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A. Problematika Huntingtonovy nemoci

1. Úvod 

Huntingtonova nemoc je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění 

podmíněné mutací genu IT 15 na krátkém raménku 4. chromozomu (Gusella 1983, 

Huntingtons Disease Collaborative Research Group 1993). Produktem tohoto genu je 

zmutovaný protein huntingtin, který se účastní řady buněčných pochodů, ale jeho role 

(funkce) v patofyziologii Huntingtonovy nemoci nebyla dosud uspokojivě objasněna (Bates 

2003). Makroskopicky je patrná atrofie mozku zejména caput nuclei caudati (Starkstein 1989, 

Roth 2000). Klinický obraz je podmíněn degenerací striata a jeho spojů s frontálními laloky 

(Albin 1995). Huntingtonova nemoc se z hlediska hybného postižení projevuje především  

pozvolným rozvojem mimovolních pohybů, převážně choreatického charakteru. Pro 

Huntingtonovu nemoc je typická progresivní kognitivní deteriorace až do stádia demence. Již 

v počátku nemoci a často i před neurologickou symptomatikou jsou přítomny poruchy 

psychomotorického tempa, pozornosti, paměti a exekutivních funkcí (Ho 2003). Nedílnou 

součástí Huntingtonovy nemoci jsou i časné behaviorální změny typu deprese, anxieta, 

iritabilita a apatie (Naarding 2001). S progresí nemoci se postupně pacient stává plně 

závislým na péči druhých osob. Objevují se poruchy polykání a i přes zvýšený kalorický 

přísun dochází k marasmu. Kauzální terapie dosud neexistuje pouze symptomatická. 

Prevalence HN v České Republice je odhadována na 1:10-15 000 (Židovská 1998). 

2. Historie Huntingtonovy nemoci

2.1. Vznik a vývoj pojmu (termínu) chorea

Chorea je definována jako rychlé, nepravidelné a náhodně se vyskytující pohyby různých 

částí těla, zpravidla s akrální převahou. 

Termín chorea pochází z řečtiny a označuje tanec (choreia, , choros). Latina pro tanec 

používá výrazy chorus, í, m. nebo chorea, ae, f.. Paracelsus (1493-1541) používal termín 

chorea ve spojitosti s organickým onemocněním - chorea naturalis a v případě „spirituální“ 

etiologie - chorea lasciva. Spirituální chorea se ve středověku vyskytovala v souvislosti 

s religiózní extází jako tvz. taneční šílenství neboli tanec svatého Víta. Sydenham (1624-
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1689) byl první, kdo podal ucelený klinický popis choreatických pohybů a také jejich výskyt 

popsal u dětí. Choreu u dětí však nešťastně označoval jako „taneční šílenství“. To vedlo 

k řadě nedorozumění a proto se později pojmem chorea minor označovala Sydenhamova 

chorea (revmatická chorea, chorea mollis) v dětství a jako chorea maior tanec sv. Víta. Dnes 

je termín chorea maior používán výhradně v souvislosti s Huntingtonovou nemocí. 

2.2. Historie poznávání Huntingtonovy nemoci

Nemoc byla pojmenována po Georgi Huntingtonovi, praktickém lékaři z Ohia ve Spojených 

státech amerických, který v roce 1872 publikoval první ucelený popis tohoto onemocnění 

(Huntington 1872). Huntington rozpoznal všechny charakteristické rysy choroby jako jsou: 

manifestace v dospělosti, progresivní průběh s fatálním koncem, choreatické pohyby 

kombinované s mentálním postižením, suicidální tendence a hereditu. V roce 1883 Westphal 

popsal juvenilní formu Huntingtonovy choroby u 18-letého pacienta u něhož dominovala 

rigidita a hypokineze a popis této varianty zpřesnil Hoffmann (Hoffmann 1888). Jelgersma 

pozoroval při sekci zemřelých lidí s Huntingtonovou nemocí povšechnou atrofii mozkové 

tkáně s akcentací v nucleus caudatus (Jelgersma 1908). Davenport podal přesvědčivé důkazy 

o autozomálně dominantním způsobu přenosu (Davenport 1911). Lokalizace mutace na 4. 

chromozomu byla zjištěna v roce 1983 (Gusella 1983) a v roce 1993 byla objasněna podstata 

mutace podmiňující vznik Huntingtonovy nemoci – zmnožení trinukleotidu (tripletu) CAG 

(cytosin-adenin-guanin) (Huntington's Disease Collaborative Research Group 1993). V roce 

1996 byl vytvořen první transgenní myší model Huntingtonovy nemoci (Mangiarini 1996). 

Yamamoto vytvořil jiný myší model Huntingtonovy nemoci (Yamamoto 2000), u kterého je 

možné tetracyklinem podaným v potravě inaktivovat mutovaný gen (tzv. gene on/gene off). 

Po inaktivaci genu byl pozorován úbytek již vytvořených agregátů a také zlepšení klinického 

stavu zvířete. Bohužel dosud neznáme žádnou látku, která by byla schopna u člověka 

inaktivovat mutovaný gen – Huntingtonovu nemoc zatím nedokážeme zastavit nebo alespoň 

zpomalit její průběh.

3. Epidemiologie Huntingtonovy nemoci

Celosvětová prevalence Huntingtonovy nemoci se pohybuje okolo 5-10:100 000. Nižší výskyt 

byl zaznamenán u Japonců (Nakashima 1996, Adachi 1999), Číňanů (Leung 1992) a 

afrických černochů (Hayden 1980, 1979). V některých oblastech Západní Evropy dosahuje 
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onemocnění četnosti až 15:100 000 (Hayden 1981, Harper 1996, Folstein 1989, Al-Jader, 

2001). V České republice není prevalence Huntingtonovy nemoci přesně známa, 

epidemiologické studie zatím nebyly realizovány.

Na nerovnoměrném výskytu Huntingtonovy nemoci se patrně podílí predispozice některých 

alel v normální populaci (Kremer 1994, Squitieri 1994, Watkins 1995, Almqvist 1995). 

V Západní Evropě je průměrná délka řetězce 15-20 CAG tripletů. V Evropě se předpokládá 

častější vznik nových mutací, protože průměrná délka CAG řetězce v normální populaci je 

větší, v porovnání s africkou nebo asijskou populací.

Podle genealogických studií se dospělo k názoru, že mutace Huntingtonovy nemoci pochází 

z Východní Anglie a odtud se v roce 1649 rozšířila do prostřednictvím tří migrantů do New 

Englandu v USA (Caro 1975, Caro 1977, Walker, 1981; Quarrell, 1988). Onemocnění se 

v britských koloniích rozšířilo zejména v 19. století (USA, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika). 

Do Austrálie byla nemoc přivezena pravděpodobně hlavně trestanci deportovanými z Velké 

Británie. K tomu pravděpodobně mohly napomoci psychopatologické odchylky patřící 

k symptomům této nemoci, především iritabilita, sklony k verbální a fyzické agresi a 

kriminálním činům.

Největší incidence a prevalence lidí s Huntingtonovou nemocí je ve Venezuele, ve vesnicích u 

jezera Maracaibo, kde žije nejméně 1000 lidí s klinickými známkami nemoci a téměř 3000 se 

jich nachází v presymptomatickém stadiu (Young 1986, Penney 1990). Běžný je zde výskyt 

homozygotních genotypů (Wexler 1987). Nemoc se začala v této oblasti šířit v roce 1830 od 

jediného člověka. Geografická a sociální izolace tohoto regionu, extrémní chudoba, 

nedostatek zdravotní péče a strach z nemoci zde vede k existenci uzavřených komunit 

s příbuzenskými sňatky.

V Německu byla snížena prevalence Huntingtonovy nemoci v období nacismu sterilizací či 

vyvražděním rodin s výskytem Huntingtonovy nemoci (Panse 1942, Harper 1992).

Veškeré epidemiologické studie týkající se Huntingtonově nemoci jsou k dispozici na 

internetové adrese: http://uwcmml1s.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/fidd/data/143100.html

http://uwcmml1s.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/fidd/data/143100.html
http://uwcmml1s.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/fidd/data/143100.html
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4. Klinické aspekty Huntingtonovy nemoci

4.1. Klinické formy Huntingtonovy nemoci

Huntingtonova nemoc je spojena s poruchami hybnosti, kognitivním deficitem a 

behaviorálními poruchami. Na počátku nemoci nemusí být nutně všechny poruchy klinicky 

patrné. S progresí nemoci se však vyvíjí typický klinický obraz, ale charakter a intenzita 

jednotlivých příznaků se může měnit. Klinický počátek, obraz a progrese Huntingtonovy 

nemoci jsou podmíněny zejména počtem CAG tripletů (Andrew 1993a, Duyao 1993, 

McMillan 1993a, Snell 1993, Claes 1995).

4.1.1 Klasická forma Huntingtonovy nemoci

Nejčastější je klasická forma Huntingtonovy nemoci (až 90 %) s klinickým počátkem mezi 

35.–50. rokem věku. Obvykle prvními projevy nemoci jsou obvykle drobné, nespecifické 

psychiatrické a kognitivní změny. Ty však neumožní stanovit správnou diagnózu. Ta bývá 

velmi často určena až po objevení se hybných symptomů, zejména typických choreatických 

dyskinezí (mimovolní pohyby nestereotypního rázu, náhodně se vyskytujícící na různých 

částech těla, které lze připodobnit k házivým, tanečním pohybům). Mezi další typické 

příznaky patří neschopnost delší dobu udržet vyplazený jazyk, tzv. příznak jazyka. Když 

nemocný dlaní stiskne dva prsty vyšetřujícího, mohou být patrné nepravidelné rychlé záškuby 

svalů ruky, tzv. příznak stisku ruky (příznak dojičky). V pokročilejších stadiích často 

objevuje dystonie a někdy i myoklonus. S další progresí onemocnění pozvolna ubývá 

dyskinezí a rozvíjí se akineticko rigidní syndrom, tzv. sekundární Westphalova forma. U 

HN jsou typické i poruchy volní motoriky a to již na počátku (Phillips 1995, Vugt 1996, 

Vugt 2000, Vugt 2003). Z volní motoriky je porušeno: plánování pohybu, iniciace (akineze)

a rychlost (bradykineze) provedení pohybu. Poruchy volní motoriky jsou pro pacienta 

neméně závažné, ale v klinické praxi je lze jen těžko hodnotit.

Mezi další časné neurologické příznaky patří poruchy sledovacích a sakadických pohybů 

očních. Běžně se vyskytuje dysartrie a latentní dysfagie.

U středně neurologicky pokročilých forem (nemocných)se objevují poruchy chůze s tendencí 

k pádům a pyramidové příznaky. Mozečkové příznaky nepatří k typickým projevům 

Huntingtonovy nemoci. Huntingtonova nemoc je spojena i s váhovým úbytkem, který se 
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však může objevit v kterémkoli stádiu nemoci. Příčina váhového úbytku není plně objasněna 

(Hamilton 2004), protože se objevuje i přes zvýšený kalorický příjem a není úměrný dysfagii 

anebo intenzitě mimovolních pohybů.

K velmi pokročilým a terminálním stádiím patří inkontinence, těžká dysartrie až anartrie 

s dysafií, kachexie, akineticko rigidní syndrom a těžká demence. Nemocní jsou plně závislý 

na péči druhých osob. Nemocní nejčastěji umírají na komplikace infekčního onemocnění. 

Průměrná délka přežití je 15-20 let.

4.1.2. Juvenilní forma Huntingtonovy nemoci

Juvenilní forma Huntingonovy nemoci (Westphalova varianata) je relativně vzácná (8-

10%) a klinické příznaky se objevují před 20. rokem života. Incidence Huntingtonovy nemoci 

před 10. rokem života se pohybuje okolo 2% (Rasmussen 2000). Průměrná délka přežití se 

pohybuje okolo 8-10 let.

Zejména u mladších nemocných se jako první objevují poruchy intelektu a chování, ale

neurologická symptomatika může následovat i se zpožděním několika let. Poruchy 

pozornosti, učení, deprese, agresivita a psychotické příznaky často mylně považovány za 

projevy schizofrenie (Woldag 1997). Poměrně rychle se rozvíjí syndrom demence. 

Spektrum a dynamika rozvoje neurologických příznaků juvenilní formy jsou částečně odlišné 

od klasické formy Huntingtonovy nemoci. Na počátku se mohou vyskytovat choreatické 

dyskineze, ale jsou jen velmi mírné a sporadické a mnohdy jsou brzy potlačeny rozvojem 

akineticko rigidního syndromu. Rigidita a bradykineze dominují až v 50% případů (Osborne 

1982, Hayden 1981). Mezi další projevy poruchy motoriky patří dystonie, myoklonus a

pyramidové příznaky. V 30-50% se objevují epileptické paroxysmy různého typu (grand 

mal, tonicko-klonické, absence) (Osborne 1982, Hayden 1981). Myoklonická epilepsie také 

popsána jako první příznak u juvenilní formy HN (Gambardella 2001). 

4.1.3. Senilní forma Huntingtonovy nemoci

Za senilní formu Huntingtonovy nemoci je považován klinický počátek po 60. roce života a 

vyskytuje se přivližně v 5% všech případů. Tato forma nemoci má relativně benigní průběh a 

nemocní se ve většině dožívají průměrného věku zdravé populace. Dominujícím a často i 

iniciálním příznakem je chorea, jejíž distribuce a charakter se nijak neliší od klasické formy 
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nemoci, pouze je méně intenzivní a pomaleji progreduje. Neuropsychochologické vyšetření 

ve většině případů prokáže izolované kognitivní deficity (zejména poruchy pozornosti a 

dysexekutivní syndrom), ale těžká demence je vzácná. Z behaviorálních poruchy se nejčastěji 

objevují apatie, deprese a iritabilita. 

4.2. Behaviorální projevy Huntingtonovy nemoci

Psychické poruchy (psychiatrické a kognitivní) jsou integrální součástí symptomatiky všech 

nemocných trpících Huntingtonovou nemocí (Caine 1983, Folstein 1983, Shiwach 1994). 

V mnoha případech patří psychické projevy k nejčasnějším příznakům onemocnění a také 

bývají u naprosté většiny nemocných a jejich rodin těmi nejzávažnějšími symptomy 

postihujícími kvalitu života.

Hlavní psychopatologické příznaky Huntingtonovy nemoci jsou: 

 poruchy osobnosti a chování, 

 afektivní poruchy,

 úzkostné poruchy (anxieta, obsese, kompulse),

 psychotické symptomy,

 kognitivní deficity a demence.

4.2.1. Poruchy osobnosti a chování 

Změny osobnosti a poruchy chování jsou obvykle prvními projevy rozvoje chorobných změn 

a zdá se, že mohou předcházet manifestaci typických hybných symptomů i o řadu let. Poruchy 

chování byly prvními symptomy Huntingtonovy nemoci u 31 % všech nemocných v rozsáhlé 

studii Di Maia et al. (1993). Změny osobnosti našel Shiwach u 79 % všech nemocných 

v různých stadiích nemoci (Shiwach 1994).

Nemocné osoby se postupně mění, zejména ve smyslu zvýšeného zájmu o vlastní osobu a 

potřeby, který však kontrastuje s nezájmem o práci, vlastní zevnějšek a potřeby druhých 

(Paulsen 2001, Mendez 1994). Vzácně jsou patrny v časných stadiích nemoci změny sexuální 

apetence ve smyslu hypersexuality, případně i s ní spojené agresivity, promiskuity nebo 

sexuálně provokativního chování. Mnohem častějším problémem nemocných je sexuální 

hypoaktivita či impotence rozvíjející se v průběhu nemoci (Fedoroff 1994).
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V počátku Huntingtonovy nemoci se může také objevit drobná kriminalita (např. krádeže, 

bezohlednost při řízení, řízení v opilosti, vandalismus) (Jensen 1998), vzácněji abusus 

alkoholu (King 1985). Okolí tyto jevy vnímá jako „bezcharakterní“ projevy, jde však již o 

chorobné změny.

Častým symptomem je také ztráta náhledu nemoci (problémy působí zejména, když chce 

nemocný nadále pokračovat v činnostech, které už není schopen zvládnout – řízení auta, 

nakládání s financemi apod.). Bývá to zdrojem častých konfliktů s rodinou. Nedostatečný či 

zcela chybějící náhled na nemoc může být interpretován jako obranný mechanismus –

„popření“. Porucha náhledu však může mít i podklad v kognitivním deficitu. 

Téměř u 50 % pacientů se alespoň v určitém období onemocnění projevuje zvýšená 

podrážděnost – iritabilita (Paulsen 2001, Mendez 1994, Folstein 1987, Thompson 2002) 

nekorelující s náladou a často ani s agresivními projevy. Zvýšená iritabilita je provokována 

okolnostmi, které by dříve takovou odpověď u pacienta nevyvolaly. Současně také intenzita a 

trvání takové odpovědi nejsou úměrné okolnostem. Podle některých významných studií se zdá 

být iritabilita společně s apatií (viz níže) hlavním a charakteristickým rysem poruch chování u 

osob s HN a nekoreluje ani s délkou nemoci, ani s tíží hybného a kognitivního postižení 

(Craufurd 2001, Thompson 2002).

Agresivita (verbální i brachiální) se častěji projevuje u těch pacientů, kteří k ní měli sklon po 

celý život. Velmi často je namířena jen vůči nejbližším rodinným příslušníkům, neprojevuje 

se však obvykle v prostředí veřejném či nemocničním. Predisponujícími faktory jsou: anxieta, 

depresivní a psychotické symptomy, obsedantně kompulzivní porucha, delirantní stavy a 

v neposlední řadě i psychosociální stres navozený změnou prostředí, zadáním více úkolů 

v krátkém čase, potížemi s běžnými úkoly či konfliktem s autoritami (Burns 1990). 

Samostatně je nutné zmínit problematiku apatie. Apatie není symptom zahrnutý v DSM-IV. 

Pro Huntingtonovu nemoc je však apatie natolik charakteristický a častý symptom, výrazně 

ovlivňující kvalitu života. Apatií nazýváme snížení citové reaktivity spojené s vnitřním 

pocitem nezájmu, za abulii považujeme ztrátu vůle a selhání schopnosti iniciace aktivity. 

Velmi často se pojí s depresí, ale může se vyskytovat i samostatně, jako nezávislý 

psychopatologický fenomén (Levy 1998). Apatie se objevuje až u 70 % všech nemocných s 

Huntingtonovou nemocí (Craufurd 2001), tedy mnohem častěji než například u Alzheimerovy 

nemoci (Burns 1990). Apatie u Huntingtonovy nemoci, ale podle některých studií zřejmě 

souvisí s tíží kognitivního deficitu nemocných (Thompson 2002). Někdy může být apatie 

způsobena i „zahlcením“ nemocného přehnanými požadavky a nároky pečovatelů. 
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Diagnosticky se často zaměňuje za depresi, adekvátní neuropsychologické testování však 

může významně diagnosticky pomoci. 

4.2.2. Afektivní poruchy

Depresivní porucha doprovází Huntingtonovu nemoc až ve 40% (Mendez 1994, Folstein 

1987, Shiwach 1994), přičemž zhruba 20% těchto nemocných trpí těžšími formami. Až u 

30% nemocných se deprese objeví i několik let před prvními hybnými symptomy a 

manifestuje se i u osob, které neznají své riziko. Existují rodiny s vysokou prevalencí deprese 

a rodiny s nízkou prevalencí. S postupnou progresí nemoci depresivních stavů ubývá (Folstein 

1983). Některé studie však udávají až 98% výskyt afektivních symptomů v této populaci 

nemocných (Paulsen 2001). Zhruba v 10 % se vyskytuje bipolární afektivní poruchy

(Folstein 1987, Mendez 2000). 

Závažným problémem je suicidalita. Nemocní páchají sebevraždy 4–6x více ve srovnání se 

zdravou populací, více než 2 % všech nemocných s HN umírá suicidiem (Farrer 1986, Di 

Maio 1993, Rosenblatt 2000). Některé údaje hovoří v této skupině pacientů o prevalenci 

sebevražedného jednání dosahující až 12,7 % (Schoenfeld 1984). Suicidiální chování hrozí 

v kterémkoliv stadiu HN, a to i v případě, že dosud nebyla nemoc diagnostikována. 

4.2.3. Úzkostné poruchy

Pacienti si často stěžují na úzkost hraničící s panikou, protože nejsou schopni nadále řešit 

dříve banální úkoly. Rodinní příslušníci si například všimnou úzkostné reakce nemocného na 

běžné a nevýznamné události – pozdní příchod domů; rozhodování, co si vzít na sebe; zda 

přijmout pozvání na návštěvu apod. 

Méně často (ve 20–30%) bývají mimo anxiety přítomny i obsese (neodbytné, vtíravé 

myšlenky, nápady nebo představy) a kompulze (nutkavé jednání), případně perseverace

(lpění na určité představě, častěji však vytrvalé opakování slov, gest či pohybů) (Marder 

2000, Anderson 2001). 
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4.2.4. Psychotické poruchy

Výskyt psychotických komplikací v průběhu Huntingtonovy nemoci je udáván u 3–12% 

nemocných (Mendez 1994, Folstein 1987, Rosenblatt 2000). V některých pozdějších studiích 

je záchyt psychotických projevů jen ojedinělý (Marder 2000). Pacienti s časnějším nástupem 

Huntingtonovy nemoci mají vyšší riziko vzniku psychotických symptomů (Rosenblatt 2000).

Výraznější jsou tzv. negativní příznaky: ztráta iniciativy, neschopnost udržet osobní vztahy. 

Dalším možným dominujícím rysem u psychotických nemocných je generalizované 

paranoidní nastavení (bludy) spojené s iritabilitou a agresivním chováním. Halucinace jsou 

mnohem vzácnější. Pacienti bývají hostilní, podezíraví, „nastražení“, nechtějí se nechat 

vyšetřit. Psychotické projevy se mohou rozvinout v počátku Huntingtonovy nemoci i 

kdykoliv v jejím průběhu.

4.3. Kognitivní deficit Huntingtonovy nemoci

V časných stadiích Huntingtonovy nemoci dominují izolované kognitivní deficity, zejména 

poruchy pozornosti, procesu učení a paměti. Postupně se rozvíjí dysexekutivní syndrom. Také 

se v průběhu nemoci mění psychomotorické tempo. Dříve či později pacient dospěje do 

obrazu demence převážně subkortikálního typu. Kognitivní deteriorace u Huntingtonovy 

nemoci má progresivní charakter, ale její rychlost je individuální. Občas lze pozorovat i 

dlouhodobý stacionární charakter. Míra kognitivní deteriorace často nebývá přímo úměrná 

behaviorálním ani neurologickým symptomům. 

4.3.1. Poruchy pozornosti, učení a paměti

Jedním z prvních kognitivních příznaků Huntingtonovy nemoci je porucha pozornosti. 

Snížena je jednoduchá i rozdělená pozornost. Typická je malá vytrvalost a špatná 

koncentrace. Snížená pozornost a poruchy paměti často patří k prvním obtížím, vnímaným 

nemocným i jeho okolím (např. v rodině, v zaměstnání). 

Poruchy pozornosti negativním způsobem ovlivňují proces učení a paměti. Již v iniciálních 

stadiích nemoci se objevují poruchy učení novým poznatkům a jejich vybavení. Křivka učení 

kolísá a narůstá jen velmi pomalu. Lundervold et al. (Lundervold 1994) pozoroval u pacientů 

s HN sníženou schopnost zapamatování, tendenci k pasivnímu způsobu učení novým 

informacím, ale normální schopnost retence získaných poznatků. Při získávání a učení novým 
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poznatkům se velmi snadno a negativním způsobem uplatňuje efekt interference. Poruchy 

přesouvání pozornosti z úlohy na jinou úlohu jsou způsobeny perseverací předcházejících, již 

naučených informací.

Nejvíce postižena je pracovní paměť, která umožňuje přechodně uchovat aktuálně potřebné 

sluchové (fonologická smyčka) i vizuální informace (vizuospaciální náčrtník). Tyto informace 

jsou pak zpracovávány centrálním exekutivním systémem v prefrontální kůře (Hitch 1974, 

Baddeley 1987). Pracovní paměť se významně uplatňuje při řešení aktuálních problémů a 

nových situací. Kapacita pracovní paměti je u Huntingtonovy nemoci výrazně omezená.

U pacientů nejen s Huntingtonovou nemocí, ale obecně s frontálním postižením, je porušena 

prospektivní paměť (Baddeley 1987). Pacient si nevzpomene co má udělat ve správný 

okamžik, včas uplatnit předchozí rozhodnutí (zapomene na kontrolu u lékaře, vyzvednout dítě 

ze školy). Pro poruchu prospektivní paměti je typické vybavení informace po jejím 

připomenutí či nápovědě. Porucha prospektivní paměti je výsledkem zhoršené explicitní 

paměti a exekutivní dysfunkce. 

