèenie maternálny (cytoplaz-
matický) typ dediènosti. Mutantný gén sa od matky prená�a na po-
tomkov mu�ského i �enského pohlavia, ale celý ïal�í prenos je mo�-
ný len prostredníctvom �enských jedincov. Prenos mu�ským jedin-
com vyluèuje tento typ dediènosti. Ïal�ou zvlá�tnos�ou mtDNA je to,
�e v priebehu mitózy sa vyskytuje náhodné rozdelenie (segregácia)
mitochondrií do dcérskych buniek a aj malé, takto vzniknuté zmeny
v genotype sa mô�u prejavi� ve¾kými zmenami na úrovni fenotypu
bunky (�prahový efekt�). Treba si v�ak uvedomi�, �e na oxidaèno-
fosforylaèných (OXPHOS) procesoch sa funkène podielajú aj gény
nukleárneho genómu, a to a� v 90 %. V týchto prípadoch sa uplatòu-
je typický mendelský typ dediènosti. Okrem genetických príèin dys-
funkciu mitochondrií mô�u spôsobi� i viaceré exogénne faktory.

Najdôle�itej�ou funkciou mitochondrií je dodávka energie
nevyhnutnej pre metabolické procesy bunky a sú priamym zdro-
jom energie pre myokard a kostrové svalstvo prostredníctvom pro-
dukcie ATP v rámci OXPHOS procesov.

Postihnutie srdca je dôle�itou súèas�ou klinického obrazu nie-
ktorých mitochondriálnych chorôb. Medzi klinické prejavy patria
dysrytmie � napr. pri Leberovej hereditárnej optickej neuropatii
a Kearnsovom�Sayreovom syndróme a kardiomyopatie (obvykle
hypertrofického charakteru) � napr. pri letálnej infantilnej kar-
diomyopatii, benígnej infantilnej mitochondriálnej myopatii a kar-
diomyopatii � a s variabilným výskytom pri poèetných ïal�ích
(Sr�eò a Sr�òová, 1995). Kardiomyopatie sú obvykle hypertrofic-
kého, ale mô�u by� i dilataèného charakteru. Mô�u by� prítomné
v ka�dom veku, a to buï od zaèiatku choroby, alebo sa vyvinú
v ïal�om klinickom priebehu (Kelly a Strauss, 1994).

Preto�e segregácia mitochondrií s výskytom prahového efek-
tu mô�e zapríèini� v priebehu mitózy rozlièné stupne respiraènej
nedostatoènosti v rozlièných tkanivách a v priebehu meiózy od-
li�né stupne záva�nosti prejavov a� ich zdanlivé vymiznutie u je-
dincov v matkinej línii, na potvrdenie diagnózy treba vy�etri� viac
ako jeden druh tkaniva u jedinca a viac ako jedného èlena rodiny.

Tab. 5. Niektoré klinickogenetické jednotky s na X-chromozóm via-
zaným recesívnym aj dominantným typom dediènosti s kardiovasku-
lárnymi poruchami v klinickom obraze.
Tab. 5. Some clinical-genetic conditions with X chromosome recesive
and dominant mode of inheritance accompanied by cardiovascular
disorders.
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Pre diagnostiku mitochondriálnej choroby je dôle�ité zis�ovanie
fenotypových markerov histochemickým vy�etrením svalových vzo-
riek a elektrónovou mikroskopiou, identifikáciou mitochondriálnej
myopatie in vivo pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie a ïal-
�ie metódy. Najnov�ie zavádzané skinovanie vlákien umo�òuje mera�
patobiochemické procesy v mitochondriách u� v malom mno�stve
bioptického myokardiálneho tkaniva. Predbe�né výsledky naznaèujú
perspektívne mo�nosti urèenia vèasnej diagnózy mitochondriálnych
kardiomyopatií (Gvozdjáková a spol., 1996). Najväè�ím prínosom sa
v�ak stalo zavedenie molekulovej analýzy DNA, ktorá dokazuje ako
podklad choroby rôzne druhy mutácií v mitochondriálnom genóme.

3.3. VCVC s multifaktoriálnym typom dediènosti
Ve¾ká väè�ina vrodených chýb kardiovaskulárneho systému

nemá charakter dediènosti dosia¾ uvedených patologických sta-
vov a ich podstata sa vo v�eobecnosti vysvet¾uje na podklade mul-
tifaktoriálneho typu dediènosti s prahovým efektom.