Pacienti si nejvíce stěžují na poruchy volného vybavení informací (nová jména a události, 

časové údaje). Jedná se o explicitní (deklarativní, vědomou) paměť, která slouží k uchování 

vzpomínek v čase a prostoru (epizodická paměť) a znalostí o okolním světě a událostech 

(sémantická paměť). 

Na poruše zapamatování a vybavení důležitých informací se rovněž významně podílí 

neschopnost pacienta s Huntingtonovou nemocí vybrat a uspořádat větší množství získaných 

informací. Dezorganizace při zpracovávání dat způsobuje poruchu kódování a učení novým 

informacím.

Rekognice (znovupoznání) u Huntingtonovy nemoci je však překvapivě dobrá ve srovnání 

s volným vybavením (volná reprodukce, free recall) (Butters 1985). Nápověda (reprodukce 

s nápovědou, cuing) či vytváření asociací pomáhá v organizaci paměti a usnadňuje vybavení 

potřebných informací z paměti. Podle Jacobse et al. (1990) však mají častější výskyt 

konfabulací.

Snížená verbální paměť pacienta limituje při konverzaci, sledování televizních pořadů či 

čtení souvislého textu. Omezená prostorová paměť často vede k poruchám orientace zejména 

v novém prostředí (nákupní centra, nemocnice).

Pacienti s Huntingtonovou nemocí mají většinou již v počátcích onemocnění deficit vizuální 

paměti zejména pro vnímání tvarů, ale mají zachováno jejich volné vybavení. 
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U Huntingtonovy nemoci je také výrazným způsobem postižena implicitní (procedurální, 

nedeklarativní, nevědomá) paměť, tzn. nevědomé učení motorickým dovednostem. Poruchy 

implicitní paměti jsou typické pro postižení bazálních ganglií obecně, zejména striata. V praxi 

se dysfunkce implicitní paměti projevuje poruchou osvojování a udržování naučených 

motorických vzorců (např. řízení motorových vozidel, tanec, hra na hudební nástroj). 

Provádění takovýchto úkonů pak vyžaduje zvýšenou koncentraci pozornosti, vede k únavě, 

selhání a následně k ztrátě motivace, poruchám nálady a chování. V pokročilých stadiích 

nemoci se objevuje také postižení základních motorických úkonů (šikovnost při chůzi, 

oblékání, stravování). 

Dlouhodobá paměť u Huntingtonovy nemoci je dobře zachována do pokročilejších stadií 

nemoci. Pacienti si na mnohé události pamatují, ale mají problémy s uspořádáním v čase 

(pamatují se na první příznaky nemoci, ale neví, kdy nemoc začala nebo jak dlouho trvá, kdy 

skončil zaměstnání apod.).

Sémantická paměť, jejíž poruchy se spojují převážně s temporální kůrou, bývá u 

Huntingtonovy nemoci dlouho zachována. Nezřídkakdy pacient překvapí své okolí například 

svými znalostmi ve vědomostních soutěžích v televizi. Na druhou stranu výkon v testech 

sémantické paměti (např. pojmenování obrázků) může být paradoxně snížen (Hodges 1990). 

Toto selhání však primárně nevyplývá z poruchy sémantických zdrojů, ale ze špatné strategie 

přístupu k informacím. 

Poruchy pozornosti, učení a paměti jsou akcentovány brzkou únavou, úzkostí, desinhibicí, 

exekutivní dysfunkcí, dyskinetickým syndromem a vlivy léčby.

4.3.2. Poruchy vizuálně percepčních a zrakově-prostorových funkcí

Řada studií popisuje poškození zrakově-prostorových funkcí u Huntingtonovy nemoci bez 

ohledu na míru motorického postižení (Brown 1988, Bamford 1989). Vizuospaciální poruchy 

anatomicky a funkčně souvisí s postižením striata a frontostriatálních drah (Lawrence 2000, 

Bylsma 1992).

Vizuálně percepční deficit je patrný při srovnávání a rozlišování obrazců a objektů (Browers 

1984, Lawrence 1996). Pacienti mají obtíže při poznávání tváří a jejich emočního obsahu 

(výrazu), zejména výrazu znechucení („disgust“) (Jacobs 1995, Sprenglemeyer 1996). 

Vizuální paměť je často postižena již v počátku onemocnění (Butters 1978).
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Vizuokonstrukční deficit se projevuje zejména v testech vyžadujících plánování a organizaci 

například v testu kreslení hodin (Rouleau 1992) a skládaní kostek (subtest WAIS-R) 

(Bamford 1989). Apraxie typická pro kortikální postižení je velmi vzácným jevem u 

Huntingtonovy nemoci (Derix 1994).

Pacienti s Huntingtonovou nemocí mají deficit intrapersonální orientace. Ten se projevuje 

například sleduje-li pacient předem vyznačenou trasu na mapě rozdělené do čtvercových polí 

a současně je měněna poloha mapy vůči subjektu (Brouwers 1984, Bylsma 1992).

Extrapersonální orientace v prostoru bývá naopak dobře zachována – nemocní 

s Huntingtonovou nemocí nemají velké problémy s lokalizací objektů v jejich okolí jako mají 

například pacienti s demencí Alzheimerova typu. Rovněž dobře dovedou lokalizovat svoji 

polohu ve vztahu k okolí (Potegal 1971).

Pacienti často chybují v překreslování geometrických obrazců. Podobně byl popsán deficit 

v mentálních rotacích s trojrozměrnými objekty (Mohr 1991, Mohr 1997). Již v iniciálních 

stadiích Huntingtonovou nemocí pacienti při napodobování pohybů vyšetřující osoby i přes 

opakovaná upozornění a zácvik pohyby reprodukují zrcadlově a většinou si to ani 

neuvědomují. 

Percepční poruchy mohou být ovlivněny i poruchami okulomotoriky (sledovací a sakadické 

pohyby), a to již v počátečních stadiích nemoci (Leigh 1983, Folstein 1986). Porušena je 

iniciace a plynulost očních pohybů. Rychlost očních pohybů je snížena a pacienti často nejsou 

schopni potlačit současné pohyby hlavou. Rovněž pacienti nejsou schopni potlačit reflexní 

sakadické pohyby vůči vizuálnímu stimulu v zorném poli navzdory porozumění instrukci 

(Lasker 1987).

4.3.3. Jazyk a řeč

U Huntingtonovy nemoci je jazyk na rozdíl od řeči relativně zachován. Slovní zásoba, 

gramatika a větná skladba (syntax) bývají zachovány až do pokročilých stadií demence 

(Bayles 1988). Schopnost porozumění řeči je zachována, i když vlastní řečový projev pacienta 

již není možný. Nemocní se převážně vyjadřují v krátkých nekomplikovaných větách a mají 

tendenci k sémantickým chybám (Folstein 1990). V běžné konverzaci nemají problémy 

s používáním správných termínů a nevyskytují se parafázie. S progresí onemocnění často 

dlouho hledají vhodná slova, ačkoli slovní zásoba je zachována, vázne volné vybavení 

(explicitní paměť). Typická je změna tempa řeči (zrychlení či zpomalení). Pacienti jen s 
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námahou iniciují hovor a drží se tématu. Verbální projev navíc negativně ovlivňuje snížená 

schopnost koncentrace pozornosti. Běžně se objevuje echolalie a perseverace slov a frází, 

někdy i v inadekvátních situacích. Na organizaci řečového projevu po obsahové stránce se 

podílí i exekutivní dysfunkce. V pokročilých stadiích dochází k rozpojení řečového programu 

a motorických sekvencí pro řečové svaly, tvz. verbální apraxii. Nejedná se tedy o fatickou 

poruchu, jak potvrzují výsledky Aachen Aphasia testu (Wallesch 1988).

Jedním z prvních příznaků počínající kognitivní deteriorace je snížená verbální fluence

(Bayles 1985), která je považována za jeden z nejcitlivějších testů exekutivních funkcí. 

Primárně to tedy není lingvistický problém. Pro Huntingtonovu nemoc je typická lépe 

zachovaná sémantická verbální fluence (např. zvířata, ovoce), i když nedosahuje normy 

(Randolph 1993). 

Řečový projev je u Huntingtonovy nemoci komplikován někdy již v počátečních stadiích 

poruchou artikulace a prozódie (zabarvení a výška hlasu, hlasitost, pauzy, melodie, rychlost

a přízvuk) (Gordon 1987). V pokročilých stadiích je verbální projev ještě zhoršen kognitivním 

deficitem, dyskinezemi orofaciálního, lingválního, hltanového a dýchacího svalstva (Folstein 

1989). Řeč pacientů s Huntingtonovou nemocí připomíná řeč opilého člověka. V pokročilých 

stadiích je řeč přerývaná až zcela nesrozumitelná.

Porušena je i percepce řeči, zejména vnímání prozódie. Neschopnost pochopit rytmus a 

změny intonace může být příčinou konfliktních situací a vést k sociální izolaci (Speedie 

1990). Pacient, je-li informacemi zahlcen, může mít problémy s porozuměním řeči po 

obsahové stránce i v počátečních stadiích.

4.3.4. Dysexekutivní syndrom

Termínem exekutivní (řídící) funkce je označována podmnožina kognitivních funkcí, která 

napomáhá tvořit a uskutečňovat plány, analogie, respektovat pravidla sociálního chování, řešit 

problémy, adaptovat se na nečekané proměny okolností, vykonávat větší počet činností 

současně, umísťovat jednotlivé události v čase a prostoru, ukládat, zpracovávat a vyvolávat 

informace z paměti (Koukolík 2002). Dysexekutivní syndrom se projevuje při poškození 

frontálních laloků a frontostriatálních okruhů, zejména pak dorzolaterálního prefrontálního 

okruhu. 

Projevem exekutivní dysfunkce u HN je především neschopnost tvorby konceptu, plánování, 

udržení mentálního nastavení, setrvalé činnosti, opakovaných úkonů. Je porušena kontrola 
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průběhu určitého výkonu a jeho časové struktury. Zároveň je snížena schopnost rychlé změny 

aktuální činnosti v konkrétní situaci (Lawrence 1996). Folstein et al. (1992) našeli korelaci 

mezi atrofií kaudata a poruchou pozornosti, rozfázování a udržení myšlenek. Kvalita 

exekutivních funkcí ovlivňuje činnost pracovní paměti a volného vybavení. Pacienti 

s Huntingtonovou nemocí často sami pozorují zhoršení krátkodobé paměti a výkonu 

v triviálních početních úkonech (nakupování, domácí rozpočet financí). Exekutivní funkce se 

podílí i na tvorbě a realizaci motorických programů pro lokomoci a jemnou motoriku včetně 

artikulace. Ztráta mentální flexibility pak vede například ke ztrátě zaměstnání a později i k 

selhávání v běžných denních aktivitách a soběstačnosti. 

4.3.5. Demence

Progresivní kognitivní deteriorace je často pro nemocného subjektivně závažnějším 

problémem než behaviorální a motorické projevy Huntingtonovy nemoci.

Aby byla naplněna kritéria demence, musí nemocná osoba vykazovat kromě poruchy paměti 

ještě jeden nebo více kognitivních deficitů. Pro Huntingtonovu nemoc je typická demence 

tzv. subkortikálního typu, u které dominují poruchy exekutivních funkcí, poruchy chování 

(iritabilita, apatie, obsedantně kompulzivní projevy apod.), nálady (deprese) a úzkostné 

projevy. Na rozdíl od demence kortikálního typu (Alzheimerova typu) jsou fatické, praktické 

a gnostické funkce až do pokročilých stadií Huntingtonovy nemoci relativně zachovány.

Jednotlivé izolované kognitivní deficity se objevují již na počátku nemoci a postupem času se 

prohlubují a přidávají další (Paulsen 2001, Mendez 1994, Jason 1997, Snowden 2001). 

Poruchy pozornosti, paměti a mentální flexibility patří k prvním kognitivním projevům 

deteriorace, které často vnímá i samotný pacient nebo jeho okolí. V časných stadiích pacienti 

také vykazují poruchu pozornosti, exekutivních funkcí, krátkodobé paměti a mají snížený 

výkon v časově omezených psychomotoricky zaměřených testech. 

Naopak všeobecné intelektové schopnosti jsou zachovány včetně oddáleného vybavení a 

sémantické paměti. Diskrétnější změny zůstávají v iniciálních stadiích nemoci však 

nezachyceny a objeví se jen při důkladném psychologickém vyšetření. Příznačné pro časná 

stadia Huntingtonovy nemoci je zachování normálního výkonu v testech zaměřených na 

globální kognitivní schopnosti (MMSE, MDRS). 
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Demence subkortikálního typu je zpravidla doprovázena hybným postižením a změnou 

psychomotorického tempa. Psychomotorické tempo může být v počátečních stadiích 

zrychlené, ale v průběhu nemoci se postupně zpomaluje. 

Pro subkortikální typ kognitivní deteriorace je obvyklé zachování alespoň částečného náhledu 

na vlastní schopnosti, čímž se nápadně odlišuje od demencí kortikálního typu (např. demence 

Alzheimerova typu), kdy již v počátečních stadiích pacienti velmi rychle ztrácí jakýkoli 

náhled a soudnost. Nemocní s Huntingtonovou nemocí často spontánně přiznávají poruchy 

pozornosti, učení a paměti. Paradoxní však je, že ze svých selhání nevyvozují důsledky: chtějí 

nadále pokračovat v řízení automobilu, v pracovní činnosti, v samostatném zacházení 

s financemi. 

Naproti tomu hybné obtíže nemocní často bagatelizují či si je neuvědomují. Pacient obvykle 

na dotaz, které příznaky jej nejvíce obtěžují, většinou i při výrazném motorickém deficitu 

uvádí jiné. Na konkrétní dotaz, mají-li nějaké mimovolní pohyby, většina pacientů 

s dyskinetickým syndromem přitom odpovídá souhlasně. Někteří pacienti spontánně uvádějí 

motorické zpomalení. Podle Snowdenové et al. (2001) si někteří pacienti spontánně 

neuvědomují míru motorického deficitu, ale mají-li možnost se pozorovat sami sebe na 

videozáznamu, jsou tímto často překvapeni. Náhled na motorický deficit nelze interpretovat 

pouze jako důsledek kognitivní deteriorace či obranný mechanismus. Anozognózie 

v neurologickém slova smyslu se u Huntingtonovy nemoci vyskytuje ojediněle, jedná se o 

vědomé či nevědomé popření nemoci zejména v počátečních stadiích.

Pacienti s Huntingtonovou nemocí však často mají velmi špatný náhled na behaviorální 

poruchy. U několika pacientů jsme pozorovali dobrý náhled na jejich zdravotní stav, ale 

opakovaně odmítli genetickou konfirmaci – definitivní a stvrzující verdikt.

4.4. Diferenciální diagnostika Huntingtonovy nemoci 

U dětí a dospívajících je nutno vyloučit zejména Wilsonovu nemoc, deficit panthoteinát 

kinázy (dříve Hallervorden-Spatzova nemoc), schizofrenii, dětskou mozkovu obrnu, 

benigní hereditární choreu a Sydenhamovu choreu. Wilsonova nemoc může může 

manifestovat i ve středním věku. V zahraniční literatuře je často zdůrazňována nutnost 

vyloučit také dentato-rubro-palido-luisiánskou atrofii a spinocerebellární ataxií typu 3 a 

typu 17. U starších jedinců se může jednat o senilní choreu nebo projevy vaskulárního 

postižení mozku. Nejčastější příčinou chorey je však poléková etiologie. 
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Pro Huntingtonovu nemoc je typická kombinace dyskinetického syndromu, kognitivního 

deficitu a behaviorálních poruch. Současně však všechny tito příznaky nemusí být klinicky 

patrné, zejména v počátečních stádiích nemoci. U Huntingtonovy nemoci se však vždy 

vyskytuje atrofie caput nuclei caudati dobře patrná v CT (Starkstein 1989, Wardlaw 1991, 

Sharma 1996, Roth 2000) či MR (Starkstein 1992, Aylward 1994, 1996) obraze. Atrofie caput 

nuclei caudati je makroskopicky patrná mnoho let ještě před klinickou manifestací (Aylward 

2004). Pokud je Huntingtonova nemoc genetickým testem vyloučena může se jednat o X 

vázaný McLeodův syndrom nebo autozomálně recesivní choreoakantocytózu (Danek 

2005). Onemocnění připomínající Huntingtonovu nemoc, tzv. Huntingtons disease-like 

typu 1 až 4 jsou velmi raritní onemocnění, většinou popsaná jen v kazuistikách či jako 

kumulace v izolovaných rodinách. U HDL-2 (Margolis 2001) a HDL-3 (Ritchfield 2002) byla 

popsána i atrofie caput nuclei caudati. Pokud vznikne klinické podezření na Huntingtonovu 

nemoc u dítěte v prvních dvou letech života, současně je přítomna atrofie caput nuclei caudati 

a genetický test negativní je nutno vyloučit X vázaný Lesch Nyhanův syndrom.

5. Genetika Huntingtonovy nemoci

5.1. Gen Huntingtonovy nemoci

Huntingtonova nemoc je autozomálně dominantně dědičné onemocnění způsobené mutací 

genu na krátkém raménku 4. chromozomu (Gusella 1993). Gen IT 15 („interesting transcript 

15“) odpovědný za vznik Huntingtonovy nemoci je lokalizován v chromozomálním lokusu 

4p16.3 (Huntingtons Disease Collaborative Research Group 1993). Produktem genu IT 15 je 

protein zvaný huntingtin. Mutovaný gen se vyznačuje abnormálně dlouhým řetězcem CAG 

tripletů (cytosin-adenin-guanin) v prvním exonu a umožnuje tak vznik huntingtinu 

s odlišnými vlastnostmi. 
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Obr. č. 1: Lokalizace IT15/HD (podle Růžičkové 2000)

Délka CAG řetězce je vysoce polymorfní. Normální délka řetězce se pohybuje v rozmezí od 

10 do 26 CAG tripletů. Nejčastěji gen v normální populaci obsahuje 15 až 20 tripletů. Alely s 

27-39 CAG triplety jsou považovány za intermediální. U jedince s 27-35 CAG triplety 

existuje je riziko přenosu mutace na potomka s možnou expanzí počtu CAG tripletů, ale 

samotný nositel intermediální alely není ohrožen manifestací symptomů Huntingtonovy 

nemoci (Goldbergr 1993). Alela s počtem 36-39 CAG tripletů je asociována s neúplnou 

penetrancí všech symptomů, klinickým počátkem v pozdním věku anebo se jedinec nemusí 

dožít manifestace nemoci (Rubinsztein 1996, McNeil 1997, Brinkman 1997). Jedinci 

s počtem 40 a více CAG tripletů onemocní, pokud žijí dostatečně dlouho. Nejdelší dosud 

popsaná tripletová sekvence obsahovala přes 250 CAG tripletů (Nance 1999).

5.2. Anticipace

Anticipace je fenomén, který zvyšuje pravděpodobnost onemocnění Huntingtonovou nemocí 

a urychluje věk klinického počátku nemoci u potomků. Anticipace je u Huntingtonovy 

nemoci podmíněna expanzí CAG tripletů v genu IT 15 v pohlavních buňkách rodiče.

Počet CAG tripletů je v populaci nestabilní a může narůstat i klesat. Instabilita CAG tripletů 

je častější a větší u mužů než u žen, s tendencí zvýšit jejich počet (Trottier 1994). Podle 

Harpera (1996) jsou k expanzi náchylnější sekvence obsahující více než 30 CAG tripletů. 

Průměrná velikost expanze CAG tripletů u otců při transmisi na dítě je 9 CAG repetic a u 
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matek na potomka 4 CAG triplety. U žen však spíše bývá tendence zmenšovat počet repetic 

(Kremer 1995, Leeflang 1995, Kovtun 2000). Průměrný počet tripletů (15-18 CAG) vykazuje 

mutace v 0,6% (Leeflang 1995). Normální gen s 30 repeticemi má mutační frekvenci 11% 

(Leeflang 1995). Intermediální alela s 36 triplety mutuje v 53%. Při počtu 38 -51 repetic 

mutační frekvence dosahuje 92-99% (Leeflang 1995). 

Anticipace je častější při paternálním přenosu mutované alely. Ještě nedávno byla 

akceptována teorie o nestabilitě CAG tripletů v průběhu meiózy při spermatogenezi (Duyao 

1993, Zuhlke 1993, Telenius 1995). Při podrobnějším sledování expanze CAG repetic u 

myších samců se zjistilo, že k expanzi nedochází při mitóze ani meióze, ale v postmitotické 

fázi při maturaci spermatid ve spermatozoa v nadvarleti (Kovtun and McMurray 2001). 

Potom se již délka CAG řetězce nemění, expanze jsou nezávislé na stáří jedince. 

Dosud se však nepodařilo zjistit, které faktory ovlivňují velikost expanze. Uvažuje se o 

možném stabilizačním účinku blízké CCG nebo CAA-CAG tripletové sekvence 

v polyglutaminovém řetězci (Brock 1999). Za expanzi repetic mohou být odpovědné enzymy 

kontrolující replikaci, tvz. mismatch repair geny (Schweitzer 1997). Funkce těchto genů by 

také mohla být inhibována aberantní sekundární strukturou DNA vzniklou v důsledku zvýšení 

počtu CAG (Goellner 1997).

5.3. Vztah mezi genotypem a fenotypem (korelace fenotypu s genotypem)

Délka CAG řetězce je hlavním faktorem ovlivňujícím klinický počátek Huntingtonovy 

nemoci, tzn. s nárůstem počtu CAG tripletů je spojen časnější klinický počátek nemoci 

(Andrew 1993a, Duyao 1993, McMillan 1993a, Snell 1993, Claes 1995). Pacienti s adultní 

formou mají obvykle 40 až 55 CAG tripletů. Pacienti s juvenilní formou mají většinou 60 a 

více CAG tripletů (Telenius 1993, Brinkman 1997). U nemocných s pozdním klinickým 

počátkem je často pozorován hraniční počet CAG tripletů. U nemocných s klinickým 

počátkem po 60. roce života se vytrácí inverzní korelace s mezi počtem CAG tripletů a věkem 

počátku nemoci (Kremer 1993). Počet CAG tripletů však nekoreluje s dalšími klinickými 

příznaky nebo rychlostí progrese (Folstein 1989, Penney 1990, Myers 1991, Ashizawa 1994, 

Kieburtz 1994, Claes 1995, Brandt 1996, Zappacosta 1996, Aylward 1997, Zhuchenko 1997). 

Lidé, kteří mají homozygotní mutaci genu pro Huntingtonovu nemoc nevykazují v porovnání 

s heterozygoty žádné nápadné klinické odlišnosti (Wexler 1987, Myers 1989, Durr 1999). 

Některé práce však přece jenom drobné odchylky popisují (Narain 1999). U homozygotních 
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myších modelů Huntingtonovy nemoci však byl pozorován časnější nástup nemoci, rychlejší 

progrese klinického stavu a i vývoj neuropatologických změn (Wheeler 1999, Lin 2000). 

Spolehlivě byl prokázán inverzní vztah mezi počtem a CAG tripletů a úbytkem buněk 

v nucleus caudatus a putamen (Furtado 1996, Culjkovic 1999). Počet CAG tripletů také 

koreluje s množstvím intranukleárních inkluzí ve striatu a kortexu (Becher 1998). Siederadzan 

však potvrdil tento nález jen v kortexu (Siederadzan 1994). 

Počátek nemoci a její klinické symptomy nemusí být výlučně podmíněny interakcí 

mutovaného huntingtinu s proteiny. Fenotypová variabilita může také být podmíněna jinými 

geny. Tyto teorie podporují např. opakovaná pozorování kumulace některých behaviorálních 

projevů v rodinách s Huntingtonovou nemocí (Lovestone 1996, Tsuang 1998, Tsuang 2000). 

Průběh nemoci mohou modifikovat geny odpovědné za vznik proteinů interagujících s 

normálním nebo mutovaným huntingtinem. Příkladem může být gen pro kynurenin 

aminotransferázu II (Yu 1999) a gen pro ciliární neurotrofní faktor (Emerich 1997). Produkty 

těchto genů mají neuroprotektivní účinky.

Exprese huntingtinu může také být ovlivněna změnami aktivity promotorů a enhancerů 

transkripčních faktorů. Délka polyglutaminové sekvence pravděpodobně moduluje expresi 

huntingtinu také na úrovni mRNA. Svědčí pro to objev RNA-vazebných proteinů, které 

interagují s CAG triplety. Tyto interakce jsou tkáňově specifické a pozitivně korelují s počtem 

repetic (McLaughlin 1996). RNA-vazebné proteiny mohou prodloužit poločas mRNA a tak 

zvyšovat produkci proteinů nebo ovlivňovat transport mRNA z jádra do cytoplazmy. U 

člověka byly v mozku identifikovány dva CAG vazebné proteiny o molekulové hmotnosti 63 

a 49 kDa (McLaughlin 1996). V posledních letech se objevila celá řada dalších geneticky 

podmíněných faktorů, které mohou být odpovědné za klinický obraz Huntingtonovy nemoci 

(Rubinsztein 1997, MacDonald 1999, Kehoe 1999, Rosenblatt 2001, Djousse 2004). Na 

základě těchto pozorování je pak vysvětlována skutečnost, že pacienti stejného pohlaví i 

velikosti expanze CAG tripletů mají odlišný věk nástupu nemoci a klinické symptomy a 

rychlost progrese nemoci. 