Pre tento typ dediènosti platia nasledujúce kritériá:
1. Medzi príbuznými existuje v predispozícii rôzny stupeò kore-

lácie. Jej hodnota klesá úmerne s klesajúcim stupòom príbuznosti.
2. Poèetnos� postihnutých medzi príbuznými pacientov závisí

od populaènej frekvencie ochorenia (odli�nos� od monogénových
znakov, pri ktorých segregaèný pomer nezávisí od ich populaènej
frekvencie).

3. Ak je vo frekvencii patologického stavu s multifaktoriál-
nym typom dediènosti intersexuálny rozdiel napr. prevaha dievèat
pri ráz�tepe nervovej trubice prevaha chlapcov pri kongenitálnej
pylorostenóze), je jeho frekvencia medzi príbuznými pacientov
zriedkavej�ie postihnutého pohlavia vy��ia ako medzi príbuznými
pacientov èastej�ie postihovaného pohlavia.

4. Ak sa dá kvantifikova� stupeò záva�nosti ochorenia, pacienti
s �a�kou formou budú ma� priemerne viac postihnutých potom-
kov ako pacienti s ¾ah�ou formou.

5. Medzi rodièmi postihnutých je mierne zvý�ené percento
konsangvinných sobá�ov.

Z uvedených kritérií vyplýva, �e empirické riziko opakovaného
výskytu VCVC v za�a�enej rodine závisí jednak od danej frekvencie
príslu�ného typu VCVC v celkovej populácii, ale predov�etkým od poètu
postihnutých èlenov rodiny a od charakteru ich príbuznosti (tab. 6 a 7).

Tab. 7. Predpokladané percentuálne riziko opakovaného výskytu vy-
braných VCVC u detí postihnutého rodièa (Nora a Nora, 1988).
Tab. 7. Assumed percentage risk of repeated occurence of selected
congenital cardiovascular defects in children of affected parents (Nora
and Nora, 1988).

Tab. 6. Riziko opakovaného výskytu vybraných typov VCVC u súro-
dencov (Nora a Nora, 1988).
Tab. 6. Risk of repeated occurence of selected congenital cardiovascu-
lar defects in siblings (Nora and Nora, 1988).

3.4. Mutácie somatických buniek (mozaicizmus somatických
buniek)

Zásluhou molekulovej analýzy DNA sa najnov�ie zistilo, �e nie-
ktoré vrodené vývinové chyby mô�u by� podmienené mutáciami DNA
na úrovni somatických buniek. Ide tu o jednorazovú mutáciu vznik-
nutú pôsobením urèitého mutagénu v priebehu intrauterinného �ivo-
ta a prená�anú z postihnutej �materskej� bunky na ïal�ie generácie
�dcérskych� buniek, ktoré z nej vznikajú. Dôsledkom je vznik bun-
kového klonu, ktorý urèuje charakter a rozsah anomálie. Celý proces
je obmedzený na konkrétne tkanivo alebo èas� tela. Keï�e nejde o sú-
èasnú mutáciu gamét, celý patologický dej sa týka len postihnutého
jedinca a neprená�a sa na potomkov. Tento patomechanizmus sa pred-
pokladá predov�etkým pri abnormalitách srdca a konèatín.

3.5. Asociácie
Oznaèenie predstavuje akronym, v ktorom jednotlivé hlásky

sú zaèiatoènými písmenami asociovaných malformácií. Preto má
ich u�ívanie výhody, ale nepredstavuje diagnózu. Na ich etiológii
sa èiastoène zúèastnujú i genetické faktory.

Dve najèastej�ie asociácie s VCVC v klinickom obraze sú
VATER/VACTERL a CHARGE (Zahka, 1995).
Asociácia VATER/VACTERL

Hlavnými príznakmi tejto asociácie sú: 1. dysplázie, agenéza
a iné malformácie oblièiek (73 %), 2. vrodené srdcové chyby (73
%), 3. defekty stavcových tiel (60 %), 4. tracheoezofágové vývi-
nové chyby (60 %), 5. atrézia, stenóza a iné vývinové chyby anu
(56 %), 6. dysplázia rádia a iné vývinové chyby horných (44 %)
a dolných (43 %) konèatín.

Spektrum sa postupne doplnilo o malformácie genitálu a go-
nád (43,5 %), rebier (40 %), u�í (39 %), ureterov (36 %), zaostá-
vanie rastu prenatálneho pôvodu a viaceré ïal�ie anomálie.