5.4. Problematika genetického testování

Klinická diagnóza Huntingtonovy nemoci je stanovena na základě přítomnosti symptomů a 

dědičného výskytu. Němá rodinná anamnéza však a priori neznamená vylučovací kritérium 

pro diagnózu. „Negativní rodinná anmnéza“ je často spojena s adopcí, falešnou paternitou, 
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nerozpoznáním symptomů nemoci u rodinných příslušníků, předčasným úmrtím rodiče, 

pozdějším začátekem nemoci u rodiče, přítomností intermediální alely nebo alely 

s redukovanou penetrancí u asymptomatického rodiče. Nové mutace jsou velmi vzácné 

(Harper 1991). 

Potvrzení diagnózy se provádí genetickým testem. Pozitivita testu při absenci symptomů však 

neznamená diagnózu, ale pouze přítomnost vlohy pro nemoc. Genetický test lze provádět i u 

osob v riziku, ale je nutno striktně dodržovat specifický postup. Zcela vyloučené je provádět 

test bez souhlasu osoby v riziku a u osob mladších 18 let. Žádost rodičů o testování 

asymptomatických dětí v riziku není ojedinělá. Existuje však mezinárodní konsensus, podle 

kterého by asymptomatické děti by neměly být testovány. Hlavními důvody, proč netestovat 

tyto děti, jsou nemožnost samostatného rozhodování, nárůst možnosti stigmatizace v rodině i 

v ostatních sociálních vztazích a ovlivnění vzdělávací a výchovné péče – “genetická 

diskriminace” (Bloch and Hayden 1990, Harper and Clarke 1990).

Genetický test lze provést v několika za těchto podmínek:

a. Diagnostický test - konfirmační test: provádí se v případě důvodného klinického podezření 

na Huntingtonovu nemoc. 

b. Prediktivní test - provádí se u osob v riziku HN (presymptomatický test), tj. potomků 

postižené osoby, kteří si přejí vědět zda zdědili mutaci či nikoliv. Test lze také provést z 

biopsie choriových klků nejčastěji ve 12. týdnu či amniocentézy v 16. týdnu gravidity ženy 

nemocné Huntingtonovou nemocí anebo pozitivně testované ženy, která si přeje znát 

genetický status svého ještě nenarozeného dítěte (prenatální test).

Genetické testování osob v riziku má svá specifika vycházející z charakteru nemoci - zcela 

nevyléčitelné onemocnění devastujícího rázu a dědičného charakteru, které se obvykle projeví 

na vrcholu produktivního věku. Každý člověk v riziku neléčitelné, fatálně devastující nemoci 

rozhodující se o provedení testu, nese za své rozhodnutí plnou zodpovědnost. 60 % všech 

osob v riziku, které se dozví o možnosti genetického testování, si chce ihned nechat provést 

test. Jako hlavní důvody k svému rozhodnutí obvykle uvádí: vědět s jistotou, na čem jsou, 

plánovat budoucnost, event. informovat potomky apod.. Proto aby se předcházelo ukvapeným 

rozhodnutím je doporučován tzv. protokolární postup (International Huntington Association 

and the World Federation of Neurology Research Group on Huntington's Chorea 1994), který 

žadateli umožní získat potřebné informace a čas na jejich zpracování do konečného 

rozhodnutí. V rámci tohoto protokolu jedinec situaci opakovaně konzultuje s neurologem, 
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genetikem, psychiatrem a psychologem. Nakonec se pro provedení genetického testu 

rozhodne jen 9–20 % všech původních žadatelů. Nejčastější důvody pro odmítnutí 

genetického testu jsou: eventuelní ztráta naděje v případě průkazu mutace, strach před 

sledováním sama sebe a hledání prvních příznaků apod..

Osoby, u kterých byl test proveden, vykazují méně depresivních a úzkostných projevů než 

osoby v riziku, jež testování nepodstoupily. Většina testovaných osob jako pozitivní přínos 

testu bez ohledu na výsledek uvádí pocit jistoty (Codori 1994). V největším riziku rozvoje 

deprese jsou bezdětné osoby ve věku blížícím se obvyklé době manifestace nemoci, které 

nepodstoupily genetický test. Veliké problémy mohou nastat v situaci, kdy je prokázáno 

nosičství 27-39 CAG repetic. V takovém případě totiž vyšetření nedává jednoznačnou 

odpověď na budoucnost jedince a může tak negativně ovlivnit celý zbytek života (Maat-

Kievit 2000). Paradoxně u některých osob v riziku, kde nebyla potvrzena mutace, se mohou 

objevit psychické problémy a to ve smyslu „pocitů viny za přežití a úniku z rodinného 

prokletí“.

5.5. Metodika genetického testu

Pacient nebo člověk v riziku Huntingtonovy nemoci musí písemnou formou potvrdit souhlas 

s odběrem vzorku krve na genetické testování nemoci. Souhlasu není třeba, jestliže klinický 

stav pacienta výrazným způsobem narušuje spolupráci. V případě, že se jedná o osobu mladší 

18 let s klinickou suspekcí na Huntingtonovu nemoc informovaný souhlas podepisuje jeho 

zákonný zástupce. Genetické testování se provádí v laboratořích s mezinárodní akreditací. 

Genetický test spolehlivě prokáže případnou přítomnost mutovaného genu a určí i počet CAG 

repetic. 

K testu postačuje 10 ml žilní krve ve zkumavce obsahující EDTA. Genová DNA se izoluje 

z leukocytů standardní vysolovací technikou (Mullenbach 1998). Cílová oblast je 

amplifikována PCR metodou (Warner 1993). PCR produkty se separují na 4% agarozovém 

gelu a vizualizují etidium bromidem. Počet CAG tripletů se srovnává s velikostními 

standardy. Hraniční a sporné případy se ověřují sekvenováním z dalšího nezávislého vzorku.
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6. Problematika asymptomatických nositelů mutace

6.1. Psychosociální aspekty pozitivního genetického testu

Osoby u nichž byla genetickým vyšetřením potvrzena přítomnost mutace se různým 

způsobem vyrovnávají s možností manifestace Huntingtonovy nemoci. Mnoho lidí pomocí 

racionalizace, projekce či potlačení vědomí rizika vede normální život až do objevení 

příznaků nemoci. Psychologickým testováním asymptomatických nosičů mutace se zjistilo, že 

se hlavní rysy osobnosti významně nemění ani po sdělení pozitivního výsledku (Decruyenaere 

1996). Intenzita deprese a beznaděje před stanovením diagnózy je nejlepším prediktorem 

reakce jedince po testování bez ohledu na vlastní výsledek testu (Meiser and Dunn 2000). 

Ukazuje se, že lidé, kteří byli depresivního ladění před testem, trpí větším stresem po 

testování. Naopak anxiózní pacienti po testu pociťují částečné zmírnění svých úzkostných 

stavů (Codori 1994, DudokdeWit 1998). Celou situaci lépe zvládají lidé religiózně založení. 

Další faktory, které se ukázaly jako přitěžující pro vyrovnání se s nepříznivým výsledkem 

testu jsou ženské pohlaví a potomci (DudokdeWit 1998). Výsledek testu může negativně 

ovlivnit situaci v partnerských vztazích a v rodině. Objevuje se také diskriminace 

v zaměstnání, ve vzdělávání a v pojištění.

Sebevraždy u osob s u pozitivně testovaných osob a nemocných s Huntingtonovou nemocí

jsou častější než v normální populaci. Přibližně 6 % lidí spáchá suiciduum a okolo 28% se 

pokusí nejméně jednou o sebevraždu, což je zhruba čtyřikrát více než v normální populaci. 

Věk počátku nemoci významně neovlivňuje rozhodnutí pro suicidální jednání. K většině 

sebevražd dochází v raném a středním stádiu nemoci (Farrer 1986). 

Do svízelné situace se mohou dostat osoby, u kterých byl prokázán hraniční počet CAG 

tripletů (36-39). Takový výsledek nedává jednoznačnou odpověď na budoucnost jedince a 

může tak negativně ovlivnit celý zbytek života (Maat-Kievit 2000).

Také partneři nositelů mutace jsou rovněž vystaveni vyšší psychické zátěži, zvláště pak mají-

li s pozitivně testovaným jedincem děti. Lidé v riziku i jejich blízcí s těžšími psychickými 

obtížemi mohou výrazně profitovat ze spolupráce s týmem psychiatrů a klinických 

psychologů i genetiků a to jak před testem tak i později (Meiser and Dunn 2000). Správným 

hodnocením stavu pacienta nebo osoby v riziku a náležitým informováním těchto lidí, včetně 

rodinných příslušníků a osob pečujících o tyto pacienty, lze tak předcházet četným 
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nedorozuměním, konfliktům a frustracím z předčasné ztráty komunikace a sociální izolace a 

tak snížit utrpení těchto lidí.

6.2. Preklinické markery Huntingtonovy nemoci

Četné behaviorální poruchy (deprese, úzkost, agrese) mohou předcházet klinické manifestaci 

Huntingtonovy nemoci anebo mohou být prvním příznakem onemocnění. Tyto projevy však 

nelze vždy vysvětlit jen jakou reakci na povědomí o riziku závažného onemocnění. 

Opakovaně byly zaznamenány případy, kdy nemocný byl řadu let před nástupem 

neurologické symptomatiky léčen psychiatrem pro depresivní poruchu aniž nemocný věděl, 

že je v riziku a Huntingtonovy nemoci a rodinná anamnéza byla také negativní (Oliver 1970, 

Dewhurst 1970). 

V posledních letech se objevila řada prací o subklinických změnách kognitivních funkcí ještě 

před jasnou klinickou manifestací Huntingtonovy nemoci. Podle některých autorů se jedná o 

změny které se objevují těsně před klinickou manifetací (Campodonico 1996, Hahn Barma 

1998, Paulsen 2001), ale podle některých se jedná o změny které jsou přítomny řadu let před 

klinickým nástupem (Snowden 2002). Pro osoby v presymptomatickém stádiiu je typické 

zpomalení psychomotorického tempa (Foroud 1995, Lawrence 1998, Kirkwod 1999, 

Snowden 2002, Lemiere 2002). Rovněž byly zaznamenány poruchy v testech zaměřených na 

pozornost, verbální paměť, exekutivní funkce, inteligenční kvocient (Lawrence 1998, Lemiere 

2002, Lemiere 2004). Zajímavým zjištěním je specifická neschopnost rozeznávat výrazy 

obličeje, především výraz znechucení nejen u nemocných s Huntingtonovou nemocí, ale i u 

nositelů mutace HN (Sprengelmeyer, 1996; Gray, 1997). Kirkwoodová (Kirkwood 2000) 

pozorovala u asymptomatických osob nejen zhoršení kognitivního výkonu, ale také 

okulomotoriky a volní motoriky.
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7. Neurobiologie Huntingtonovy nemoci

7.1. Anatomie a patologie bazálních ganglií ve vztahu k Huntingtonově nemoci a 

patofyziologie hlavních klinických příznaků

7.1.1. Anatomie bazálních ganglií

V hloubi bílé hmoty hemisfér telencephala se nacházejí shluky šedé hmoty, které byly 

původně označovány termínem nuclei basales. Podle anatomické nomenklatury se k nim 

počítají: corpus striatum (nucleus caudatus a putamen), dále globus pallidus (zkráceně 

pallidum, tvoří ho pallidum externum et internum), amygdala a claustrum. Pallidum a 

putamen jsou dohromady označovány jako nucleus lentiformis. 

Vzhledem k anatomickému a k funkčnímu zapojení jsou k bazálním gangliím  přiřazovány

nucleus subthalamicus (corpus Luysi) a substantia nigra (zejména její pars reticulata, 

která je morfologicky a chemicky velmi podobná globus pallidus internus). Tvoří tak spolu se 

striatem a pallidem „dorzální oddíl“ bazálních ganglií, který je spojen s motorickými a 

asociativními funkcemi. Jako „ventrální oddíl“ bazálních ganglií je nyní označováno ncl. 

accumbens septi (striatum ventrale) a horní část substantia innominata (pallidum ventrale). 

Tyto části byly přiřazeny k bazálním gangliím později, když se prokázalo, že mají mnohé 

strukturní rysy společné. Ventrální oddíl má vztah k limbickým funkcím. 

Velmi těsný vztah k bazálním gangliím, s ohledem na jejich zapojení a mediátorovou výbavu 

nutnou pro normální fukci bazálních ganglí, mají také některé „chemické struktury“. Jsou to: 

nucleus basalis Meynerti (cholinergní jádro, CH 4), substantia nigra, pars compacta (SNc, 

dopaminergní A 9) a area ventralis tegmenti Tsai (dopaminergní A 10) (Parent 1995, 

Petrovický 1997, Petrovický 2003, Nakano 2000).

7.1.2. Buněčné populace bazálních ganglií

Striatum obsahuje dva základní typy neuronů, projekční „spiny“ neurony s četnými trnovými 

výběžky pro synapse a interneurony „aspiny“ neurony bez synaptických trnů. 

Spiny neurony jsou středně velké buňky a tvoří 95% všech neuronů ve striatu. Jejich hlavním

mediátorem je GABA, dále pak obsahují taurin a neuropeptidy (P substance, cholecystokinin, 

enkefalin, dynorfin, neurotensin). 
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Aspiny neurony tvoří asi 4% buněčné populace striata a jsou to interneurony. Aspiny neurony 

jsou rozdělovány do tří hlavních tříd: (1) velké cholinergní neurony; (2) GABAergní 

interneurony obsahující parvalbumin nebo calretinin a (3) neurony obsahující somatostatin, 

NADPH-diaforázu, NO-syntetázu a GABA. 

Striatum není homogenní struktura. Funkčně a histochemicky v něm lze lze rozlišovat matrix 

a striosomy. Pro matrix, která má u dospělých lidí 80% podíl, je typické silné barvení na 

acetylcholinesterázu. Matrix má aferentní spoje ze sensorimotorického kortexu, sekundární 

motorické kůry, limbické kůry, ncll. intralaminares thalami, area ventralis tegmenti Tsai a 

eferentní spoje pro pallidum internum a substantia nigra pars reticularis. V matrix jsou hojně 

zastoupeny D2 receptory. Matrix disponuje modulátory jako jsou: enkefalin, somatostatin a 

substance P. Striosomy jsou ostrůvkovitě rozptýleny v matrix a na acetylcholinesterázu se 

barví slabě. Aferentní spoje pro striosomy pochází ze substantia nigra pars 

compacta, limbického systému a frontální asociační korové oblasti a eferentní spoje končí 

v pallidum externum. Ve striosomech se nachází velké množství D1 receptorů Striosomy mají 

bohatou enzymatickou výbavu pro metabolismus katecholaminů a z modulátorů jsou 

přítomny dynorfin, enkefalin, GABA, substance P a neurotensin (Parent 1995, Petrovický 

1995, Nakano 2000, Parent 2000).

Globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis jsou si navzájem po stránce 

morfologické i biochemické podobné. Převážná většina buněk jsou velké multipolární 

projekční neurony. Interneuronů je v pallidu i substantia nigra pars reticularis poměrně málo. 

Hlavním neurotransmiterem je opět inhibiční GABA.

7.1.3. Neuropatologie Huntingtonovy nemoci

U Huntingtonovy nemoci jsou nejvíce patologickým procesem zasažena bazální ganglia, 

hlavně striatum. Kaudatum prominující do laterální komory může být redukováno až na tenký 

proužek tkáně, s následným rozšířením frontálních rohů postranních komor. Postiženy jsou 

také thalamus a globus pallidus (Lange 1976, Vonsatell 1985, de la Monte 1988, Vonsatell 

1998). Postižena však bývá i bílá hmota hemisfér a kortex (Lange 1976). Kortikální atrofie 

postihuje především frontální oblast. V pokročilém stádiu nemoci je atrofií postižena 

převážná většina mozku. Jeho hmotnost může být snížena až o čtvrtinu. 

Numerická atrofie neuronů a glióza začínají v mediálním kaudatu a dorzálním putamen 

(Vonsattel 1985, Vonsattel 1998). Některé studie ukazují, že morfologické změny v kaudatu 
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začínají v jeho ocasu (Vonsattel 2000). U presymptomatických nosičů huntingtonského genu 

jsou v této části zmnoženy astrocyty, ale ostatní buněčné populace jsou normální (Gomez-

Tortosa 2001). 

Ve striatu jsou hlavně postiženy středně veliké spiny GABAergní neurony (Graveland 1985). 

Středně velké ostnité neurony jsou postiženy nejprve ve striosomech a to nejdříve 

v dorzomediálním kaudatu, následně i ve ventrolaterální části putamen. Enkefalin pozitivní 

středně velké spiny neurony jsou vulnerabilnější než středně velké spiny neurony obsahující 

substanci P a dynorfin (Mitchell 1999). Postiženy jsou GABAergní neurony s projekcí do 

laterálního palida obsahujíci enkefalin a také do mediálního palida a substantia nigra pars 

reticulata obsahují substanci P (Graybiel 1990). Obě buněčné populace jsou u Huntingtonovy 

nemoci vulnerabilní, ale přednostně jsou v časných stádiích choroby postiženy projekce do 

laterálního pallida a do substantia nigra pars reticulata (Reiner 1988). Méně jsou postiženy 

velké a malé aspiny neurony. Malé aspiny interneurony obsahující somatostatin, neuropeptid 

Y a enzym NO-syntázu, jsou zachovány (Dawson 1991). Velké cholinergní neostnité 

interneurony jsou rovněž méně postiženy (Ferrante 1987).

Dochází také k celkovému snížení počtu glie, ale vzhledem k masivnímu snížení neuronů 

jejich poměr vůči neuronům stoupá. Reaktivní mikroglie je přítomna již na počátku 

patologického procesu v pallidu, neostriatu i kortexu a v přilehlé bílé hmotě. Její denzita se 

zvyšuje s úbytkem neuronů (Sapp 2001). V degenerujících neuronech jsou přítomny četné 

inkluze, jejich funkční význam je i nadále nejasný (DiFiglia 1997, Gutekunst 1999). Některé 

inkluze nápadně připomínají svou strukturou amyloidové agregáty, nalezené u Alzheimerovy 

nemoci nebo prionových nemocí (McGovan 2000).

Postmortální histochemická vyšetření prokazují normální nebo lehce zvýšenou hladinu 

dopaminu a glutamátu ve striatu (Bird and Iversen 1974, Bird 1980). Naopak GABA a enzym 

glutamátdekarboxyláza jsou výrazně sníženy (Bird and Iversen 1974, Perry 1973). Enzym 

cholinacetyltransferáza je rovněž snížen (Bird and Iversen 1974, McGeer 1973). Některé 

striatální neuropeptidy jako jsou substance P, enkefaliny, angiotenzin konvertující enzym a 

cholecystokinin jsou sníženy (Martin 1986, Perry 1973, Spokes 1981). Hladiny somatostatinu, 

neuropeptidu Y, vazoaktivního intestinálního peptidu, neurotensinu a tyreotropin releasing 

hormonu jsou normální nebo zvýšené (Beal 1988, Nemeroff 1983). 

V kortexu degenerativní změny postihují především laminy III. ,V. a IV. a jsou doprovázeny 

oligodendrogliální reakcí (Sotrel 1991), hlavně frontální a parietální oblast (Savopoulos 

1990). Rovněž je pozorován selektivní úbytek pyramidových projekčních neuronů s barvením 
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na nefosforylované proteiny neurofilament (Cudkowitz and Kowal 1990). V kortexu jsou 

četna depozita lipofuscinu. MacDonald (1997) se domnívá, že některé kortikální oblasti 

přednostně podléhají degeneraci. Pozoroval v gyrus angularis výrazný úbytek pyramidových 

buněk a laminální dezorganizaci. Gyrus angularis má u primátů mohutnou projekci do 

kaudata. Kůra mediálního temporálního laloku je relativně zachována. Atrofie kaudata a 

putamen pozitivně koreluje s atrofii kortexu, ale stupeň kortikální atrofie na rozdíl od 

subkortikální atrofie je úměrný počtu CAG tripletů, úbytek frontální bílé hmoty koreluje 

s kortikální i striatální atrofií. Věk manifestace chorey koreluje s velikostí subkortikální 

atrofie, ale průběh chorey negativně koreluje s atrofií bílé hmoty (Halliday 1998).

Přibližně 40% pacientů s Huntingtonovou choreou má úbytek pigmentovaných neuronů 

v substantia nigra, zejména v pars reticularis (Oyanagi 1989). Počet dopaminergních neuronů 

patrně nemá zásadní význam pro vznik choreatické nebo rigidní formy nemoci (Albin 1990). 

U pacientů s juvenilní formou se potvrdila normální hladina metabolitů dopaminu v likvoru 

(Kurlan 1988).

Postiženo je také hypothalamické laterální tuberální jádro. V něm je snížen počet AMPA a 

NMDA receptorových vazebných míst (Kremer 1990, Kremer 1993) a významná numerická 

atrofie (Braak 1992). Úbytek neuronů koreluje s průběhem nemoci a největší zánik neuronů 

byl nalezen u mladých pacientů, u nichž byly jako první motorické symptomy (Kremer 1992). 

Uvažuje se o možném vlivu hypothalamického laterálního jádra na příjem potravy a 

metabolismus.

Zaznamenána byla i numerická atrofie Purkyňových buněk cerebella a buněk nucleus dentatus 

(Jeste 1984). Výraznější numerická atrofie je v těchto strukturách přítomna u juvenilních 

forem Huntingtonovy nemoci (Beyers 1973).

Numerická atrofie postihuje i některé kmenové struktury (jádra zadních provazců, olivy, 

laterální vestibulární jádro, jádra n. vagus a n. hypoglossus (Roos 1986). Glióza postihuje 

zadní provazce míšní a buňky předních rohů míšních vykazují hyperchromázii a depozita 

lipofuscinu (Roos 1986). 
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7.2. Fyziologie a patofyziologie bazálních ganglií ve vztahu k Huntingtonově nemoci a 

patofyziologie hlavních klinických příznaků

Funkce bazálních ganglií je spojována především se zpracováním kortikálních motorických 

impulsů pro frontální kůru a motorická centra mozkového kmene (Alexander 1990, Parent 

1995). Bazální ganglia se tak spolu s frontálními laloky podílejí na selekci, plánování a 

iniciaci pohybů. Bazální ganglia však také výzmanou měrou ovlivňují regulaci emocí a 

kognitivních funkcí (Cummings 1993, Brown 1997, Tekin 2002).

7.2.1. Okruhy bazálních ganglií

Bazální ganglia náleží k pomocným systémům motoriky a mají tlumivý vliv na korové a 

podkorové motorické funkce. Striatum příjímá informace z různých oblastí kortexu a převádí 

je do pallida nebo substantia nigra pars reticularis a z nich do thalamických jader a odtud do 

frontálního kortexu. Pallidum a substantia nigra pars reticularis jsou napojeny na motorické 

kmenové struktury. Z pallida směřují spoje do retikulární formace, aby tak byly modifikovány 

pohyby trupu a končetin. Substantia nigra pars reticularis je napojena na tectum a ovlivňuje 

tak řízení pohybů krku, hlavy a očních bulbů (obr. č. 3). Okruhy bazálních ganglií lze 

anatomicky a funkčně rozdělit na hlavní okruh existujcí ve čtyřech funkčních variantách a 

čtyři vedlejší okruhy (viz níže).

K dalším kmenovým motorickým strukturám napojeným na bazální ganglia patří nucleus 

ruber a nucleus pedinculopontinus. Konečnou realizaci pohybu zajistí pyramidová dráha 

(Albin 1989, Alexander 1990, Parent 1995, Graybiel 1995, Petrovický 1995, Petrovický 1997, 

Druga 1997, Parent 2000, Petrovický 2003).
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Obr. č. 3:Obecné schéma zapojení bazálních ganglií: STR – striatum, GP – globus 

pallidus, SNr – substantia nigra pars reticularis, RF – retikulární formace, TEC – tectum, Th –

thalamus, MS – medulla spinalis (volně podle Petrovického 1995)

Hlavní okruhy bazálních ganglií:

1. Senzorimotorický okruh

Z primání senzitivní, premotorické, primární a sekundární motorické kůry jsou vzruchy 

převáděny přes putamen do globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis. Zde se 

přepojují na thalamus (ncl. ventralis anterior et ventralis lateralis). Z thalamu se infromace 

vrací zpět do sekundární motorické korové oblasti. Senzorimotorický okruh slouží ke 

zpracování informací pro pohyb končetin a trupu. 

2. Okulomotorický okruh

Tento okruh začíná ve zrakové kůře, premotorické kůře a frontálním okohybném poli. 

Infromace z těchto oblastí jsou převáděny přes corpus nuclei caudati do globus pallidus 

internus a substantia nigra pars reticularis, které cestou přes thalamus (ncl. ventralis anterior et 

medialis dorsalis) vrací upravené infromace do frontálního okohybného pole. Okulomotorický 

okruh zajišťuje pohyby očních bulbů v závilosti na zrakových podnětech. 
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3. Asociační okruh

Podněty z frontální a parietální asociační oblasti a také premotorické kůry jsou přepojovány 

v caput nuclei caudati do globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis a pak se 

přes thalamus (ncl. ventralis anterior et medialis doraslis) se modifikované vrací zpět do 

premotorické kůry. Asociační okruh moduluje prostorovou paměť a upatňuje se i 

vyhodnocování vlastního chování. 

4. Limbický okruh

Informace z hipokampální formace, gyrus cinguáli, orbitofrontální a temporální kůry vstupují 

přes caput nuclei caudati a striatum ventrale do  globus pallidus internus, pallidum ventrale a 

sunstantia reticularis pars nigra do thalamu (ncl. ventralis anterior et medialis dorsalis) a zpět 

do přední cingulární a orbitofrontální kůry. Z této části kůry je pak inciována motorická 

odpověď. Tento okruh je také napojen na hypothalamická jádra, které prostřednictvím 

sestupných drah, většinou s předpojením v retikulární formaci, regulují visceromotorická a 

somatomotorická centra kmene a míchy. 

Vedlejší okruhy bazálních ganglií:

1. Subthalamický okruh

Subthalamický okruh je tvořen recipročními spoji  globus pallidus a nucleus subthalamicus. 

Ncl. subthalamicus má spoje se striatem, substantia nigra a retikulární formací. Ncl. 

subthalamicus má také vlastní korovou aferentaci. 

2. Striatonigrální okruh

Dopaminergní neurony ze substantia nigra pars compacta jdou do striata. Okruh uzavírají 

axony striata, které mají synapse s dendrity těchto dopaminergních neuronů. Dendrity 

dopaminergních neuronů však zasahují do substantia nigra pars reticularis. 

3. Striatopallidosubthalamický okruh

Axony striata se přepojují přes globus pallidus externus do ncl. subthalamicus a substantia 

nigra. Ncl. subthalamicus je napojeno na globus pallidus externus a zpětně na striatum. 

Prostřednictvím ncl. subthalamicus je tento okruh napojen i na retikulární formaci. 
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4. Pallidoretikulothalamický a nigrotektothalamický okruh

Pallidoretikulothalamický okruh začíná v globus pallidus internus, pokračuje v retikulární 

formaci (ncl. pedunculopontinus) a odtud do thalamu (ncl. mediodorsalis, ncll. 

intralaminares). Informace z thalamu se přepojují do striata přímo nebo přes kůru.

Nigrotektothalamický okruh tvoří neurony substantia nigra pars reticularis napojené na 

hluboké struktury tekta, které jsou rovněž spojeny s ncl. mediodorsalis thalami a ncll. 

intralaminares thalami. 

7.2.2. Patofyziologie řízení motoriky Huntigtonovy nemoci

Aferenty z primární a sekundární motorické, premotorické a senzitivní korové oblasti jdou do 

senzorimotorické části striata (dorzolaterální postkomisurální putamen, dorzolaterální lem 

prekomisurálního putamen, laterální část kaudata), kde jsou prostředníctvím excitačních 

glutamátových synapsí napojeny na středně velké spiny neurony produkující GABA. 

Eferentní spoje striata míří do globus pallidus internus et externus a substantia nigra, zejména 

její pars reticularis. Axony z caput nuclei caudati jsou do rostrální poloviny substantia nigra a 

vlákna z putamen do její kaudální poloviny. Vlákna z nucleus caudatus končí zejména 

v dorzální polovině globus pallidus a vlákna z putamen v jeho kaudální polovině (Szabo 

1967). GABAergní striatální neurony tzv. „přímé motorické dráhy“ vysílají axony přimo do 

globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis. Tyto neurony mají D1 receptory a 

modulační peptidy substanci P a dynorphin a mají přímý inhibiční efekt do globus pallidus 

internus a substantia nigra pars reticularis. „Nepřímá motorická dráha“ spojuje striatum 

s do globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis prostřednictvím globus pallidus 

externus a ncl. subthalamicus. Zde se uplatňují D2 receptory a peptid enkefalin. Spoje ze 

striata do globus pallidus externus z globus pallidus externus do ncl. subthalamicus jsou 

rovněž GABAergní. Neurony ncl. subthalamicus obsahují glutamát a aktivují globus pallidus 

internus a substantia nigra pars reticulata. Stimulace neuronů nepřímé motorické dráhy 

způsobí inhibici globus pallidus externus, což vede k desinhibici ncl. subthalamicus jež 

excituje globus pallidus internus a substantia nigra pars reticularis (obr. č. 4). Koexistence 

přímé a nepřímé motorické dráhy umožňuje modulaci kmenových a thalamo-kortikálních 

struktur podílejících se na motorice. 
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V časných stadiích Huntingtonovy nemoci je dominuje postižení nepřímé motorické dráhy 

(obr. č. 5). Zpočátku jsou degenerativními procesy více zasaženy GABAergní neurony, 

používající neuromodulátor enkefalin. V důsledku snížení množství GABA není dostatečně 

inhibováno globus pallidus externus, které zvýší svoji produkci GABA a tak nadměrně 

inhibuje ncl. subthalamicus, které sníží tvorbu glutamátu a utlumí se tak i tvorba GABA 

v globus pallidus internus. Na to thalamus reaguje nadprodukcí glutamátu, který neadekvátně 

excituje motorický kortex a dochází tak ke vzniku choreatických dyskinezí (Albin 1990, 

Matsumura 1995). 

V pozdních stadiích Huntingtonovy nemoci klinicky převažuje dysfunkce přímé motorické 

dráhy (obr. č.6). Ve striatu dochází k masivnímu úbytku GABAergních neuronů se substancí 

P a dynorfinem. Vzhledem k snížení hladiny GABA je nedostatečně inhibováno globus 

pallidus internus, které pak zvyšuje svoji produkci GABA. Výsledkem je utlumení thalamické 

aktivity, která je spojena se snížením tvorby glutamátu a tedy nedostatečnou aktivací 

motorického kortexu, která se projeví bradykinezí až akinezí. Bradykineze vzniká na 

podkladě patologických signálů bazálních ganglií pro suplementární motorickou areu, která se 

podílí na iniciaci pohybu a realizaci sekvenovaných pohybů (Albin 1990, Matsumura 1995).

Obr. č. 4: Schéma zapojení BG.

D1 a D2 – dopaminové receptory, 

SNc – substantia nigra pars 

compacta, SNr – substatia nigra pars 

reticularis, Gpe – globus pallidus 

externus, Gpi – globus pallidus 

internum, STN – nucleus 

subthalamicus, Th – thalamus, MS –

medulla spinalis, Glu – glutamát, 

GABA – kys. gabaaminomáselná, 

Enk – enkefalin, Sub P – substance P, 

Dyn – dynorphin

Plná čára excitační spoj.

Přerušovaná čára inhibiční spoj.
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Obr. č. 5: Časná fáze Huntingtonovy nemoci - nepřímá motorická dráha

Obr.č.6: Pozdní fáze Huntingtonovy nemoci - přímá motorická dráha

D1 a D2 – dopaminové receptory, SNc – substantia nigra pars compacta, SNr – substatia nigra 

pars reticularis, GPe – globus pallidus externus, GPi – globus pallidus internus, STN –

nucleus subthalamicus, Th – thalamus, MS – medulla spinalis, Glu – glutamát, GABA – kys. 

gabaaminomáselná, Enk – enkefalin, Sub P – substance P, Dyn – dynorphin. Plná čára 

exicitační spoj a přerušovaná čára inhibiční spoj.

Velmi častým příznakem u pacientů s Huntingtonovou nemocí je zpomalení sledovacích a 

sakadických pohybů a vzácně je také přítomna mírná supranukleární obrna. V patogenezi 

zpomalení sakád se mohou uplatnit léze v paramedianí pontinní retikulární formaci, zvláště 

pak nucleus pontis centralis caudalis. Koeppen (1989) prokázal u Huntingtonovy choroby 

progresivní numerickou atrofii právě tohoto jádra.
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7.2.3. Bazální ganglia a kognitivní a behaviorální projevy

Z anatomicko-funkčního hlediska lze striatum rozdělit na ventrální a dorzální oblast 

(Flaherthy 1994). Větší dorzální striatum nad commisura anterior (v literatuře často 

popisované jako „motorické striatum“) je propojeno s asociačními a senzorimotorickými 

korovými oblastmi. Ventrální striatum („psychické striatum“) zahrnuje ncl. accumbens 

septi, tuberculum olfactorium a část putamen kaudálně od commisura anterior a má vztah 

k limbickému systému.

K interpretaci klinické symptomatiky je používano anatomicko-funkční dělení podle 

Cummingse (Cummings 1993, Tekin 2002). Ventrální striatum je podle těchto prací napojeno 

třemi okruhy na různé oblasti frontálních laloků a jejich prostřednictvím ovlivňuje různé 

mentální funkce (Cummings 1993, Tekin 2002) (fronto-subkortikální okruhy obr. č. 7). 

Dorzolaterální okruh jehož postižení se projevuje především poruchami exekutivních funkcí 

(inhibice a preference podnětu, plánování a řešení úloh). Orbitofrontální okruh jehož 

postižení se projeví především změnami osobnosti, poruchou zájmu, motivace, iniciativy, 

desinhibicí chování, emoční labilitou, inadekvátní euforií a iritabilitou. Mediofrontální 

(přední cingulární okruh) jehož postižení se projeví především známkami, jako je 

nehybnost, inkontinence, apatie, abulie, ztráta komunikace, nepřijímání potravy až tzv. 

akinetickým mutismem.

Porucha zapojení BG je vždy spojena s neurotransmiterovou dysbalancí. Míra postižení 

jednotlivých okruhů a kombinace symptomatiky dává vzniknout individuálnímu projevu 

psychické dysfunkce pacienta. 
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Obr. č. 7: Fronto-subkortikální okruhy (zjednodušené schéma dle Cummingse 1993) 

a) dorzolaterální okruh, b) orbitofrontální okruh, c) mediofrontální (přední cingulární) okruh

7.3. Huntingtin

Produktem genu IT 15 je cytoplazmatický protein huntingtin, který se skládající ze 3144 

aminokyselin, o molekulové hmotnosti 348 kD. Huntingtin je fyziologicky exprimován 

v pohlavních i somatických buňkách v podobě dvou transkriptů o délce 10,3 kb a 13,7 kb a 

liší se velikostí 3´konce (Lin 1993, Lin 1995). Největší koncentrace huntingtinu byly 

zaznamenány v mozku a varlatech (Strong 1993, Sharp 1995, Sapp 1997). Huntingtin je 

exprimován v gliových buňkách, ale v mnohem větší koncentraci je přítomen v neuronech 

(Dure 1994). 

V posledních letech se objevila řada prací diskutujících význam fyziologického huntingtinu, 

ale zatím ucelený obraz chybí. O jeho významu mohou napovědět pokusy na zvířecích 

modelech, kde se ukázala nezbytnost alespoň jedné genokopie huntingtinu pro správný vývoj 

mozku, bez závislosti na počtu CAG tripletů. Absence huntingtinu vede k abnormálnímu 

vývoji mozku a perinatální smrti (Ambrose 1994, Nasir 1995, Duyao 1995). Studie na 

homozygotech ukazují, že i mutovaný huntingtin zajistí normální vývoj nervového systému 

(White 1997). Fyziologický huntingtin napomáhá transkripci BNDF (brain derived 

neurotrophin factor) (Zuccato 2001), který je esenciální pro zachování neuronů ve striatu a 
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vývoj mozku. V přítomnosti patologického huntingtinu dochází k výraznému snížení hladiny 

této neuroprotektivní látky. BNDF vzniká v kortexu a odtud je transportován k vyzrálým 

neuronům striata. Poměrně vysoké hladiny huntingtinu byly detekovány také ve slezině a 

thymu a je zkoumán jeho význam v hematopoéze (Metzler 2000). 

Součástí genu pro huntingtin je řetězec CAG tripletů, v 5´oblasti 1. exonu, který dává vznik 

polyglutaminové sekvenci. V normální lidské populaci se délka polyglutaminové sekvence 

pohybuje od 9 do 35. U jiných živočišných druhů například u myši je jich 7, u krysy 8 a 

čtverzubec má 4 CAG triplety (Kermer 1994, Barnes 1994, Schmitt 1995). U drosophily 

nebyl nalezen žádný CAG triplet (Housman 1995). Přesný význam polyglutaminového 

řetězce není znám a není-li řetězec příliš dlouhý, neovlivní normální funkci proteinu. 

Abnormálně dlouhý polyglutaminový řetězec pravděpodobně vede ke konformačním změnám 

proteinu a to vede k tvorbě intracelulárních agregátů, zejména v jádře (Landles and Bates 

2004). 

Gen pro Huntingtonovu nemoc obsahuje ještě polymorfní prolinovou (CCG)n repetici 

lokalizovanou hned vedle (CAG)n (Rubinsztein 1993, Andrew 1994a, Barron 1994). Tato 

repetice se byly pozorována v počtu 10, 12 a nejčastěji 7 kopií (Harper 1996). Tvz. deleční 

polymorfismus 2642 je spojen s delecí GAG tripletu v 58. exonu a proto výsledný protein 

neobsahuje kyselinu glutamovou (obr. č. 8). Frekvence GAG delece je u 24-38 % u 

chromozomů s CAG expanzí, ale pouze 7 % u normálních alel tohoto genu (Almquist 1995). 

Huntingtin má na N-konci kromě polyglutaminové sekvence (polyGLN), také polyprolinovou 

(polyPRO) a ve střední části proteinu 2642 polymorfismus, který je spjat s absencí nebo 

přítomností kyseliny glutamové. Význam těchto polymorfních oblastí zůstává zatím neznámý.
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5´ 1. exon 58. exon 3´

(CAG)n (CCG)n 2642

N C

(GLN)n (PRO)n GLU

+/- 3bp(CAG)7 - 219 -35 36-121

Obr. č. 8: Polymorfní oblasti IT15/HD genu (podle Růžičkové 200)

Patologický huntingtin má expandovaný polyglutaminový řetězec, který může měnit 

konformaci proteinu (beta sheets/pollar zippers) a tak získat novou funkci (gain of function). 

Některé modely patogeneze nemoci vychází z vlastností polyglutaminové sekvence, která je 

potenciálním substrátem pro transglutaminázy, které mohou spojit glutamin s lysinovými 

zbytky jiných proteinů a vytvořit tak formace (inkluze), které jsou rezistentní k peptidázám 

(Green 1993). Transglutaminázy posttranslačně k sobě váží proteiny obsahující polyaminový 

řetězec. Aktivita transglutamináz je vyšší v neuronech, které obsahují mutovaný huntingtin, 

zvláště pak obsahuje-li více než 36 glutaminů (Karpuj 1999). V lymfocytech pacientů 

s Huntingtonovou nemocí je aktivita transglutamináz o 25 % zvýšena. 

Transglutaminázová aktivita vzrůstá s věkem nemocných a inverzně koreluje s délkou CAG 

řetězce (Cariello 1996), zatímco u zdravých lidí klesá věkem. Polyglutaminové řetězce mají 

tendenci vytvářet polární zipy a agregáty pomocí hydrogenových vazeb (Perutz 1994, Stott 

1995). Vzájemnou interakcí proteinů za přispění polyglutaminového řetězce mohou snadno 

vzniknout insolubilní a toxické precipitáty, analogicky jako amyloidová deposita u jiných 

neurodegenerativních chorob.
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Aminoterminální fragment huntingtinu obsahující polyglutaminovou sekvenci je patrně pro 

buňky toxický (Martindale 1998, Hackam 1998). Tento fragment mutovaného huntingtinu je 

lokalizován v intranukleárních inkluzích a dystrofických neuritech kortexu a striata, kde spolu 

s ním byl také detekován ubiquitin (DiFiglia 1997). Blokováním nukleární lokalizace 

patologickéhu huntingtinu je možno potlačit tvorbu intranukleárních inkluzí a indukci 

neurodegenerace. Nicméně přítomnost inkluzí nekoreluje s huntingtinem indukovanou smrtí a 

jejich existence může být interpretována i jako výraz celulární obrany vůči huntingtinem 

indukované buněčné smrti (Saudou 1998). 

V patogenezi nemoci se pravděpodobně významně uplatňují i poruchy v regulaci aktivity 

systému kaspáz (cystei-aspartátových proteáz), které štěpí a inaktivují homeostatické proteiny 

v průběhu apoptózy. Kaspáza 3 (apopain) a kaspáza 6 mohou přímo štěpit mutovaný 

huntingtin na toxické fragmnety. Účinek kaspázy 8 je podmíněn vlastnostmi kaspáz 3 a 6. 

Aktivovaná kaspáza 8 může následnou aktivací apoptotického proteázového faktoru 1 a DNA 

fragmentačního faktoru indukovat apoptózu (Wellington a Hayden 2000, Izawa 1998). 

Na myším modelu (knock-out myši) s defektní iniciátorovou kaspázou 1 (interleukin-1b 

converting enzyme, ICE) se ukázalo, že nelze bez tohoto enzymu nastartovat apoptotické děje 

(Ona 1999). Zkřížením takovéto myši s transgenní myší představující model Huntingtonovy 

nemoci bylo dosaženo snížení tvorby agregátů a zpomalení progrese vlastní nemoci. 

Nukleárně lokalizovaný huntingtin zvyšuje expresi kaspázy 1, která ovlivňuje aktivitu 

kaspázy 3 a může tak spustit apoptózu (Li 2000). Podle některých pozorování porucha 

enzymatické degradace mutovaného huntingtinu má za následek nejen aktivaci kaspáz, ale i 

uvolnění mitochondriálního cytochromu c rovněž indukujícího apoptózu (Ranjan Jana 2001).

Odštěpený N-konec se přesouvá z cytoplazmy do jádra a může tak ovlivnit funkci 

transkripčních faktorů typu Sin3a, TATA-binding protein a CBP [CREB(cAMP-response 

element binding protein)-binding protein] (Kazantsev 1999, Huang 1998, Bouttel 1999, Cha 

2000, Sugars 2003). Regulační proteiny jako p53, CBP, specifity protein 1 (SP1), TATA 

binding protein (TBP) pak mohou vytvářet intranukleární agregáty (Landles and Bates 2004). 

Mutovaný huntingtin může postihnout expresi několika genů najednou a na různých úrovních. 

Jedná se o geny odpovědné zejména za vznik intracelulárních signalizačních molekul nebo 

neurotransmiterových receptorů (Cha 2000).

Patologický huntingtin se váže na HIP-1 (huntingtin interacting protein 1), který funguje jako 

preapoptotický protein, jehož nadprodukce vede k rychlé kaspáza 3 dependentní smrti buněk. 

HIP-1 obsahuje protein, který je součástí apoptotické domény (DEDs). Samotný HIP-1 je 
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nezávislý na DED-containing caspase 8, ale obě jsou inhibovatelné antiapoptotickým 

proteinem (genem) Bcl-x(L). Koexprese normálního huntingtinového fragmentu a jeho vazba 

s HIP-1 brzdí apoptózu (Trottier 1995). Podle Kalchmana (1997) nemožnost interakce 

normálního huntingtinu s HIP-1 se podílí na vzniku defektního cytoskeletálního systému 

v CNS.

Huntingtin reaguje s HAP-1 (huntingtin-associated protein-1) (Li 1995) a HIP-1 (Wanker 

1997, Kalchman 1997), které jsou asociována s funkcí membránových vesiklů, interagují 

s cytoskeletálními proteiny a je možné, že huntingtin tak může ovlivňovat endocytózu, 

recyklaci membrány (Gussella and MacDonald 1998). Například vazbou na komplex dynein-

dynactin 150 moduluje intracelulární transport organel (Li 1998). HAP-1 se podílí na vývoji 

axonů a synapsí. HAP-1 je kolokalizovgán s NO-syntázou, která se mimo jiné uplatňuje 

v patogenezi oxidativního stresu. Patologický huntingtin má však větší afinitu k HAP-1 

(Yamamoto 2000, Li 1995) a může tak jeho účinky alterovat (Rigamonti 2000). Současná 

pozorování poukazují na možnou souvislost mezi HAP-1 a různými neurologickými 

onemocněními, včetně progresivní supranuklearní obrny nebo Parkinsonovy nemoci typu late 

onset (Davies 1998).

Kromě výše jmenovaných proteinů, jsou popsány četné interakce i s jinými proteiny. 

Cystathionin -syntáza (CBS) transformující excitotoxický homocystein, která se výhradně 

váže s huntingtinem, může být inhibována mutovaným huntingtinem (Boutell 1998). 

Patologický huntingtin se váže také na glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenázu, jež byla 

nalezena ve zvýšeném množství v neuronech před začátkem apoptózy (Chuang 1996). 

Nukleární receptor ko-represor (N-Cor) inhibující transkripci byl identifikován v cytoplazmě 

ve vazbě s mutovaným huntingtinem (Boutell 1999). Kalmodulin s fyziologickým 

huntingtinem interaguje jen v přítomnosti kalciových iontů, ale s mutovaným proteinem i 

samostatně (Bao 1996). Kalmodulin prostřednictvím kalciových iontů může aktivovat různé 

fosfolipázy, proteázy a endonukleázy. Důležitou funkci v patogenezi může mít ubikvitin-

konjugující enzym (hE2-25K), jelikož ubikvitinizace je podmínkou degradace některých 

proteinů. Ubikvitin je součástí intranukleárních inkluzí (Sieradzan 1999). Zatímco 

v cytoplazmě v inkluzích mutovaný huntingtin není ubikvitinizován, (Li 1999). Tento nález 

odpovídá spíše počátečním stádiím nemoci 

Všechny výše zmiňované interakce proteinů s mutovaným huntingtinem se uskutečňují 

prostřednictvím polyglutaminové sekvence. Mutovaný huntingtin může však také interagovat 

s proteiny přes svou polyprolinovou sekvenci. Jedná se například o protein SH3GL uplatňující 
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se v přenosu signálů z membránových receptorů (Sittler 1998) nebo tvz. proteiny s WW 

doménou (WW-domain proteins) podílejících se na sestřihu pre-mRNA (Faber 1998), mezi 

něž je počítán polyglutamin-vazebný protein 1 (PQBP-1) inhibující transkripci (Waragai 

1999).

7.4. Základní neurodegenerativní mechanismy Huntingtonovy nemoci

Selektivní dysfunkce a následný úbytek neuronů ve striatu, ale i dalších částech mozku je 

vysvětlován řadou mechanismů, které mohou způsobit buněčnou smrt u Huntingtonovy 

nemoci. Nejčastěji jsou diskutovány mechanismy excitotoxické, oxidativního stresu, poruch 

energetického metabolismu a apoptózy. Všechny jsou pravděpodobně podmíněny vlastnostmi 

zmutovaného huntingtinu (Raymond 2003).

Jednou z příčin zániku nervových buněk u Huntingtonovy nemoci je neurotoxický efekt 

excitačních aminokyselin (excitotoxicita). Tuto hypotézu podporují četné animální studie. 

Intrastriatální aplikace kainátové kyseliny, která je agonistou glutamátových receptorů, 

způsobuje leze podobné těm, které byly nalezeny v mozcích osob s Huntingtonovou nemocí 

(Coyle 1976, McGeer 1976). Intrastriatální aplikace kyseliny chinolinové, která je agonistou 

N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů, způsobuje selektivní úbytek středně velkých 

ostnitých GABAergních neuronů striata se zachováním striatálních interneuronů (Beal 1994, 

Greene 1993, Rothman 1995). Kyselina chinolinová vyvolává změny, které nápadně 

připomínají neuropatologický obraz Huntingtonovy nemoci (Hansson 1999). U osob s 

Huntingtonovou nemocí je denzita NMDA receptorů ve striatu výrazně snížena a byl 

pozorováno snížené vychytávání glutamátu glií (Raymond 2003). Oxidativní stress

způsobený nadbytkem volných radikálů může vznikat na podkladě mitochodriální dysfunkce 

a excitotoxicity (Guidetti 2000, Tabrizzi 2000). Poruchy energetického metabolismu snižují 

práh pro toxicitu glutamátu, mohou vést k aktivaci excitotoxický procesů a produkci volných 

radikálů. U osob s Huntingtonovou nemocí magnetická rezonanční spektroskopie prokázala 

zvýšení laktátu v bazálních gangliích a okcipitální kůře (Koroshetz 1997). U nemocných 

s Huntingtonou nemocí byla potvrzena mitochondriální dysfunkce v různých tkáních 

(Arenas 1998, Tabrizzi 1999), zejména však ve striatu (Nishino 2000, Milakovic 2005). 