Najèastej�ími malformáciami VCVC sú izolovaný defekt ko-
morovej prepá�ky a Fallotova tetralógia. Z ïal�ích porúch sa uvá-
dzajú: truncus arteriosus, transpozícia ve¾kých ciev, koarktácia
aorty, defekt predsieòovej prepá�ky, ductus Botalli apertus a kom-
binované defekty. Nález jedinej umbilikálnej artérie sa nachádza
u 33 % novorodencov s touto asociáciou a predstavuje jeden z jej
príznakov, ktorý sa dá zisti� fetálnou sonografiou.

Variabilita vo výskyte jednotlivých asociovaných malformá-
cií je ve¾ká, a preto sa nezdá, �e by i�lo o jednotný patogenetický
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mechanizmus. Výskyt tejto asociácie sa udáva 1,6 na 10 000 �ivo-
narodených detí a je hlavne sporadický, ojedinele familiárny. Ri-
ziko opakovania je 1�2 % (Wiedemann a Kunze, 1996).

V niektorých prípadoch sa k tomuto klasickému zoskupeniu
pridru�ujú defekty CNS, a to najmä hydrocefalus � VACTERL
plus hydrocefalus (VACTERL-H syndróm). Jeho výskyt je zried-
kavej�í (celkovo dosia¾ bolo publikovaných len o nieèo viac ako
50 prípadov) a má aj odli�nú etiológiu (Lurie a Ferencz, 1997).
VACTERL-H syndróm je etiologicky skôr heterogénna skupina.
Okrem sporadického výskytu sa vo familiárnych prípadoch z h¾a-
diska dediènosti rozli�ujú dve hlavné formy: autozómovorecesív-
na (Davidov�O�Callaghanov syndróm) a na X-chromozóm via-
zaná recesívna (Hunterov�MacMurrayov syndróm), ktoré sú
z h¾adiska klinických prejavov takmer identické. Vo väè�ine fami-
liárnych prípadov sa dá analýzou rodokmeòa zisti� typ dediènosti,
v sporadických prípadoch nie je to v�ak jednoduché. Dá sa pred-
poklada�, �e týmto v�ak nie je etiologická heterogenita vyèerpaná.

U pacientov s Davidovým�O�Callaghanovým syndrómom
preva�ujú typy VCVC záva�ného charakteru, kým v sporadických
prípadoch takmer v�etky zistené kardiovaskulárne malformácie
boli jednoduchého charakteru s minimálnym alebo �iadnym he-
modynamickým vplyvom (Lurie a Ferencz, 1997). V 6 publiko-
vaných prípadoch Hunterovho�MacMurrayovho syndrómu bol
výskyt VCVC v dvoch rodinách problematický a v 4 sa nezistil.

Asociácia CHARGE
Ide tu o nenáhodnú asociáciu kongenitálnych anomálií: kolo-

bómu dúhovky, retiny a/alebo n. opticus, zriedkavej�ie mikroftal-
mu alebo anoftalmu (80 %), srdcovej chyby (85 %), atrézie choán
(75 %), psychosomatickej a psychomotorickej retardácie a/alebo
anomálií CNS (87�94 %), hypoplázie genitálu a/alebo hypogo-
nadizmu (74 %) a abnormalít u�í a/alebo hluchoty. U detí s touto
asociáciou sa ïalej pozorovali malformácie oblièiek, ezofágová
atrézia, orofaciálne ráz�tepy, hemivertebrálne malformácie, tváro-
vá dysmorfia a paréza lícneho nervu.

Diagnózu asociácie CHARGE mo�no urobi� pri náleze kolobó-
mu alebo choanálnej atrézie a troch z nasledujúcich anomálií: kon-
genitálny defekt srdca, CNS alebo oneskorenie vývinu, abnormality
genitálu a u�í alebo hluchota. Pri súèasnom výskyte kolobómu a at-
rézie choán staèia len ïal�ie dva z uvedených nálezov (Zahka, 1995).

Z VCVC 42 % predstavujú konotrunkálne malformácie (Fal-
lotova tetralógia, pravá komora s dvojitým výtokom, truncus arte-
riosus) a 36 % anomálie aortálneho oblúka. Z ïal�ích sa udávajú
ductus arteriosus patens, átrioventrikulárny kanál, defekty komo-
rovej a predsieòovej priehradky.

Pri tejto asociácii ide zväè�a o sporadický výskyt (riziko opa-
kovania pod 1 %), príle�itostne o autozómovodominantný typ de-
diènosti (CHARGE syndróm) aj o výskyt u súrodencov, ktorí majú
zdravých rodièov.
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