Mitochondriální dysfunkce je studována na animálních modelech pomocí intrastriatální 
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aplikace kyseliny 3 nitropropionové (Brouillet 1995). Kyselina nitropropionová je 

ireverzibilní inhibitor sukcinát dehydrogenázy. V závislosti na dávce inhibuje produkci ATP a 

to vede k zvýšení koncentrace laktátu a úbytku neuronů striata a klinický obraz připomínající 

Huntingtonovu nemoc (Brouillet 1995, Palfi 1996, Schulz 1997). Excitotoxicita, oxidativní 

stres a poruchy tvorby buněčné energie mohou iniciovat anebo potencovat apoptotické 

mechanismy (Goldberg 1996, Wellington 2000, Rigamonti 2000). 

8. Terapie Huntingtonovy nemoci

Kauzální terapie Huntingtonovy nemoci dosud neexistuje. Rovněž neexistují prostředky, které 

by dokázaly průběh nemoci zastavit nebo zpomalit. Nicméně řadě příznaků nemoci lze 

alespoň po určitou dobu poměrně dobře čelit farmakologicky i nefarmakologicky.

8.1. Farmakologická intervence

Antipsychotika

Antipsychotika mohou pozitivně ovlivnit řadu akutní i chronických behaviorálních projevů 

(irritabilita, agrese, halucinace, bludy). Antipsychotika dobře tlumí i dyskineze. Potlačením 

nežádoucích motorických a behaviorálních projevů se může sekundárně zlepšit i kognitivní 

výkon. Účinek antipsychotik je podmíněn zejména blokádou postsynaptických dopaminových 

receptorů. Takto fungují zejména antipsychotika první generace tzv. klasická (typická) 

antipsychotika. Mezi antipsychotika první generace používané k terapii Huntingonovy nemoci 

patří haloperidol, melperon, thioridazin. Léčba těmito preparáty je však spojena s výskytem 

řady vedlejších nežádoucích účinku jako jsou nadměrná sedace, apatie, zhoršení mentální 

flexibility, hypotenze, hyperprolaktinemie, anovulace, amenorea, akutní a tardivní 

extrapyramidové syndromy a maligní neuroleptický syndrom.

Jako výhodnější se jeví antipsychotika druhé generace, tzv. atypická antipsychotika, u kterých 

se tyto nežádoucí účinky vyskytují v menší míře. Omezení míry a četnosti výskytu 

nežádoucích účinku je podmíněno selektivnějším ovlivnění dopaminových receptorů a také 

modulací dalších chemických systémů mozku (serotinonový, adrenerní atd.). K nejčastěji 

používaným preparátům u Huntingtonovy nemoci se řadí risperidon a tiaprid.



49

Antidepresiva

Antidepresiva nejen dobře potlačují úzkostné a depresivní projevy, ale také iritabilitu u 

Huntingotnovy nemoci. Nejčastěji jsou používány inhibitory zpětné vychytávání serotoninu 

(SSRI) – citalopram, escitalopram, sertralin. Mirtazapin, který zvyšuje syntézu a uvolnění 

serotoninu a noradrenalinu má i hypnogenní efekt, a také zvyšuje svým histaminergním 

působením chuť k jídlu, což je výhodou u kachektizujících nemocných. Poruchy spánku může 

pozitivně ovlinit i trazodon. Při dominující apatii je doporučován bupropion.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny, které potencují tlumivý efekt GABAergního systému, jsou používány 

k potlačení akutních projevů úzkosti, na počátku antidepresivní terapie, při akutních i 

chronických agresivních stavech a mají i antidyskinetický efekt. Nevýhodou benzodiazepinů 

je nadměrná sedace a riziko vzniku závislosti. U nemocných s Huntingtonovou nemocí je 

používán klonazepam, alprazolam a oxazepam. 

Stabilizátory nálady 

Pokud jsou přítomny u pacienta známky bipolární afektivní poruchy či izolovaná mánie je 

indikovaná thymoprofylaktickou léčbu. Thymoprofylaktická léčba je indikována i při výskytu 

iritability a agresivních stavů. Nejčastěji je používán valproát sodný nebo kyselina valproová, 

které potencují GABAergní systém a mají i antidyskinetický efekt. Lékem druhé volby je 

karbamazepin. Lithium je sice velmi účinné thymoprofylaktikum, ale pro riziko intoxikace při 

dehydrataci není vhodné pro nemocné s Huntingtonovou nemocí.

Další preparáty

V terapii dystonie, rigidity, akineze a poruch chůze lze použít amantadin sulfát, který působí 

jako antagonista glutamátových NMDA receptorů, anticholinergní účinky a zvyšuje mnozštví 

dopaminu v synaptické štěrbině. L-DOPA a agonisté dopaminu jsou v terapii rigidity a 

akineze obvykle méně účinné, mohou také provokovat psychotický stav. V případě úporných 

dyskinez lze použít presynaptický depletor dopaminu tetrabenazin. Tetrabenazin není v České 
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republice registrovaný preparát a jeho častým nežádoucím účinkem je deprese. V případě 

neustupující sexuální agresivity je možné přistoupit k podávání antiadrogenních preparátů 

(např. medroxyprogesteron). Při dysfagii jsou indikována prokinetika (cisapridum, 

metoclopramid, motilium). 

8.2. Nefarmakologická intervence

Dysartrie, dysfagie a váhový úbytek

V terapii dysartrie a dysfagie může pomoci zkušený logoped. Vhodná je i pravidelná 

stomatologická péče. Při progresivním váhovém úbytku je nutná vysokokalorická strava, 

potravní doplňky (např. sipping) a často i spolupráce s nutricionistou.

Rehabilitace a podpůrná psychoterapie

Ve vyspělých státech se rehabilitaci kognitivních a fyzických funkcí u Huntingotinovy 

nemoci věnují specialisté i zaškolení laici. V České Republice bohužel v současnosti nejsou 

k dispozici vyškolení pracovníci. Nicméně pro rehabilitaci u osob s Huntingtonovou nemocí 

lze použít obecné postupy, s přihlédnutím ke specifickým potřebám. V rehabilitaci se dobře 

mohou uplatnit jak specialisté (psycholog, logoped, muzikoterapeut, arteterapeut, 

fyzioterapeut a ergoterapeut), tak rodinní příslušníci a dobrovolníci. Psychologická podpora 

nemocných a osob v riziku Huntingtonovy nemoci má své nezastupitelné místo a často jí 

potřebují i rodinní příslušníci a pečovatelé. Situaci může usnadnit spolupráce se 

svépomocnými organizacemi. V České Republice je to Společnost na pomoc při 

Huntingtonově chorobě (www.huntington.cz).

8.3. Experimentální terapie

V posledních 20 letech se objevila celá řada studií zaměřených na hledání možností 

terapeutického ovlivnění Huntingtonovy nemoci. Strategie léčby vychází nejen z aktuálních 

znalostí o Huntingtonově nemoci, ale i poznatků o nemocech s podobnými mechanismy 

vzniku (např. některé spinocerebellární ataxiení). Dosud však nebyl nalezen lék který by měl 

http://www.huntington.cz/
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u nemocných s Huntingtonovou nemocí prokazatelný klinický efekt. Některé látky které byly 

vyzkoušeny jsou pro přehled uvedeny v tabulce. 

Účinná látka Předpokládaný mechnismus účinku

Minocyklin inhibitor kaspáz

lamotrigin blokátor glutamátových receptorů

kreatin produkce buněčné energie

remacemid blokátor NMDA receptorů

koenzym Q10 mitochondriální metabolismus, antioxidant

riluzor antagonista glutamátu

miraxon inhibice kaspáz a fosfolipáz

(upraveno podle Handley et al 2006)

Na konci 20. Století se objevily první studie zamřené na transplantace nervové tkáně u 

nemocných s Huntingtonovou nemocí. Jako první byla provedena transplantace fetálních 

mesencefalických buněk do striata nemocných osob a jednalo se o česko-kubánský projekt 

(Šramka 1992). Následovalo několik dalších transplatačních projektů většinou, které však 

také nepřinesly zlepšení klinického stavu nemocných (Madrazo 1995, Kopyov 1998, Freeman 

2000, Hauser 2002). Zatím nejnadějnější výsledky prezentovali francouzské výzkumné 

skupiny v Creteil a Orsay, které u několika jedinců pozorovali nejen dobré přihojení štěpu, ale 

také částečné zlepšení motorického a kognitivního stavu (Bachoud-Levi 2000, Bachoud-Levi 

2000, Gaura 2004). 

Vzhledem k tomu, že Huntingtonova nemoc je dědičně podmíněné onemocnění genová

terapie by mohla přinést kauzální řešení problému. Překotný nárůst poznatků z oblasti 

molekulární biologie a rychlý rozvoj genetické inženýrství dávají naději, že v horizontu 20 let 

by mohla být účinná terapie dostupná. Zatím bylo provedeno jen několik animálních studií se 

snahou ovlivnit produkci některých neurotrofních faktorů BDNF (Perez-Navarro 2000), grow 

neurotrophic factor (GNTF) (McBride 2003) a ciliární neurotrofní fraktor (CNTF) (de 

Almeida 2001).
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B. Vlastní práce

1. Úvod 

Huntingtonova nemoc je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění 

projevující se progresivním neurologickým deficitem, kognitivní deteriorací a řadou 

behaviorálních změn. Jedná se onemocnění s relativně častým výskytem v naší i světové 

populaci (15:100 000). Prognóza Huntingtonovy nemoci je nepříznivá. Ačkoli na konci 20. 

století byla učiněna celá řada důležitých objevů týkajících se Huntingtonovy nemoci, stále 

existuje mnoho nejasností.

V České Republice v roce 1991 byla klinickým genetikem MUDr. Janou Židovskou založena 

svépomocná laická organizace „Společnost na pomoc při Huntingtonově chorey“. Postupně se 

MUDr. Židovské ve spolupráci s neurologem doc. Janem Rothem podařilo založit 

multidisciplinární tým (neurolog, genetik, psychiatr, psycholog), který poskytuje odbornou 

pomoc nejen nemocným a osobám v riziku Huntingtonovy nemoci, ale také pečovatelům. 

Bohužel povědomí o Huntingtonově nemoci je však i nadále v naší laické i odborné veřejnosti 

poměrně malé ve srovnání s vyspělými státy Evropy. V České Republice také dosud nikdy 

neprobíhal systematický výzkum zabývající se touto problematikou.

Letité klinické zkušenosti multidisciplinárního týmu, zázemí poskytované 1. lékařskou 

fakultou Univerzity Karlovy a oddělením magnetické rezonance Nemocnice Na Homolce, 

finanční podpora Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (grant NF 7623-3) a 

hlavně ochotná spolupráce nemocných a jejich blízkých nám umožnila započít s převážně 

klinicky orientovaným výzkumem na problematiku Huntingtonovy nemoci.

Od systematičtějšího klinického výzkumu očekáváme nejen hlubší poznání klinických 

aspektů Huntingtonovy nemoci, ale také možnost přispění k rozpoznávání patofyziologie 

nemoci. Tyto poznatky mohou vést ke zvýšení kvality poskytované péče a eventuelně 

napomoci při hledání terapeutických možností.
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2. Cíle projektu

1. Získat ucelený přehled o motorickém postižení, kognitivním deficitu a behaviorálních 

projevech u naše souboru nemocných s Huntingtonovou nemocí a analyzovat jejich vzájemné 

vztahy. 

2. Souborně analyzovat výsledky a přínos genetických vyšetření v České Republice. 

Analyzovat význam počtu CAG tripletů na počátek a průběh nemoci. 

3. Nalézt jednoduché a neinvazivní metody, které by napomohly v diferenciální 

diagnostice anebo umožnily sledování progrese klinického stavu. 

4. Pomocí morfometrických metod mozku nalézt rozdíly mezi nemocnými 

s Huntingtonovou nemocí a zdravou populací. Společnou analýzou morfometrických dat a 

informací získaných o motorickém a kognitivním postižení přispět k objasnění vztahu 

jednotlivých mozkových struktur ke konkrétním deficitům. 

5. Zjistit obsah železa v mozcích nemocných Huntingtonovou nemocí a srovnat s 

normální populací. Analyzovat možné vztahy mezi depozity železa a klinickými nálezy 

nemocných s Huntigntonovou nemocí.

3. Dosažené výsledky a jejich význam

3.1. Klinické aspekty Huntingtonovy nemoci

Abychom mohli intraindividuálně a interindividuálně hodnotit klinický stav nemocných 

s Huntingtonovou nemocí, hledali jsme škálu, která by nám toto umožnila. Ve světě je 

používána celá řada škál, které různým způsobem mapují stav nemocných. V České republice 

dosud nebyla používána žádná škála. Rozhodli jsme se pro Jednotnou škálu Huntingtonovy 

nemoci (Unified Huntington´s Disease Rating Scale, UHDRS), která komplexně hodnotí 

klinický stav. UHDRS se skládá z řady škál a testů, které hodnotí míru hybného postižení, 

kognitivní deteriorace, behaviorální projevy, schopnost sebeobsluhy a sociálně ekonomický 

status nemocného. UHDRS jsme přeložili z anglického do českého jazyka. 
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3.1.1. Motorické postižení

Pro Huntingtonovu nemoc je typický výskyt mimovolních pohybů, nejčastěji choreatického 

typu. Méně nápadně, ale přesto velmi významně je u Huntingtonovy nemoci porušena i volní 

motorika. 

Motorická škála v UHDRS pokrývá většinu motorických příznaků spojených 

s Huntingtonovou nemocí. Motorická škála však nezahrnuje některé důležité položky na 

jakou jsou hodnocení výskytu a závažnosti dysfagie, myoklonu či příznaku stisku ruky, které 

jsou nedílnou součástí nemoci. Například včasný záchyt dysartrie a dysfagie dává prostor 

adekvátní logopedické péči. 

Motorická škála UHDRS je také málo citlivá k poruchám volní motoriky, zejména 

v počátečních stádiích nemoci. Diskrétní poruchy volní motoriky patří k prvním příznakům 

nemoci a podle výsledků studií s nositeli genové mutace pro Huntingtonovu nemoc se 

poruchy volní hybnosti vyskytují již v presymptomatickém stádiu. 

Podle našich zkušeností motorická škála UHDRS přes výše uvedené výhrady umožnuje 

v rutinní klinické praxi rychle zhodnotit aktuální neurologický status a tak i možné sledování 

jeho progrese a efektu symptomatické terapie. Motorická škála UHDRS je také vhodná pro 

experimentální účely.

3.1.2. Kognitivní deficit

Kognitivní deficit je nedílnou součástí klinického obrazu Huntingtonovy nemoci. Kognitivní 

deteriorace u Huntingtonovy nemoci se rozvíjí velmi pomalu a začíná izolovaným postižením 

jednotlivých funkcí a postupně progreduje do obrazu subkortikální demence. Diskrétní 

zpomalení psychomotorického tempa, poruchy učení, pracovní paměti a některých parametrů 

exekutivních funkcí se opakovaně potvrdily i u osob v presymptomatickém stádiu 

Huntingtonovy nemoci. 

Kognitivní testy (Stroop test, Symbol Digit modlities Test (SDMT), Verbal Fluency Test 

(VF)) zahrnuté v UHDRS jsou vysoce senzitivní k deficitům Huntingtonovy nemoci. V rámci 

UHDRS jsme k testování použili místo SDMT zkrácený a kognitivně náročnější Digit Symbol 

Modalites Test (DSMT). Místo klasické verze Stroopova testu jsme použili zkrácenou 

experimentální verzi (tzv. Victoria version), u které dochází k mírné interferenci již v druhé 

části testu. Všechny tyto testy jsou zaměřené zejména na psychomotorické tempo, pozornost a 
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exekutivní funkce a nemocní v nich většinou selhávají již na počátku nemoci narozdíl od testů 

zaměřených na globální kognitivní deficit (MMSE, MDRS). Kognitivní testy zahrnuté 

v UHDRS však nepokrývají všechny typické deficity pro Huntingtonovu nemoc: poruchy 

paměti a vizuálně prostorové deficity. Podle našich zkušeností se na poruchy verbální paměti 

osvědčil Auditory Verbal Learning Test (AVLT), který dobře ukazuje na poruchy strategie 

ukládání a volného vybavení z paměti u osob s Huntigntonovou nemocí a to i v počátečních 

stádiích. 

Podle našich zkušeností kvalitativní i kvantitativní vyšetření a hodnocení kognitivního 

deficitu však vyžaduje spolupráci se zkušeným neuropsychologem a je časově velmi náročné. 

Vyšetření kognitivního deficitu má význam zejména v iniciálních stádiích, kdy může 

napomoci v diferenciální diagnostice a v posouzení možností případného zapojení do 

pracovního procesu. Další testování či retestování kognitivního deficitu by nemělo být 

prováděno paušálně, ale pouze ve výjimečných případech: přiznání sociálních výhod, zbavení 

svéprávnosti a nebo cíleně při sledování efektu léčby. Znalost rozsahu kognitivního deficitu u 

konkrétního pacienta lze využít v kognitivní rehabilitaci, v komunikaci nemocného 

s prostředím a pochopení nároků nemocných ze strany pečovatelů. Časté a zbytečné 

retestování osob s Huntingtonovou nemocí má negativní vliv na psychiku nemocných. 

Nemocní s Huntingtonovou nemocí mají překvapivě dobře zachovalý náhled na svůj 

kognitivní deficit a to vede k frustraci a snížené compliance. 

Při analýze získaných dat o motorickém a kognitivním postižení našich nemocných s 

Huntigntonovou nemocí se ukázala celá řada korelací mezi tíží hybného postižení a 

kognitivním výkonem. Statisticky velmi významné korelace byly mezi motorickým deficitem 

skórovaným podle UHDRS a globálními testy kognitivních funkcí (MMSE, MDRS). Tyto 

korelace jsou však podmíněny malou citlivostí motorické škály v UHDRS i těchto 

kognitivních testů k deficitům na počátku nemoci a jejich pozvolným rozvojem. Nejsilnější 

korelace se ukázaly mezi motorickým deficitem v UHDRS a testy, které jsou náročné na 

psychomotorické tempo a volní kontrolu hybnosti (SDMT, Trail Making Test část A (TMT)). 

SDMT a TMT jsou testy které jsou citlivé v testování kognitivního deficitu již v počátečních a 

dokonce i v presymptomatických stádiích Huntingtonovy nemoci. Tyto korelace však mohou 

být více či méně podmíněny dyskinetickým syndromem a také poruchami volní motoriky, 

které jsou závislé na kognitivních procesech. Motorický deficit však také koreluje s výkonem 

v TMT části B, která je stejně náročná na motorický výkon, ale navíc vyžaduje větší zapojení 

exekutivních funkcí. Motorický deficit také signifikantně koreloval s kognitivním deficitem v 
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testech, které významně nejsou ovlivněny motorickým postižením a jsou také náročné na 

exekutivní funkce (Stroop test, VF, AVLT). Nižší korelace testů náročnějších na exekutivní 

funkce s motorickým postižením podle UHDRS, v porovnání s kognitivními testy v nichž je 

výkon více závislý na motorice naznačuje možnou částečnou nezávislou deterioraci 

exekutivních funkcí anatomicky a funkčně spojených nejen se striatem, ale také frontálními 

laloky.

3.1.3. Behaviorální poruchy

V průběhu Huntingtonovy nemoci se vyskytuje celá řada různých behaviorální projevů. 

V UHDRS je obsažena škála hodnotící některé behaviorální projevy (deprese, úzkost, 

suicidální tendence, iritabilita, agrese, obsedantně kompulzivní projevy a psychotické 

fenomény). Behaviorální projevy jsou hodnoceny podle frekvence a míry závažnosti. V této 

škále postrádáme položku na hodnocení apatie a mánie. Apatický syndrom patří k dominantní 

projevům nemoci již od počátečních stádií. Jako výhodnější se nám jeví Cummingsův 

Neuropsychiatrický inventář. Ještě důkladněji behaviorální projevy postihuje Craufudova 

škála Problem Behaviorous Assessment, která je však časově velmi náročná. Obě tyto škály 

zatím nejsou v České republice používány. 

Považujeme za vhodné současně se také dotazovat na sexuální život, abusus návykových látek 

a patologické hráčství. Péče o nemocné by se měla odvíjet nejen od aktuálních zdravotních 

problémů, ale také podle závažných anamnestických údajů jako jsou výskyt bipolární 

afektivní porucha, psychotické poruchy, suicidální chování, kriminální chování. 

Pro získání validních údaje je nutná spolupráce zkušeného psychiatra nebo psychologa 

s osobami pečujícími o nemocného. I zkušený neurolog během krátké ambulantní kontroly je 

často schopen postřehnout jen velmi výrazné poruchy chování a myšlení. Nemocný se často 

v nemocničním prostředí chová zcela odlišně a velmi často nemá přiměřený náhled na své 

chování. Po patologických behaviorálních projevech je nutno aktivně pátrat při každé 

ambulantní kontrole a také poučit pečující osoby o jejich charakteru. 

V našem souboru podle behaviorální škály UHDRS a Beckova depresivního inventáře –II 

(BDI-II) se objevila řada nemocných s příznaky mírné až středně těžké deprese. Také velmi 

časté byly projevy úzkosti iritability, verbální agrese a vzácně i fyzického násilí. Suicidální 

myšlení bylo velmi vzácné. Většina nemocných s těmito projevy byla také léčena 

antidepresivy. Nepodařilo se nám však zachytit žádné aktuální psychotické projevy. Záchyt 



71

behaviorálních projevů mohl být negativně ovlivněn nedostatečným zkušenostmi neurologa 

který škálování prováděl, nedostatečnými informacemi od pečujících osob, sníženým 

náhledem nemocného s progresivní kognitivní deteriorací a také terapií (benzodiazepiny, 

antipsychotika, antidepresiva).

V našem souboru nemocných závažnost deprese měřená BDI-II korelovala s motorickým 

postižením v UHDRS. Míra deprese v BDI-II korelovala s výkonem testech vyžadujících 

zapojení exekutivních funkcí (SDMT, TMT-B). Tyto výsledky ukazují na možné oslabení 

nejen kognitivních procesů potřebných k řízení hybnosti ale také exekutivních funkcí. 

Celkové behaviorální skóre UHDRS však nekorelovalo ani s tíží motorického postižení ani 

s žádným výkonem v kognitivním testování. Tento výsledek je zcela konzistentní s výsledky 

jiných studií může být způsoben výše popsanými metodickými nedostatky, ale také 

neurodegenerativními mechanismy, které přednostně a selektivně postihují určité buněčné 

populace mozku a které nemusí být primárně anebo klinicky významně zapojeny do řízení 

motorických a kognitivních procesů. Klinická a experimentální pozorování u čistě 

psychiatrických onemocnění ukazují na negativní vliv některých behaviorálních projevů na 

motorický a kognitivní výkon. 

3.2. Klinická genetika Huntingtonovy nemoci

V České republice se od roku 1994 provádí přímá DNA diagnostika, která je považována za 

spolehlivý diagnostický marker nosičství mutace genu pro Huntingtonovu nemoc.

Toto vyšetření nám umožňuje nejen konfirmaci klinické diagnózy, ale také může pomoci 

lidem v potenciálním riziku Huntingtonovy nemoci a při plánování rodičovství. Naše i 

zahraniční výsledky a zkušenosti potvrzují nutnost spolupráce multidisciplinárního týmu a 

dodržování mezinárodních pravidel při testování osob riziku Huntingtonovy nemoci. Podle 

našich výsledků se výskyt mutované alely výrazně neliší od výskytu v západních zemích 

Evropy a Severní Ameriky. V souladu s předchozími výsledky našich i zahraničních studií 

počet CAG tripletů se ukazuje jako hlavní faktor určující klinický počátek nemoci. 

3.3. Mitochondriální poruchy u Huntingtonovy nemoci

V rámci výzkumu Huntingtonovy nemoci jsme se snažili nalézt klinický či paraklinický 

parametr, který by napomohl v diferenciální diagnostice nebo sledování průběhu nemoci. Pod 
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vlivem publikačních výstupů za hraničních studií o mitochondriální dysfunkci v mozcích 

nemocných s Huntingtonovou nemocí jsme se rozhodli zkoumat některé parametry 

respiračního řetězce v trombocytech z periferní krve.

V našem malém souboru nemocných jsme neprokázali konzistentní změny v aktivitách 

jednotlivých komplexů respiračního řetězce. Pozitivní korelace mezi klinickým počátkem a 

aktivitou enzymu citrátsyntázy a inverzní korelace mezi počtem CAG tripletů a aktivitou 

komplexu I+III pravděpodobně nemá klinický význam. Stejně tak se nám nepodařilo prokázat 

vztah mezi klinickou symptomatikou, paternálním a maternálním přenosem či terapií a 

aktivitou jednotlivých komplexů respiračního řetězce. Mitochondrie z trombocytů periferní 

krve nejsou tedy vhodným materiálem pro klinické monitorování Huntingtonovy nemoci.

3.4. Morfometrie mozku u Huntingtonovy nemoci

Pro Huntingtonovu nemoc je typická atrofie mozku postihující zejména oblast bazálních 

ganglií. Atrofické změny zejména striata lze pozorovat řadu let ještě před klinickým počátkem 

nemoci. 

3.4.1. Planimetrie caput nuclei caudati

Důvodem pro planimetrické vyšetření atrofie caput nuclei caudati (CNC) pomocí počítačové 

tomografie (CT) byla snaha opět nalézt parametr, který by usnadnil proces diferenciální 

diagnostiky Huntingtonovy nemoci. 

Podle našich výsledků k atrofickým změnám CNC dochází i ve zdravě stárnoucí populaci, ale 

nikdy nedosáhnou míry atrofie pozorované u osob s Huntingtonovou nemocí. Planimetrie 

CNC se tedy ukázala jako citlivý marker Huntingtonovy nemoci a to i na klinickém počátku 

nemoci. CT planimetrie je snadno dostupná a rychle proveditelná. Námitka, že toto vyšetření 

je obsolentní, když je poměrně snadno dostupná definitivní konfirmace diagnózy metodou 

přímé DNA analýzy mutace, je opodstatněná jen z části. Záchyt atrofie CNC se může uplatnit 

v případech kdy Huntingtonovy nemoc má atypický průběh anebo není klinická suspekce na 

toto onemocnění. Planimetrie CNC se může uplatnit i v diferenciální diagnostice případů, u 

kterých genetický test vyloučil toto onemocnění. Existuje jen několik velmi vzácných 

geneticky onemocnění, u kterých se vyskytuje makroskopicky nápadná atrofie CNC a jejich 

klinický obraz může věrně napodobit Huntingtonovu nemoc (choreoakantocytóza, McLeodův 
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syndrom, Huntingtons disease-like 2 a 3, spinocerebellární ataxie – 17, Lesch–Nyhanův 

syndrom). 

3.4.2. Voxel Based Morphometry

K analýze selektivní atrofie mozkové tkáně lze použít techniky „Voxel Based Morphometry“ 

(VBM), založené na automatické klasifikaci a segmentaci tkání pomocí matematického 

algoritmu, který není na rozdíl od metody manuální segmentace náchylný k chybám experta. 

Podstatou VBM je stanovení lokální denzity tkáně, která číselně vyjadřuje pravděpodobnost 

příslušnosti daného voxelu k šedé nebo bílé hmotě. Tato metoda nepřímo vyjadřuje hustotu 

neuronů šedé hmoty na základě lokální intenzity signálu a v závislosti na umístění voxelu 

v pravděpodobnostní mapě tkání. Oproti manuální segmentaci má VBM výhodu, že 

neupřednostňuje jednu oblast před ostatními a že systematicky analyzuje celý mozek. 

VBM nám umožnila objektivní analýzu lokálních atrofických změn mozku nemocných 

s Huntigntonovou nemocí a srovnání s přirozenými atrofickými změnami v kontrolním 

souboru norem. Vyšetření bylo provedeno na 1,5 T MR přístroji. Pro zobrazení mozku 

každého subjektu bylo použito T1 vážených obrazů typu MP-RAGE (Magnetization Prepared 

– Rapid Acquisition Gradient Echo sekvence).

V našem souboru nemocných byl prokázán významný patologický úbytek šedé hmoty 

kortikálně i subkortikálně. Dominantní atrofické změny byly naměřeny v oblasti striata. 

Podle našich výsledků počet CAG tripletů se ukázal jako faktor, který významně ovlivňuje 

míru atrofických změn šedé hmoty nuclei caudati, bílé hmoty obou gyrus postcentralis a 

pravého mozečku. Míra atrofických změn pak určuje míru motorického postižení.

Předpokládali jsme, že atrofické změny budou korelovat s výkonem v některých 

neuropsychologických testech. Použili jsme rozsáhlou baterii kognitivních testů, které pokryly 

většinu deficitů typických pro Huntingtonovu nemoc: 

a. exekutivní funkce – TMT, Stroop test, VF, DSMT, Wisconsin Card Sorting Test

b. paměť – AVLT, Benton Visual Retention Test, verbální párové asociační učení a vizuální 

párové asociační učení WMS-III

c. vizuoprostorové deficity – Clock Test

d. globální kognitivní deficit – MMSE, MDRS.
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Výkon v žádném z kognitivních testů však po provedení korekčních analýz na hladině P<0,05 

(Bonferroniho korekce, Family Wise Error, False Discovery Rate) s atrofickými změnami 

nekoreloval. Jako vysvětlení se nabízí možnost, že metoda VBM není vhodnou metodou pro 

vyhledávání funkčně morfologických korelátů některých složitých procesů, jako jsou 

například kognitivních funkce, které jsou anatomicky a funkčně spjaté s řadou struktur 

nervové soustavy. Lokální změny denzity šedé a bílé hmoty mozku tedy nemusí vždy nutně 

korelovat s kognitivním výkonem. Kognitivní deficit jistě není podmíněn jen numerickou 

atrofií, ale také dystrofickými změny nervových buněk a transmiterovou dysbalancí. Pro 

zkoumání závislosti kognitivních funkcí na nervových strukturách mozku jsou vhodnější 

funkční studie (SPECT, PET, fMRI nebo syntéza MRI dat s EEG či EP).

3.5. Depozita železa v mozcích nemocných s Huntingtonovou nemocí

Pro vyšetření depozit jsme se rozhodli na základě současných informací účasti oxidativního 

stresu a energetické dysfunkci v bazálních ganglích nemocných s Huntingtonovou nemocí. 

Reaktivní formy železa mohou katalyzovat tvorbu volných radikálů. Transport a ukládání 

železa mohou být ovlivněny i přítomností huntingtinu, respektive vlastnostmi 

polyglutaminového řetězce, které jsou podmíněny počtem CAG tripletů. Zvýšená depozita 

nehemového železa (ferritinu a henosiderinu) mohou být odrazem nerodegenerace a následně 

klinických projevů. 

Prokázali jsme zvýšené množství depozit železa bilaterálně v globus pallidus u nemocných 

s Huntingtonovou nemocí v porovnání s normami. Rovněž v bílé hmotě frontálních laloků 

osob bylo signifikatně více depozit železa než u norem. 

Podle našich výsledků počet CAG tripletů určuje množství depozit železa v levém globus 

pallidus a v levém nucleus caudatus inverzně korelovalo s počtem CAG tripletů. 

Také jsme předpokládali, že zvýšení depozit železa v jednotlivých jádrech bazálních ganglií 

by mohlo korelovat s klinickými projevy, ale po provedení Bonferroniho korekce na hladině 

významnosti P<0,05 nebyla potvrzena žádná souvislost mezi motorickým v UHDRS a 

kognitivním postižením. Baterie kognitivních testů byla identická s baterií použitou jako 

v případě Voxel Based Morphometry (viz 3.4.2.).
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4. Stručný obsah jednotlivých prací

Podrobné informace o souboru, metodice, výsledcích a jejich interpretaci najdete v oddíle C. 

4.1. Jednotná škála Huntingtonovy nemoci: přínos v klinické praxi

(Unified Huntington´s Disease Rating Scale: clinical practice and a critical approach)

Úvod

Jednotná škála Huntingtonovy nemoci (Unified Huntington´s Disease Rating Scale, UHDRS) 

je souborem škál, testů a dotazníků umožňujících komplexní klinické hodnocení stupně 

závažnosti postižení u nemocných s Huntingtonovou nemocí. UHDRS testuje závažnost 

motorického postižení, umožňuje hodnocení stupně kognitivní deteriorace a záchyt poruch 

chování a myšlení. UHDRS také zahrnuje tři dotazníky, na funkční kapacitu, nezávislost a 

kapacitu, které jsou zaměřené na sebeobsluhu, sociální a ekonomické potřeby nemocného 

s Huntingtonovou nemocí. 

Cílem této studie bylo vyzkoušet přínos UHDRS v klinické praxi. Dále pak analyzovat vztahy 

mezi motorickým, kognitivním a behaviorálním postižením a počtem CAG tripletů. 

Vyšetřili jsme 45 osob s geneticky verifikovanou Huntingtonovou nemocí (HN) v iniciálních 

až středně pokročilých stádiích pomocí UHDRS, kterou jsme přeložili do českého jazyka. 

Současně byly hodnoceny tyto parametry: aktuální věk, retrospektivně stanovený věk 

klinického počátku a trvání nemoci. Navíc jsme k orientačnímu testování globálního 

kognitivního deficitu použili test Mini Mental State Examination (MMSE).

Výsledky

Potvrdili jsme inverzní korelaci mezi počtem CAG tripletů a věkem klinického počátku 

Huntingtonovy nemoci. Podle našich výsledků počet CAG tripletů neovlivnil závažnost 

motorického a kognitivního postižení či behaviorální projevy. S délkou trvání Huntingtonovy 

nemoci se progresivně zhoršoval motorický i kognitivní deficit a narůstala potřeba 

ošetřovatelské péče. Výkony a deficity v jednotlivých položkách v UHDRS, kromě 

behaviorálních projevů spolu navzájem signifikantně korelovaly. Globální kognitivní deficit 
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v MMSE dobře koreloval nejen s délkou trvání Huntingtonovy nemoci, ale také s tíží hybných 

projevů a kognitivním deficitem měřeným pomocí UHDRS. 

Komentář

Počet CAG tripletů jako hlavní faktor určující klinický počátek byl popsán v řadě předchozích 

studií. Nikdy nebyl spolehlivě prokázán vztah mezi počtem CAG tripletů charakterem 

klinických příznaků. Vzájemná korelace mezi motorickým, kognitivním a funkčním deficitem 

je podmíněna nejen degenerací nervových struktur zapojených do řízení těchto procesů, ale 

pravděpodobně také paralelní progresí klinických příznaků. Také v žádné předchozí studii 

nebyl zaznamenán vztah mezi behaviorálním projevy a ostatními klinickými projevy, ačkoli 

také mohou být podmíněné degenerací identických nervových struktur. Navíc podle 

dosavadních klinických a experimentálních pozorovaní u jiných neurodegenerativních 

onemocnění a psychiatrických onemocnění behaviorální poruchy také mohou sekundárně 

zhoršovat motorický a kognitivní výkon. Jako vysvětlení se nabízí možnost, že behaviorální 

projevy mohou být modifikovány medikací a jsou pak špatně diagnostikovatelné.

Provedení celé UHDRS je časově velmi náročné a vyžaduje mezioborovou spolupráci. Pro 

získání validních dat je nezbytná spoluúčast pečovatelů. Motorická škála UHDRS dobře a 

rychle umožňuje zmapovat neurologický status nemocného, ale postrádáme hodnocení 

dysfagie a eventuelní váhový úbytek. Kognitivní testování v protokolu UHDRS je pro 

nemocné náročné a vyžaduje neuropsychologa. Vzhledem k progresivní kognitivní deterioraci 

u Huntingtonovy nemoci jsou tyto kognitivní testy přínosné zejména v diferenciální 

diagnostice na počátku nemoci. Škála na behaviorální projevy nezahrnuje apatii, která bývá 

často jedním z počátečních příznaků Huntingtonovy nemoci. Behaviorální škála se také 

nezabývá náhledem nemocného na svůj zdravotní stav, sexuální problematikou, abusem 

alkoholu, nikotinismem a drogovou závislostí. UHDRS hodnotí pouze aktuální stav 

nemocného a nepodchycuje důležité údaje anamnestické - výskyt deprese, suicidální jednání, 

agrese, psychotické příznaky, kriminální aktivity. Podle našich zkušeností behaviorální 

projevy by měly být hodnoceny ve spolupráci s psychiatrem a osobami pečujícími o nemocné. 

Škála na funkční status nemocného pokrývá základní spektrum aktivit všedního dne. Škály na 

kapacitu a nezávislost nepřinášejí zásadní nové informace. 
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4.2. Vztah mezi motorickým a kognitivním deficitem u Huntingtonovy nemoci

(Relation between motor and cognitive deficits in Huntington´s disease)

Úvod

Cílem našeho projektu bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi motorickým postižením a 

kognitivním deficitem a do jaké míry ovlivňuje deprese kognitivní a motorický výkon 

nemocných s Huntingtonovou nemocí.

Vyšetřili jsme celkem 40 osob v iniciálních až středně pokročilých stádiích Huntingtonovy 

nemoci. Motorické postižení bylo hodnoceno pomocí Jednotné škály Huntingtonovy nemoci 

(Unified Huntington´s Disease Rating Scale motor assessment subscore, UHDRS). Kognitivní 

deficit byl vyšetřen pomocí baterie neuropsychologických testů a deprese byla hodnocena 

pomocí Beckova depresivního inventáře – II (BDI-II).

Výsledky

Tíže motorického postižení signifikantně korelovala s deficitem v testech exekutivních 

funkcí: Digit Symbol Modalities Test (DSMT) (p<0.000001), Trail Making Test (TMT) část 

TMT-A (p<0.0001) a část TMT-B (p<0.001), Verbal Fluency Test (VF) (p<0.0001) a Stroop 

Test subtest D (p<0.0002), subtest W (p<0.002) a subtest C (p<0.004). 

Motorický deficit v UHDRS také signifikantně koreloval s výkonem v subtestech verbální 

paměti - Auditory Verbal Learning Test (AVLT-total recall (p<0.006), AVLT-B interference 

(p<0.0001), AVLT-A delayed recall (p<0.02).

Tíže motorického postižení také korelovala s výkonem v globáních testech kognitivních 

funkcí - Mini Mental State Examination (MMSE) (p<0.00005) a Mattis Dementia Rating 

Scale (MDRS) total score (p< 0.001). 

Tíže deprese měřená BDI-II korelovala s motorickým postižením v UHDRS (p<0.01) a 

výkonem v některých testech exekutivních funkcí DSMT (p<0.003) a TMT-B (p<0.007). 

Komentář

Stupeň motorické postižení v UHDRS velmi dobře koreloval s deficitem v testech 

zaměřených na psychomotorické tempo a exekutivní funkce (TMT-B, VF, Stroop Test W and 
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C). Zcela podle našeho očekávání nejvíce s motorickým postižením korelovaly deficity 

v testech náročných na volní kontrolu hybnosti (DSMT, TMT-A). Méně signifikantní 

korelace byly nalezeny mezi motorickým postižením v UHDRS a testy exekutivních funkcí 

(TMT-B, Stroop test, VF), které jsou na motorickém výkonu podobně závislé (DSMT, TMT-

A, Stroop test D). Tyto výsledky svědčí pro relativně menší závislost exekutivních funkcí na 

motorickém postižení. Interpretace vzájemných vztahů mezi motorickým a kognitivním 

výkonem je však problematická. Progrese jednotlivých deficitů může být na sobě vzájemně 

nezávislá, ale proti tomu hovoří fakt, že některé struktury, zejména striatum, jsou zapojeny do 

řízení motorických, kognitivních a behaviorálních procesů současně a jsou postiženy 

neurodegenerativními procesy. Každý kognitivní výkon je více či méně závislý na 

motorickém stavu subjektu. A naopak volní kontrola hybnosti je závislá na kvalitativních i 

kvantitativních složkách kognitivních procesů. Pro osoby s Huntingtonou nemocí je typická 

nejen přítomnost mimovolních pohybů, které interferují již s oslabenými motorickými a 

kognitivními procesy, ale také porucha volní motoriky. 

Podle našeho názoru deprese oslabuje motorický a kognitivní výkon v testech exekutivních 

funkcí sníženou motivací, oslabenou schopností aktivace a regulace volní motoriky a 

kognitivních procesů.

4.3. Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994-2005

Úvod

V letech 1994-2005 bylo na Oddělení lékařské genetiky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze provedeno 629 genetických testů zaměřených na Huntingtonovu 

nemoc: 567 diagnostických, 61 presymptomatických a jeden prenatální. Všechna vyšetření 

byla provedena metodou přímé DNA analýzy. 

Cílem práce bylo seznámit se s klinicko-genetickými charakteristikami u Huntingtonovy 

nemoci v reprezentativním vzorku české populace a poukázat na přínos genetického testování 

i jeho úskalí.
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Výsledky

Diagnostickým testem byla potvrzena klinická diagnóza Huntingtonovy nemoci u 441 

(72,5%) nemocných. Z toho u dvou nemocných byla prokázána nová mutace paternálního 

původu. Při pozitivní rodinné anamnéze byla diagnóza konfirmována u 402 (95%) 

nemocných. Při absenci familiárního výskytu byl test pozitivní u 72 (18%) pacientů. Při 

nejasných či nevalidních anamnestických údajích se Huntingtonova nemoc potvrdila ve 241 

(60%) případech. U 402 (97,8%) osob se prokázala plná mutace v intervalu od 40 do 81 CAG 

tripletů a medián 45 CAG tripletů. U dalších 9 nemocných osob byla nalezena intermediální 

alela s počtem 36-39 CAG tripletů. V souboru nemocných byly pouze heterozygoti pro 

Huntingtonovu nemoc.

Počátek klinické manifestace se pohyboval od 8 do 74 let (ar. průměr 43,1± 13,4), přičemž 

většina spadala do období 23 až 59 let. Průměrný věk v době stanovení správné diagnózy byl 

49,7 ± 12,1 roku. Juvenilní forma Huntingtonovy nemoci se potvrdila u 12 (3,3%) 

nemocných. Pozdní forma Huntingtonovy nemoci byla prokázána ve 46 (10,5%) případech.

Byla potvrzena signifikantní inverzní korelace mezi počtem CAG tripletů mutované alely a 

věkem počátku klinických projevů (p < 0,001). V našem souboru u nemocných s klasickou 

formou Huntingtonovy nemoci nebyl nalezen rozdíl mezi maternální a paternální přenosem a 

věkem klinického počátku nemoci. U juvenilních forem nemoci byl zaznamenán častější 

paternální přenos. V retrospektivně hodnocené iniciální manifestaci nemoci dominovala 

neurologická symptomatika v 72%, kognitivně behaviorální ve 20% a v 8% případů nebyla 

stanovena. Nebyl prokázán žádný vztah mezi počtem CAG tripletů mutovaného genu a 

charakterem iniciálních příznaků. 

O presymptomatický test požádalo celkem 190 osob v riziku Huntigtonovy nemoci, ale podle 

protokolárního postupu nakonec genetický test podstoupilo jen 61 osob (32,1%). Ve 41% 

bylo potvrzeno nosičství mutované alely. Provedení prenatálního testu zvažovalo 5 párů, ale 

test byl nakonec proveden pouze v jednom případě. 

Komentář

Naše výsledky potvrzují jednoznačný přínos DNA analýzy v případě diagnostických testů. Na 

základě mezioborové spolupráce a genetického testování se nám podařilo částečně 

(orientačně) zmapovat frekvenci výskytu mutace pro Huntingtonovu nemoc v České 
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republice. Počet a podíl správně indikovaných genetických vyšetření je ovlivněn erudicí naší 

odborné i laické veřejnosti. 

Poměrné zastoupení klasické, juvenilní a formy s pozdním nástupem v naší populaci se neliší 

od zahraničních pozorování. Počet CAG tripletů je všeobecně považován za hlavní faktor 

ovlivňující klinický počátek nemoci, ale může být modifikován řadou dalších geneticky 

podmíněných faktorů. O počátku nemoci primárně nerozhoduje typ přenosu. Častější výskyt 

paternálního přenosu u juvenilních forem je podmíněn větší tendencí k expanzi CAG tripletů 

u mužů než u žen. Retrospektivní analýza iniciálních příznaků Huntingtonovy nemoci je 

velmi obtížná a často nespolehlivá. Všechny příznaky Huntingtonovy nemoci se zpravidla 

rozvíjejí velmi pomalu a k podezření na tuto nemoc většinou vede až výskyt mimovolních 

pohybů.

Relativně malý počet zájemců o prediktivní testování je způsoben uvědoměním si možnosti 

spolehlivé molekulárně genetické diagnostiky a zároveň neexistencí efektivní terapie 

Huntingtonovy nemoci. Pro uvážené rozhodnutí k genetickému presymptomatickému testu a 

k minimalizaci nežádoucích účinků výsledku genetického testování se potvrdil přínos 

protokolárního postupu. Pro nemocné, osoby v riziku Huntingtonovy nemoci a jejich 

pečovatele je prospěšná spolupráce s multidisciplinárním týmem a svépomocnými 

organizacemi.

4.4. Aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných trombocytech u 18 pacientů s 

Huntingtonovou nemocí

Úvod

Poruchy energetického metabolismu byly opakovaně pospány u nemocných i u osob 

v presymptomatickém stádiu Huntigntonovy nemoci. Poruchy respiračního řetězce u pacientů 

s Huntigtonovou nemocí byly pozorovány především v centrálním nervovém systému, 

kosterním svalu a kultivovaných fibroblastech. 

Na základě rozporných závěrů o mitochondriální dysfunkci v trombocytech ve světovém 

písemnictví jsme se rozhodli prověřit poruchu respiračního řetězce s cílem nalézt snadno 
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dostupný marker, který by mohl být užitečný v diferenciální diagnostice anebo ve sledování 

progrese Huntingtonovy nemoci. 

Vyšetřili jsme 18 osob s geneticky verifikovanou klasickou formou Huntingtonovy nemoci 

v počátečních až středně pokročilých stádiích nemoci. Kontrolní skupinu tvořilo 29 zdravých 

nekuřáků, kteří se věkem a zastoupením pohlaví od souboru nemocných významně nelišili.

V trombocytech izolovaných z periferní krve byly spektrofotometricky stanoveny aktivity 

komplexů respiračního řetězce I, II, I+III, III a IV a citrátsyntázy (CS). Dále byly hodnoceny 

parametry: věk v době studie, věk klinického počátku nemoci a trvání Huntingtonovy nemoci, 

iniciální a současné symptomy (neurologické či psychiatrické), počet (CAG)n tripletů a 

heredita (maternální či paternální). Počet CAG tripletů byl stanoven standardní metodou 

v leukocytech periferní krve. 

Výsledky

Snížená aktivita některých komplexů respiračního řetězce byla zjištěna u 7 z 18 pacientů 

s Huntingtonovou nemocí (4x komplex IV, 3x komplex III, 2x komplex I+III, 2x komplex II, 

1x komplex I a 2x poměr komplex IV/CS). V kontrolním souboru individuální hodnoty aktivit 

komplexů dýchacího řetězce byly v mezích normy.

Korelační analýza ukázala pozitivní korelaci mezi aktuální aktivitou CS a klinickým 

počátkem Huntingtonovy nemoci (p  0,05). Pozorovali jsme inverzní korelaci mezi počtem 

CAG tripletů a aktivitou komplexu I+III (p  0,05). V našem souboru se také potvrdila 

inverzní korelaci mezi počtem CAG tripletů a věkem klinického počátku Huntingtonovy 

nemoci (p  0,01). 

Osoby s dominující neurologickou symptomatikou se v ostatních hodnocených parametrech 

nelišili od osob se současnou neurologickou i psychiatrickou symptomatikou. Neprokázali 

jsme vztah mezi maternální či paternální hereditou a ostatními sledovanými parametry.

Komentář

Podle našich výsledků mitochondriální dysfunkce energetického metabolismu v izolovaných 

trombocytech u pacientů Huntingtonovou nemocí je velmi variabilní. Pravděpodobně má 

sekundární charakter a neodráží změny v mitochondriálním metabolismu v mozku u 

konkrétních pacientů. 



82

Na mitochondriální dysfunkci u Huntingtonovy nemoci je třeba pohlížet jako na 

multifaktoriální proces. Pozitivní korelace mezi klinickým počátkem Huntingtonovy nemoci a 

aktivitou CS může být projevem kompenzačních mechanismů při poruchách na různých 

úrovních mitochondriálního energetického metabolismu. Inverzní korelace mezi počtem CAG 

tripletů a aktivitou komplexu I+III může být výsledkem dosud neznámého primárního nebo 

sekundárně zprostředkovaného působení mutovaného huntingtinu nebo nedostatku koenzymu 

Q. 

Vztah mezi aktuální klinickou symptomatikou a mitochondriální dysfunkcí se v našem 

souboru neprokázal, přestože podle experimentálních studií některé mitochondriální poruchy 

mohou být asociovány s dyskinetickým syndromem. Vysvětlením může být i fakt, že u všech 

pacientů byly výrazné poruchy hybnosti, u některých sdružené i s poměrně výraznou 

kognitivní a behaviorální symptomatikou, ale žádný z nemocných neměl izolované psychické 

symptomy. 

4.5. Atrofie caput nuclei caudati u Huntingtonovy nemoci a její vztah ke klinickým a 

genetickým parametrům 

(Caudate nucleus atrophy in Huntington´s disease and its relationship with clinical and 

genetic parameters )

Úvod 

Pro Huntingtonovu nemoc je typická kombinace výskytu nejen dyskinetického syndromu, 

kognitivní deteriorace a behaviorálních projevů, ale také symetrická atrofie striata. 

Makroskopická atrofie nucleus caudatus patrná v CT nebo MR obraze jako ztráta konvexity 

předních rohů postranních komor a jejich balónovité rozšíření. 

Cílem této práce bylo zjistit možný přínos CT vyšetření v diferenciální diagnostice 

Huntingtonovy nemoci. Dále pak analyzovat vztahy mezi počtem CAG tripletů, maternální a 

paternálním přenosem, atrofií nucleus caudatus a klinickými projevy.

Shromáždili jsme soubor 80 pacientů s geneticky verifikovanou Huntingtonovou nemocí a 

porovnali jej se souborem 43 norem. U všech osob byla pomocí CT v orbitomeatálním sklonu 

měřena největší plocha caput nuclei caudati (CNC). Plocha pravého i levého CNC byla 
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změřena třikrát a jejich společným aritmetickým průměrem byla získána výsledná hodnota. 

Retrospektivně z dokumentace a z informací od nemocných a rodinných příslušníků byly 

získány informace ohledně věku na počátku nemoci a délce trvání onemocnění, charakteru 

dědičnosti ve smyslu maternální či paternální heredity, charakteru iniciálních symptomů 

nemoci (psychiatrických nebo motorických). Počet CAG tripletů byl stanoven genetickou 

analýzou DNA z periferních leukocytů.

Průměrný věk souboru nemocných v době vyšetřování byl 49,2 ± 12,7 let, klinický počátek 

onemocnění 42,8 ± 12,8, délka trvání nemoci byla 6,3 ± 4,3 let. Paternální heredita byla 

zjištěna u 42 pacientů (52,5%), maternální heredita byla zjištěna u 20 pacientů (25%). U 18 

pacientů (22,5%) se nepodařilo zjistit, kdo z rodičů byl nositelem mutovaného genu. Iniciální 

neurologickou symptomatiku mělo 54 pacientů (67,5%) a psychiatrickou symptomatiku 22 

pacientů (27,5%). U 4 pacientů se nepodařilo zjistit iniciální symptomatiku. Průměrný věk 

norem v době CT vyšetření byl 52,6 ± 14,6 let.

Výsledky

Průměrná velikost plochy CNC byla signifikantně menší (0,44 ± 0,13 cm2) ve srovnání s 

normami (1,17 ± 0,12 cm2) (p  0,001). Velikost atrofie CNC signifikantně inverzně 

korelovala s délkou trvání Huntingtonovy nemoci (p < 0.001). Přirozená atrofie CNC u 

zdravých osob inverzně korelovala s věkem (p<0.01), ale nikdy nedosáhla míry atrofie CNC 

jako u Huntingtonovy nemoci. 

Počet CAG tripletů výrazně inverzně koreloval s klinickým počátkem Huntingtonovy nemoci 

(p < 0.001). Nebyl prokázán vztah mezi počtem CAG tripletů a charakterem iniciální 

symptomů. Nebyl prokázán vztah mezi paternální nebo maternální hereditou a počtem CAG 

tripletů.

V našem souboru nemocných nebyl prokázán vztah mezi věkem na počátku Huntingtonovy 

nemoci a charakterem iniciálních příznaků. Rovněž nebyla nalezena spojitost mezi paternální 

nebo maternální hereditou a věkem na počátku Huntingtonovy nemoci. 

Komentář

V našem souboru nemocných plocha CNC byla přibližně o dvě třetiny menší v porovnání 

s kontrolním souborem. Výrazná atrofie CNC je již dobře patrná na klinickém počátku 
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Huntingtonovy nemoci. Podle morfometrických studií s osobami v riziku Huntingtonovy 

nemoci makroskopická atrofie CNC se rozvíjí řadu let před prvními příznaky. Tato fakta 

nasvědčují vysoké senzitivitě a i relativně vysoké specificitě planimetrického vyšetření atrofie 

CNC v diferenciální diagnostice Huntingtonovy nemoci. Existuje jen několik onemocnění, u 

kterých se společně vyskytují motorické, kognitivní a behaviorální poruchy doprovázené 

nápadnou atrofií CNC. Navíc výskyt těchto onemocnění je raritní. Pokročilý stupeň atrofie 

CNC v době prvních příznaků Huntingtonovy nemoci ukazuje na poměrně velkou funkční 

rezervu některých mozkových struktur, zejména pak striata. 

Stejně jako v jiných studiích se počet CAG tripletů ukázal jako hlavní faktor ovlivňující 

počátek nemoci. V souladu s předchozími studiemi jsme neprokázali souvislost mezi počtem 

CAG tripletů a charakterem iniciálních projevů. Větší počet CAG tripletů a tedy časnější 

počátek nemoci, je mnohdy spojen s paternálním přenosem, neboť často v postmitotické fázi 

dozrávání spermií dochází k zmnožení počtu CAG tripletů. V našem souboru však byly pouze 

dva případy juvenilní formy Huntingtonovy nemoci. Pravděpodobně neexistuje kauzální 

vztah mezi klinickým počátkem a charakterem iniciálních příznaků. Výsledek může také být 

zkreslen retrospektivní analýzou klinického počátku a charakteru iniciálních klinických 

příznaků. 

4.6. Variace selektivní atrofie šedé a bílé hmoty u Huntingtonovy nemoci

(Variations of selective gray and white matters atrophy in Huntington’s disease)

Úvod

Huntingtonova nemoc je spojena s neurodegenerací bazálních ganglií, postihující především 

nucleus caudatus. Dosavadní pozorování přitom naznačují, že s rozsahem atrofie souvisí 

genetická zátěž i míra klinického postižení. V naší studii jsme se to snažili prokázat pomocí 

metody VBM (Voxel-Based Morfometrie) založené na automatické klasifikaci a segmentaci 

tkání pomocí matematického algoritmu. 

Do studie bylo zařazeno 33 pacientů s průměrným věkem 49,5 let (rozpětí 25-73 let) a 

průměrným trváním nemoci 6 let (rozpětí 1-15 let). Po normalizaci T1 vážených, 1,65-mm 

silných řezů do standardizovaného stereotaktického prostoru byla u každého subjektu 
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provedena automatická klasifikace a segmentace tkání. Analýza spočívala ve srovnání denzity 

každého voxelu pacientů s Huntingtonovou nemocí, v jeho korelaci s počtem CAG tripletů 

mutované alely a v korelaci s aktuálním motorickým postižením podle Jednotné škály 

Huntingtonovy nemoci (Unified Huntington´s Disease Rating Scale, UHDRS).

Výsledky

Lokální denzity šedé a bílé hmoty pacientů s Huntingtonovou nemocí inverzně korelovaly 

počtem CAG tripletů mutované alely i motorickým UHDRS skóre v různých oblastech 

mozku. Pozitivní korelace nebyly zachyceny.

Počet CAG tripletů inverzně koreloval nejen s lokální denzitou šedé hmoty v caput nuclei 

caudati bilaterálně, ale také s lokální denzitou bílé hmoty gyrus postcentralis bilaterálně a v

pravém mozečku.

Motorické UHDRS skóre inverzně korelovalo s lokální denzitou šedé hmoty caput nuclei 

caudati a corpus nuclei caudati bilaterálně. Rovněž byla nalezena inverzní korelace mezi tíží 

motorického postižení a lokální denzitou v pravém hipokampu, fissura calcarina a levém 

mozečku. Motorické UHDRS skóre také inverzně korelovalo s lokální denzitou bílé hmoty 

v periventrikulárních oblastech obou hemisfér, zejména pak v crus anterior capsulae internae 

a genu capsulae internae, bílé hmotě okcipitálních laloků, pravém mozečku a dolní části 

kmene. 

Komentář

Naše výsledky potvrdily, že u Huntingtonovy nemoci vedle atrofie striata dochází i 

k významné selektivní atrofii mozkové kůry a atrofii bílé hmoty. Úbytek subkortikální šedé 

hmoty byl však nesrovnatelně vyšší a podle očekávání postihl především striatum. 

Selektivní atrofie různých oblastí šedé a bílé hmoty mozku, která moduluje klinický obraz, je 

pravděpodobně řízena zejména počtem CAG tripletů mutované alely. S každým CAG 

tripletem mutované alely se zvětšuje atrofie kaudata o 0,7% a ta je spojena nárůstem 

motorického deficitu v UHDRS skóre o 1,2 bodu.
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4.7. MR relaxometrie u Huntingtonovy nemoci – korelace s genetickými a klinickými 

parametry

(MR Relaxometry in Huntington´s Disease: Correlation between Imaging, Genetic and 

Clinical Parameters)

Úvod

Nehemové železo se ukládá v bazálních gangliích a i v jiných oblastech mozku v rámci 

procesu stárnutí ve formách ferritinu a hemosiderinu a jeho hladiny se mění u různých 

neurodegenerativních onemocnění. Bylo prokázáno, že se také huntingtin podílí na 

intracelulárním transportu a je rovněž velmi pravděpodobné, že obsah železa v bazálních 

ganglích je závislý právě na axonálním transportu. 

Cílem této práce bylo zjistit nakolik se liší množství depozit železa nemocných 

s Huntingtonovou nemocí od přirozeně stárnoucí populace a jaký mají depozita vztah ke 

klinickým projevům a délce polyglutaminového řetězce (počtu CAG tripletů), který moduluje 

vlastnosti huntingtinu.

Magnetická rezonance umožňuje mimo detailního a neinvazivního zobrazení mozkových 

struktur také hodnocení obsahu nehemového železa v mozku. Nehemové mozkové železo lze 

velmi dobře kvantifikovat pomocí tzv. relaxometrií – přímým měřením relaxačních časů 

protonu. 

U 34 osob s Huntingtonovou nemocí a 34 zdravých dobrovolníků, srovnatelného věku a 

pohlaví, magnetickou rezonací 1,5 Tesla byly pořízeny sekvence na určení změny T2 

relaxačního času, které slouží k hodnocení ferritinových deposit. Motorické postižení bylo 

skórováno podle Jednotné škály Huntingtonovy nemoci (Unified Huntington´s Disease Rating 

Scale, UHDRS).

Výsledky

Signifikantně zvýšené množství depozit železa bylo nalezeno v globus pallidus nemocných 

s Huntingtonovou nemocí v porovnání s normami (P<0.00001). Množství depozit železa 
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v levém globus pallidus pozitivně korelovalo s počtem CAG tripletů (P<0.05). Naopak 

množství depozit železa v levém nucleus caudatus inverzně korelovalo s počtem CAG tripletů 

(P<0.05). Také v bílé hmotě frontálních laloků osob bylo signifikatně více depozit železa než 

u norem. 

Komentář

Většina depozit železa se v lidském mozku vyskytuje ve formě feritinu. U zdravé populace je 

největší koncentrace ferritinu v bazálních gangliích. Množství ferritinu v mozku s věkem 

narůstá. Množství depozit železa a poměrné zastoupení jejich forem v levém ncl. caudatus a 

levém globus pallidus mohou vysvětlit korelace s počtem CAG tripletů. Je možné, že 

s rostoucím počtem CAG tripletů v narůstá množství železa ve formě netoxického feritinu 

v levém globus pallidus anebo nízkomolekulárních (toxických) forem železa v levém nucleus 

caudatus. Celkově zvýšený obsah železa ve striatu byl již popsán v experimetálních pracech. 

Změny v ukládání depozit železa u nemocných s Huntingtonovou nemocí mohou být 

způsobeny např. poruchou axonálního transportu, který je také modulován fyziologickým i 

mutovaným huntingtinem. Nárůst toxických forem železa může být odpovědný za oxidativní 

stres a následnou progresi onemocnění. Změny signálu v bílé hmotě frontálních laloků jsou 

spíše než poruchou ukládání železa způsobeny poruchou myelinizace. 
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C. Publikace in extenso

1. Jednotná škála Huntingtonovy nemoci: přínos v klinické praxi

(Unified Huntington´s Disease Rating Scale: clinical practice and a critical approach)

Klempíř J.1, Klempířová O.1, Špačková N.1, Židovská J.2, Roth J.1

1Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Česká republika

2Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Praha, Česká republika

Introduction

Huntington´s disease (HD) is an autosomal dominant inherited neurodegenerative disease. 

The main symptoms of HD are choreatic movements with impaired voluntary motor activity, 

behavioral disorders, and progressive cognitive deterioration leading to dementia. 

A number of scales and batteries of tests designed to evaluate the HD patient´s motor and 

cognitive deficits, behavioral disturbances, and daily activities are in use worldwide (1-4).

In 1996, an international Huntington’s Disease Study Group (5) came forward with their 

Unified Huntington´s Disease Rating Scale (UHDRS). This is a collection of scales, tests and 

questionnaires allowing comprehensive clinical rating of HD severity. The UHDRS assesses 

the severity of motor impairment (UHDRS-motor assessment, UHDRS-M), as well as the 

degree of cognitive deterioration (cognitive assessement, UHDRS-psychology UHDRS-P). 

Disorders of behavior and of mentation are investigated by means of the UHDRS-behavioral 

assessment (UHDRS-B). Questionnaires such as UHDRS-functional assessment (UHDRS-F), 

UHDRS-independence (UHDRS-I) and UHDRS-functional capacity (UHDRS-C) are 

designed to evaluate HD patients´ self-care, and social and financial needs. 

The purpose of the present study was to evaluate the usefulness of the UHDRS in clinical 

practice and to clarify the relationship between motor, cognitive and behavioral findings and 

CAG triplet repeats.
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Materials and methods

We studied 45 patients (17 men, 28 women) with genetically confirmed HD in various stages.

The following parameters were assessed: actual age, age at clinical onset and duration of HD 

(retrospectively established), and pathological number of CAG triplet repeats (Table I). 

The patients were tested in accordance with the UHDRS protocol (5). A neurologist assessed 

the severity of the motor symptomatology, as well as the patients’ behavior, and independence 

and functional capacity.

The neuropsychological examination, on the other hand, was performed by a clinical 

psychologist using the Czech version of cognitive tests, in particular: the Digit Symbol 

Modalities Test (DSMT) (6), the Verbal Fluency Test (VF)(7), and the Stroop Test. In 

particular, the shortened (45-second) Stroop Test used in the UHDRS was replaced by a 

Czech version of a previous, unpublished adaptation of the Stroop Test (Regard M. Cognitive 

rigidity and flexibility: a neuropsychological study. Ph.D. dissertation, University of Victoria, 

British Columbia, 1981). 

In addition, the Mini Mental State Examination (MMSE) was used to test the patients´ global 

cognitive deficit (8) (Table I).

The data thus obtained were statistically analyzed using the SPSS 11.5 programme (Chicago, 

Illinois). The results of the Spearman´s correlation analysis were post-hoc corrected using the 

Bonferroni correction for multiple comparisons.

Results

Detailed information on the present age, age at clinical onset and duration of HD, CAG triplet 

repeats, and UHDRS and MMSE deficits is given in Table I. The correlations between the 

parameters in our cohort were analyzed by means of the non-parametric Spearman correlation 

test. The results of this analysis are listed in Table II. For easier review, the results of the 

correlation analysis in our cohort can be summed up as follows. 

An inverse correlation between the number of CAG triplet repeats and the age at clinical onset 

of HD was confirmed. The number of triplet repeats had no influence on the degree of motor 

or cognitive affection or behavioral disturbances. HD duration was directly proportional to the 

progressively worsening motor and cognitive deficits and to the need for nursing care. 

Significant correlations were found between all the UHDRS subscales, except for UHDRS-B. 
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Global cognitive deficit, as determined by the MMSE, correlated well with HD duration but 

also with the severity of the motor disorders and with the UHDRS-measured cognitive deficit. 

In our cohort, no interdependence was found between behavioral changes and motor, 

functional or cognitive deficiency.

Discussion

Motor impairment

As expected, the degree of motor involvement expressed in terms of UHDRS-M rose with 

increasing HD duration. Typically, HD is noted for a slow build-up of motor impairment 

ultimately leading to major disability. Increasing overall motor impairment does not, 

however, reflect a proportionally increasing severity of all the symptoms quantified in the 

UHDRS-M. Some manifestations, such as chorea, will often show an abatement, while in the 

intermediate and late stages HD is compounded by dystonia and akinesia with rigidity. Other 

symptoms, such as oculomotor disorders, continue to worsen over time. The increasing score 

in the late stages of the disease is due mainly to the progression of gait and postural stability 

disorders.

The UHDRS-M covers all the main motor signs in HD, with the exception of the disordered 

voluntary movements. In fact, the latter, in the context of the multitude of involuntary 

movements and of the akinesia, for example, would be very difficult to test and to interpret. 

Furthermore, some of the proposed assessment modalities, e.g., fist-hand-palm test, are 

strongly dependent on executive functions.

Cognitive impairment

Our patients’ cognitive performances were significantly impaired in all the tests. The VF, 

DSMT and Stroop tests are among the basic tests of executive functions. These functions are 

closely dependent, anatomically and functionally, on the frontal cortex (Regard 

M,unpublished data). As for the cognitive tests administered in our cohort, deficient 

performance on the DSMT was found to correlate best with HD duration. The DSMT is one 

of the most sensitive tests for monitoring HD progression (9). Decreased performance on the 

DSMT has also been noted in persons at risk of HD several years before the appearance  of 
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any clinical manifestation (10,11). The DSMT is designed to test not only executive 

dysfunction but also psychomotor speed, short-term memory and visuomotor skills.

Going by our results, the VF, too, is good for detecting HD onset and, in particular, for 

monitoring the progression of cognitive deterioration. All our patients exhibited a 

significantly impaired VF. There was a striking deficit in VF even in patients with incipient 

HD who were otherwise performing normally on the MMSE. Performance on the VF was 

seen to worsen steadily (reflecting executive dysfunction) with increasing HD duration.

Of the many different versions of the Stroop test, the shorter version is recommended in the 

initial stages of the disease,  on the grounds of its sensitivity and the HD patients´ marked 

cognitive deficits and dysarthria. To save time, and also in view of the patients´ cognitive 

limitations, the longer versions of the tests, which HD patients find tiring and demotivating, 

can be avoided. In our experience, the short Victoria version of the Stroop test (Regard M, 

unpublished data)provides sufficient and sensitive assessment of selective attention capacity. 

The results obtained using this version showed an obvious deficit in all of the patients.

The MMSE investigates the presence of global cognitive deficiency. The overall MMSE score 

in our cohort correlated very well (as did tests of executive functions in the UHDRS) with the 

motor and functional deficits as assessed using the UHDRS-M and UHDRS-F. Going by our 

own experience, patients in the initial stages of HD often attain normal performance levels in 

the MMSE. While initially coping with MMSE, HD patients first fail in tasks dependent on 

executive functions (free recall, serial 7s test) and in the visual-construction task (copies of 

geometric figures). We found the MMSE rather useful for the monitoring of HD progression 

in subjects with medium to severe cognitive deficit. Frequent and repeated detailed 

neuropsychological testing of patients with straightforward dementia is redundant, barely 

within their capabilities, or downright unfeasible. Patients find such testing exhausting or 

frustrating, and this is without mentioning the conceivable effects of retesting. In contrast to 

the cognitive tests within the UHDRS, the MMSE offers the advantage of being easy to use, 

even by physicians with little experience in the field of neuropsychology. 

Relationship between motor and cognitive impairment

In our study, as in others, there emerged a significant correlation between motor and cognitive 

performance (5,12,13). Impaired movement initiation and execution is bound to limit 

markedly the speed of written responses (DSMT, MMSE) and spoken (VF, Stroop, MMSE) 



92

utterances. This statistical dependence can also be explained by the fact that HD involves 

degeneration of the striatum and other regions of the brain (14) that participate simultaneously 

in the control of motor and cognitive activities. The rate of occurrence of each of the motor 

and mental symptoms appears to depend on the degree of involvement of specific areas of the 

striatum and their connections. The particular deficits can thus develop at different rates, in 

parallel with, or partially or entirely independently of each other, just as they can potentiate 

each other. Proof of these assertions can be found not only in lesion-related studies (15,16), 

but also in the different clinical course of the late (17) and juvenile (18) forms of HD. 

Behavioral disorders

The UHDRS-B covers the salient behavioral symptoms seen in HD. However, there is no 

scoring of apathy, often one of the prominent symptoms of HD, already present at the onset of 

the disease (4). Similarly, there is no option for assessing cases of mania, which, on the other 

hand, is a relatively rare feature of HD (19). 

Nor does the UHDRS-B take into account the patient´s own perception of his/her state of 

health, sexual problems, alcohol abuse, smoking or drug addiction; instead, it is concerned 

only with the patient´s present conditions (ignoring important anamnestic data - occurrence of 

depression, suicidal behavior, aggression, psychotic symptoms, criminal activities). 

However, testing HD patients for behavioral disorders is considerably time consuming and 

very demanding for a less experienced physician. Ideally, the interview should be conducted 

by a psychiatrist or a psychologist. Co-operation on the part of the patient´s caregivers is also 

likely to increase the validity of the examination. In view of all these considerations, in this 

study, we used only the overall raw UHDRS-B score for statistical analysis. Symptoms of 

depression and anxiety in our cohort predominated over those of irritability and aggression. 

While no psychotic symptoms were detected in the course of the examinations, this does not, 

in our view, mean that they were absent. It may be that they could not be detected using a 

neurologist-conducted structured interview. 

Like motor and cognitive symptoms, behavioral disorders are, at least in part, dependent on 

the same brain structures (16). This again points to a possible selectivity in the involvement of 

different cerebral regions or specific neuronal subpopulations (14). 

In our study we did not find any relationship between behavioral disorders and other parts of 

the UHDRS. One of the explanations as to why behavioral disturbances are uncorrelated with 
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the motor and cognitive impairment seen in HD may lie in the variability and overlapping of 

different behavioral symptoms which are, consequently, very difficult to scale-rate and 

interpret. Underestimation of the behavioral symptoms in HD patients could be, in our 

opinion, due to the developing signs of apathy, which the UHDRS-B does not take into 

account. Similarly, as in our report, most authors study patients already being treated with 

antipsychotics, antidepressives and benzodiazepines, which can abate or mask a number of 

behavioral symptoms.

Functional impairment

In our cohort, the disease duration and growing cognitive affection correlated with the 

patients´ increasing dependence on other people´s assistance. All our patients had to give up 

their jobs, and found themselves unable to cope even with less demanding work. They had 

problems with activities of daily living (ADL) from the very onset of HD. Even those patients 

with sufficient cognitive capacity were restricted by their motor incoordination. The data 

contained in the UHDRS-C assessment (disability expressed in per cent) and UHDRS-I (self-

care, management of finances, work, assistance-dependence, etc.) amount to nothing more 

than another  interpretation of the more detailed information contained in the UHDRS-F. This 

is why, in our view, the UHDRS-C and the UHDRS-I fail to yield meaningful new data on 

these patients or their needs. 

As in the case of behavioral disorders, functional deficits should be assessed together with the 

patient´s family or caregivers, an aspect not included in the UHDRS methodology. 

What the whole UHDRS fails to collect are particulars of food intake and state of nutrition. In 

HD, it is typical for patients gradually to lose weight as the disease progresses (20). Hence, 

they should be weighed at every follow-up visit, and asked about their appetite and about 

possible signs of dysphagia. 

CAG triplet repeats and clinical course

Our study confirmed the known fact that the number of CAG triplet repeats correlates 

inversely with the age at onset of HD (21). Like other authors, we failed to find any 

connection between the CAG triplet repeats and the severity of motor (22) or cognitive (23) 

involvement. Nor could we prove any correlation between the overall score of behavioral 
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disorders (UHDRS-B) and the CAG triplet repats. This again tallies with the outcome of 

previous studies (5,12,13). Craufurd et al. (4) was able to note rather more expressed 

symptoms of apathy in patients with larger numbers of CAG triplets. In our opinion, assessing 

data on the number of CAG triplets without taking into consideration the patient´s age at onset 

of HD, and the duration of the disease makes little sense, because the number of CAG triplets 

is a stationary parameter, whereas motor and cognitive impairments are progressive. That 

said, our cohort was not sufficiently large for this mode of assessment. 

Conclusion

Our experience with the UHDRS so far is limited by the rather small number of patients under 

study, but we belive we can already judge the scale as beneficial for our clinical practice 

within the Movement Disorders Center. We believe that the UHDRS-M subscale is a practical 

and rapid instrument for assessing and following up the development of motor involvement. 

The UHDRS-B is a useful guide for structured interviews targeted at HD psychopathology, 

but it does not cover all the behavioral symptoms. Appropriate and detailed testing of 

behavioral disturbances is time-consuming and ought to be done by psychiatrists or clinical 

psychologists. We have often seen evidence of our own lack of expertise in behavioral 

disorders. With the exception of the UHDRS-B, all the parts of the UHDRS are 

intercorrelated. 

A lack of internal consistency between UHDRS-B and other parts of the UHDRS may 

indicate clinical underestimation or independence of behavioral disorders. Again, measuring 

the extent and depth of cognitive deterioration requires neuropsychological expertise. 

The UHDRS-F, too, provides a relatively good estimate of the degree of ADL limitation. In 

contrast, the UHDRS-C and UHDRS-I fail to yield relevant new information about the 

patient, and, in our opinion, one can speculate on the usefulness of these scales. 

The whole UHDRS helps in the detection and follow up HD progression but also in the 

assessment of the need for and efficacy of therapeutic and socio-economic interventions. 
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Table I: Descriptive statistical analysis of the cohort

arith. SD max. min. range
mean

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
actual age 50.62 11.59 73.00 25.00 48.00
age at HD onset 44.07 11.34 66.00 18.00 48.00
HD duration   6.56   3.31 15.00   1.00 14.00
CAG triplets 44.93   4.36 58.00 38.00 20.00
UHDRS-M 17.27   8.64 38.00   3.00 35.00
VF 15.49   8.55 39.00   3.00 36.00
DSMT 19.45 10.24 55.00   0.00 55.00
Stroop - part 1 32.75 17,86 94.00 13.00 81.00
Stroop - part 2 44.45 27.61 146.00 19.00 127.00
Stroop - part 3 84.59 52.16 236.00 31.00 205.00
UHDRS-B 11.49   7.38 27.00   0.00 27.00
UHDRS-depression   8.64   5.81 18.00   0.00 18.00
UHDRS-irritability   4.04   3.73 11.00   0.00 11.00
UHDRS-OCD   3.02   2.71   8.00   0.00   8.00
UHDRS-psychosis   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
UHDRS-F 16.60   5.02 24.00   4.00 20.00
UHDRS-I 77.78 15.80 100.00 50.00 50.00
UHDRS-C   6.82   2.56 12.00   2.00 10.00
MMSE 23.02   3.63 29.00 15.00 14.00

HD Huntington´s disease 
UHDRS-M motor deficit 
VF Verbal Fluency Test 
DSMT Digit Symbol Modalities Test
UHDRS-B overall behavioral score 
UHDRS-depression symptoms of depression 
UHDRS-irritability irritability, aggresive behaviour 
UHDRS-OCD obsessive-compulsive behaviour 
UHDRS-F function 
UHDRS-I independence 
UHDRS-C capacity
MMSE Mini Mental State Examination
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2. Vztah mezi motorickým a kognitivním deficitem u Huntingtonovy nemoci

(Relation between motor and cognitive deficits in Huntington´s disease)

Klempíř J., Nováková O., Špačková N., Jech R., Růžička E., Roth J.

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Česká republika

Introduction 

Huntington´s disease (HD) is an autosomal dominantly inherited neurodegenerative disease 

manifesting with progressive motor impairment, cognitive deficit and various behavioral 

changes [1,2]. Motor symptoms are connected with a selective loss of medium-sized spiny 

neurons in the striatum [3]. Cognitive and behavioral changes also develop as the 

consequence of the degeneration of basal ganglia and their connections with the frontal lobes 

and the limbic system [4].

Our aim was to find out a relation between motor impairment and cognitive deficit in HD, and 

whether depression influences HD patients´ cognitive and motor performance. 

Subjects and methods

Forty patients with genetically confirmed  HD in various stages were investigated (see details 

in table 1). The rate of motor involvement was quantified by means of the Unified 

Huntington´s Disease Rating Scale - motor assessment subscore (UHDRS-M) [5]. The rate of 

depression was assessed using the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) [6] (table 1). The 

patients were investigated with a battery of neuropsychological tests (table 2). For descriptive 

statistics and Spearman´s correlation analyses the SPSS 11.5. programme was employed. 



100

Results 

Motor deficit

Motor impairment rated with UHDRS-M reached a mean value of 16.15, (standard deviation 

(SD) ± 8.14, min. 3, max. 38 points), and worsened with HD progression (r = 0.424, 

p<0.006).

Motor and cognitive deficits correlated 

The entire cohort´s performance in most of the cognitive tests was markedly decreased (table 

2). Using the non-parametric Spearman´s correlation test, a correlation was found (table 3) 

between the rate of motor impairment in  UHDRS-M and deficit in executive functions tests: 

Digit Symbol Modalities Test (DSMT) [7] (r= -0.740, p<0.000001), Trail Making Test (TMT) 

[8]: TMT-A (r= 0.572, p<0.0001) and TMT-B (r= 0.505, p<0.001), Verbal Fluency Test VF 

[9] (r= -0.570, p<0.0001) and Stroop Test [10] (name color of dots (Stroop Test-D) (r= 0.555, 

p<0.0002), name color print of noncolor words (Stroop Test-W) (r= 0.458, p<0.002), name 

color print of color words (Stroop Test-C) (r= 0.449, p<0.004). 

UHDRS-M was found significantly correlating with memory disturbances in Auditory Verbal 

Learning Test [11] (AVLT-total recall (r= -0.425, p<0.006), AVLT-B interference (r= -0.576, 

p<0.0001), AVLT-A delayed recall (r= -0.368, p<0.02).

Likewise, UHDRS-M was in prominent correlation with tests for global cognitive 

deterioration Mini Mental State Examination (MMSE) [12] (r= -0.599, p<0.00005) a Mattis 

Dementia Rating Scale (MDRS) [13] total score (r= -0.491, p< 0.001). 

Depression and motor and cognitive deficits correlated 

Depression assessed by BDI-II reached an average value of 15.60 (SD ± 9.70, min. 0, max. 

40). Severity of depression correlated with UHDRS-M (r= 0.379, p<0.01)(table 4). 

BDI-II also correlated with performance in executive function tests (DSMT (r= -0.468, 

p<0.003), TMT-B (r= 0.439, p<0.007)). 
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Discussion 

Relation between motor and cognitive processing 

Quite in keeping with previous studies [1,14,15], our cohort of HD patients exhibited a 

markedly decreased cognitive performance in all the tests. The degree of motor impairment 

correlated with deficits in a number of cognitive tests (table 3).

In individual cases in the initial stages of HD, MMSE-rated cognitive deficit was not always 

observed. In our opinion, MMSE is not sensitive enough for the detection of incipient 

cognitive deterioration in HD. 

As regards HD, MDRS appears to be more suitable for cognitive deterioration screening, 

though even there some individuals were still able to reach normal performance. Incipient 

cognitive deficit was noted mainly in verbal fluency (MDRS-initiation). 

Most patients still capable of normal performance in MMSE and MDRS showed significantly 

impaired performance in the more demanding and specific tests assessing attention, memory 

and executive functions. 

Attention deficits were manifested by rather more distinct psychomotor speed deceleration 

and performance fluctuation in the course of testing (AVLT, DSMT, TMT-A). Also impaired 

were the complex attention processes that require greater involvement of executive functions. 

An obvious deficit was found in attention shifting rated with TMT-B. Selective attention 

disturbance was conditional upon the patients´ lowered ability to inhibit disturbing stimuli in 

the Stroop test. 

As to memory, AVLT - free recall requiring attention and ability to develop strategies of 

memorizing was found worsened earlier and more markedly. The relatively well preserved 

capacity for storing information in memory is reflected in good AVLT - recognition. 

Disordered strategy formation in the process of learning, as reflected mainly in free recall, is a 

consequence of the dysexecutive syndrome. 

The degree of motor impairment correlated with tests designed for psychomotor speed 

(DSMT, TMT-A, Stroop test-D) and executive functions (TMT-B, VF, Stroop Test W and C). 

The strongest correlations were found mainly with tests requiring a higher degree of voluntary 

movement control (DSMT, TMT). 

However, our analysis  shows weaker relation between the degree of motor impairment and 

executive function tests (TMT-B, Stroop test, VF) than those tests, in which the outcome 
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depends more on the psychomotor speed and motor performance (TMT-A, DSMT). For 

example, while both parts of TMT are equally dependent on motor performance, TMT-B 

requires greater involvement of executive functions responsible for mental set shifting. 

Our HD patients showed reduced performance earlier and especially in the third part of the 

Stroop test with interference (Stroop test-C) than in Stroop test-D and W (that involve less 

executive functions). Performance in Stroop-D and W is also less susceptible to motor 

impairment than in TMT-A or DSMT. 

Verbal fluency (VF) seems to depend on degree of motor impairment similarly like 

performance in other executive function tests (TMT-B, Stroop Test). The stronger correlation 

between motor impairment and performance in AVLT-interference list may have to do with 

increased fatiguability, limited attentional resources and worsened mental set shifting in 

patients with rather severe motor impairment. Free recall performance in AVLT-recall after 

interference lays greater demands on executive functions, which is why it is lower already at 

the onset of the disease in the absence of marked motor impairment. 

The relation between motor impairment and cognitive deficit is rather difficult to interpret 

because it is hard to determine unambiguously, to what degree their development is 

interdependent. The correlation of motor and cognitive processes may be traced down to the 

length of HD duration. Evidence of interconnection and conditionality between motor and 

cognitive precesses, however, can be seen in that basal ganglia are involved in both motor 

[18] and cognitive processes [19,4]. 

Dyskinesias aggravate disorders of all components of attention (concentration, perseverance, 

distribution, selectivity). To go by a number of observations, it is voluntary movement 

impairment that correlate more with cognitive deficits [20,21,14]. 

Influence of depression on motor and cognitive processing

Similarly as in Mayberg´s study [22], we found, that the gravity of depression is unrelated to 

the duration of HD. In our view, as the cognitive deficit in HD keeps growing, depressive 

symptoms tend to abate, and emotional flattening becomes the dominant feature similarly as, 

e.g., in Alzheimer-type dementia [23]. However, it is necessary to consider also the validity of 

results in BDI-II. BDI-II is a self-assessment rating scale aimed at depressive thoughts and 

somatic symptoms of depression, much less so at other typical manifestations of HD (apathy, 

irritability, anxiety). The results of scale rating depends, to a considerable degree, on the 
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patient´s co-operativeness (loss of motivation and emotional indifference). The validity of 

self-assessment also depends to a great extent on the patients´ loss of insight. 

In our cohort, the rate of depression in BDI-II was mostly of the minor up to medium serious 

degree. Since we refrained from measuring the depth of depression with the aid of rating 

scales, and most of the subjects had a restricted view of their state of health relative to their 

advancing cognitive deterioration, we prefer referring rather to the degree of subjectively 

perceived symptoms of depression. 

Judging by our results, the rate of depressive symptoms has a significantly negative impact on 

the overall cognitive and motor performance. Relative to cognitive performance, it is memory 

and executive functions that are the worst affected by depression (Tab 4). In our opinion, 

depression curtails motivation and ability to activate cognitive processes such as are essential 

for the regulation of voluntary motor and cognitive performance. The presence of depression 

in neurodegenerative affections can lead to cognitive deficit aggravation and to greater 

dependence on other people´s care [28]. Some authors, though, question the significance of 

depression as a factor influencing cognitive and motor performance in HD, referring to the 

demonstrably negative effect that apathy (but BDI is not designed for its detection) has on 

cognitive and motor processes [30,31]. 

It is worth noting that the degree of motor and cognitive involvement in our cohort may have 

been warped by pharmacotherapy as all were treated with atypical antipsychotics (risperidone, 

tiapride, sulpiride), and some again with serotonin reuptake inhibitors (paroxetine, citalopram, 

sertraline) or with benzodiazepines (clonazepam) given in usual therapeutic doses. 
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Conclusion 

Ascertaining the rate of interdependence between motor and cognitive processes poses 

considerable problems. Motor impairment and cognitive deficits grow with the length of  HD 

duration. Differences in the correlations of different types of neuropsychologic tests with 

motor impairment reflect, in our view, the rate of executive function impairment. To judge by 

our study results, executive functions depend less on motor functions than simple 

psychomotor speed (DSMT, TMT). Exploration of the interdependence of motor and 

cognitive processes may be useful for the selection of suitable tests designed to objectivize the 

cognitive deficit in HD patients with or without apparent motor impairment. 

The buildup of depressive symptoms impairs the patients´ ability to activate cognitive 

processes. As for HD, it is not quite obvious, to what extent the impairment of activation of 

cognitive processes is due to depression alone, and to what extent it is due to apathy, a state 

often overriding depression not only in the advanced stage of the disease.  
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Tab 1 Cohort descriptive statistics 

ar. mean SD Min. Max.

------------------------------------------------------------------------------------------

Age 50.10 11.83 25 73

HD onset 43.65 11.47 18 66

HD duration   6.45   3.42   1 15

CAG count 45.08   4.51 38 58

UHDRS-M 16.15   8.14   3 38

BDI-II 15.62 9.70   0 40

HD - Huntington´s disease

UHDRS-M - Unified Huntington´s Disease Rating Scale - motor assessment

BDI-II - Beck Depression Inventory II
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Tab 2 Descriptive statistics of tests used

Test Mean SD Min. Max.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMSE 23.53   3.32 15 29

MDRS-total score 119.4 13.61 80 139

MDRS-attention 33.82   2.56 26 37

MDRS-initiation 24.62   6.13 12 37

MDRS-construction   5.35   0.90   3   6

MDRS-conceptualization 36.23   6.61 16 39

MDRS-memory 20.25   3.59 11 25

AVLT-total score 24.53 11.24   3 54

AVLT-interference   2.88   1.36   0   6

AVLT-recall after interference   4.10   3.05   0 14

AVLT-delayed recall   3.70   3.31   0 14

AVLT-recognition   8.73   3.7   0 15

DSMT 20.1 10.06   4 55

VF 15.40   8.46   3 39

TMT-A 110.8 64.5 36 355

TMT-B 231.2 115.5 76 667

Stroop Test-D 30.33 14.7 13 78

Stroop Test-W 41.1 24.2 19 146

Stroop Test-C 78.9 46.9 31 214
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SD – standard deviation

MMSE - Mini Mental State Examination [12]

MDRS - Mattis Dementia Rating Scale [13]

AVLT - Auditory Verbal Learning Test [11]

DSMT - Symbol Digit Modalities Test [7]

VF - Verbal Fluency Test [9]

TMT - Trail Making Test [8]

Stroop Test-D – name color of dots [10]

Stroop Test-W – name color print of noncolor words

Stroop Test-C – name color print of color words
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Tab. 3 Statistically significant correlations between UHDRS-M and cognitive tests

UHDRS-M

Spearman´s correlation R P value

--------------------------------------------------------------------------------

DSMT -0.740 0.000001**

TMT-A   0.572 0.0001**

TMT-B   0.505 0.001**

VF -0.570 0.0001**

Stroop Test-D   0.555 0.0002**

Stroop Test-W   0.458 0.002**

Stroop Test-C   0.449 0.004**

MMSE -0.599 0.00005**

AVLT-total recall -0.425 0.006**

AVLT-interference -0.576 0.0001**

AVLT-delayed recall -0.368 0.02*

MDRS-total score -0.491 0.001**

MDRS-attention -0.358 0.02*

MDRS-iniciation -0.393 0.01*

MDRS-construction -0.387 0.01*

MDRS-memory -0.493 0.001**
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***  Statistically significant correlation p<0.001

**    Statistically significant correlation p<0.01

*      Statistically significant correlation p<0.05

UHDRS-M - Unified Huntington´s Disease Rating Scale motor assessment

DSMT – Digit Symbol Modalities Test

TMT - Trail Making Test

VF - Verbal Fluency Test

Stroop Test D – name color of dots 

Stroop Test W – name color print of noncolor words 

Stroop Test C – name color print of color words 

MMSE - Mini Mental State Examination

AVLT - Auditory Verbal Learning Test

MDRS - Mattis Dementia Rating Scale



113

Tab. 4 Statistically significant correlations with Beck Depression Inventory II

BDI-II

Spearman´s correlation   R P value

-----------------------------------------------------------------------

UHDRS-M   0.379 0.01*

DSMT -0.468 0.003**

TMT-B   0.439 0.007**

**    Statistically significant correlation p<0.01

*      Statistically significant correlation p<0.05

BDI-II - Beck Depression Inventory II

UHDRS-M - Unified Huntington´s Disease Rating Scale - motor assessment

DSMT - Digit Symbol Modalities Test

TMT - Trail Making Test
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3. Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994-2005

Židovská J., Klempíř J.1, Kebrdlová V., Uhrová T.2, Koblihová J.3, Anders M.2 , Doubek P. 2, 

Vevera J. 2, Roth J.1

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

1 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

3 Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Huntingtonova nemoc (HN) je považována za jednu z nejzávažnějších genetických poruch 

s nástupem v dospělém věku. Obvykle začíná nenápadnými motorickými symptomy nebo 

psychickými změnami, následovanými progresivní choreou, psychiatrickými poruchami a 

kognitivním deficitem. Prevalence v různých populacích evropského původu je nejčastěji 

uváděna v rozmezí 5-10 na 100 000 obyvatel (1). Před nálezem genové mutace byla diagnóza 

HN založena na přítomnosti klasické triády: progresivních choreatických dyskinéz a demence 

při pozitivní rodinné anamnéze. Huntingtonova nemoc je autosomálně dominantně dědičné 

onemocnění, způsobené expanzí (CAG)n trinukleotidové repetice v prvním exonu HN genu, 

původně zvaného IT-15, lokalizovaného na 4. chromozómu v pozici 4p16.3 (2).

HN patří do skupiny tzv. „tripletových onemocnění“, která se stále rozrůstá a zahrnuje další  

neurodegenerativní onemocnění (3). Repetice obsahuje 6-26 tripletů CAG u normálních, 

stabilních alel, 27-35 CAG u dlouhé normální alely, s možností expanze, zvláště při 

paternálním přenosu, 36-39 CAG opakování u expandované alely s redukovanou penetrancí a 

40 a více CAG u plně penetrantní mutované alely. Mutace je nestabilní a zejména při 

otcovské transmisi může dojít k prodloužení (CAG)n sekvence s postižením potomků v 

mladším věku - anticipace (4, 5, 6). U jedince s 35 a méně opakováními tripletu CAG nebyla 

dosud nikdy spolehlivě zaznamenána HN. Nehledě na určité těžkosti, spojené s klinickou a 

prognostickou interpretací nálezu  alel, nesoucích 27-39 opakování (intermediární alely, „šedá 

zóna“) se genetické testování osvědčilo jako  cenný diagnostický nástroj neurologů, 

psychiatrů a genetiků. Specificita a sensitivita testování byla ověřena na rozsáhlém 

celosvětovém vzorku  nemocných (7). Počet CAG repetic negativně koreluje s věkem nástupu 

příznaků, avšak odpovídá jen za cca 70% variance věku nástupu (8). 
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Objevení  genu pro HN v roce 1993 (2) vedlo k rychlému rozvoji molekulárně genetických 

testů, schopných potvrdit klinickou diagnózu u pacienta a identifikovat nosiče mutované alely 

mezi jedinci v riziku. Presymtomatické testy jsou spojeny s řadou závažných psycho-

sociálních dopadů a etických aspektů a jsou prováděny pouze u zletilých osob na jejich vlastní 

žádost (9). Aby byly zajištěny standardní podmínky a předešlo se možné újmě v případě 

prediktivního testování, došlo k vypracování jednotné strategie předtestových.konzultací, 

prováděných během několika měsíců před vlastním vyšetřením (10).

Prezentované výsledky odrážejí jedenáctiletou  systematickou práci pražského 

multioborového týmu, konstituujícího se od počátku v blízké součinnosti se svépomocnou 

Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH), založenou roku 1991. Cílem 

svépomocného hnutí je poskytovat všestrannou podporu a pomoc pacientům a jejich rodinám, 

zlepšovat informovanost rodin i veřejnosti o všech aspektech HN a přispívat ke zkvalitňování 

komplexní péče. SPHCH vydává řadu informačních materiálů včetně periodického 

zpravodaje, 2x ročně pořádá víkendové edukačně rekondiční setkání členů rodin a provozuje 

půjčovnu zdravotních pomůcek. Kooperace odborníků s SPHCH jim zajišťuje velmi 

přínosnou zpětnou vazbu, kterou mohou reflektovat ve své práci. 

Cílem práce je popsat distribuci (CAG)n v souboru pacientů se susp. HN, seznámit s výsledky 

diagnostických testů, korelovat klinické a genetické charakteristiky u pacientů s 

konfirmovanou diagnózou HN  a zjistit akceptaci prediktivního testování. 

Soubor a metodika

Od roku 1991 byl ve spolupráci se svépomocnou organizací  založen registr, čítající cca 500 

rodin s HN. Zajišťujeme genetické testování HN metodou přímé mutační analýzy od roku 

1994 prakticky pro celou Českou republiku s výjimkou Olomouckého regionu. Celkem bylo 

provedeno 629 molekulárně genetických testů, z toho 561 diagnostických a 62 prediktivních. 

Doporučujícím lékařem byl nejčastěji neurolog (42,1%), dále genetik (23,1%) a psychiatr 

(23,9%). V 10,9% se buď výjimečně jednalo o jiného lékaře, avšak  převážně šlo o 

presymptomatický test na vlastní žádost osoby v riziku.  

Testovaný soubor tvořilo 43% mužů a 57% žen. Věk nástupu prvních příznaků se pohyboval 

od 8 do 74 let (průměr 43,1 ± 13,4), přičemž většina spadala do období 23 až 59 let. Průměrný 

věk při diagnóze HN byl 49,7 ±  12,1 roku.  
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Genomová DNA byla extrahována z lymfocytů periferní krve, event. amniocytů standardní 

vysolovací technikou (10).Oblast CAG(n) repetice byla amplifikována modifikovanou PCR 

metodou podle Warnera (11). Byly použity primery pro CAG a CCG polymorfizmus. 

Primery pro CAG polymorfizmus:

HD1 FAM 5´- ATGAAGGCCTTCGAGTCCCTCAAGTCCTTC - 3´

HD3 5´ - GGCGGTGGCGGCTGTTGCTGCTGCTGCTGC - 3´

Primery pro CCG polymorfizmus:

HDA HEX 5. Byly použity primery ´ - GCAGCAGCAGCAGCAACAGCCGCCA - 3´

HDB 5´ - GCGGCGGCTGAGGAAGCTGAGGAGG - 3´

PCR probíhala v 25ul reakční směsi : 50--500ng DNA, 2.4 pmol každého primeru, 1x MBI 

Fermentas pufr, 3mM MgCl2 ,16uM dNTP, 0.6%% glycerolu a 3U Taq DNA Polymerázy. 

Po zahřátí na 960C 4 minuty následovalo 34 cyklů 30 sec 940C, 30 sec 700C, 30 sec 720C, 

na závěr 10 minut 720C. PCR produkty byly zpracovány na sekvenátoru ABI PRISM 310 

pomocí fragmentační analýzy s použitím polymeru POP-4. Vzorek byl smíchán se směsí

deonizovaného formamidu a interního standardu (2:12). Následně po elektrokinetickém

nasátí vzorku probíhala kapilární elektroforéza s konečnou fluorescenční detekcí. Jako 

interní standard byl použit  Tamra 500 s korekcí na externí kontrolní vzorek o známém počtu 

repeticí. 

Povolená odchylka výsledku je do 1 repetice při  alele do 40 repetic a do 3 repetic při 

expandované alele o více než 40 repeticích. Molekulárně genetická laboratoř prochází externí 

kontrolou kvality, každoročně organizovanou EMQN – The European Molecular Genetics 

Quality Network (13).

Molekulární testy byly prováděny buď diagnostické (u symptomatických jedinců) nebo 

prediktivní: presymptomatické (u osob v riziku) a prenatální (u plodu v riziku). Testování 

probíhalo v souladu s mezinárodními doporučeními.(14, 15) na základě  písemného 

informovaného souhlasu.

U každého pacienta bylo zaznamenáno pohlaví, věk nástupu, charakter iniciálních příznaků a 

rodinná anamnéza a velikost repetice. Data byla obvykle získána ze zdravotní dokumentace 

nebo  pomocí cíleně vypracované průvodky k zasílanému materiálu (krev nebo izolovaná 

DNA), méně často přímým interview s pacientem nebo jeho rodinnými příslušníky.

Při statistickém zpracování dat bylo pro srovnání distribuce ve skupinách použito Mannova-

Whitneyova dvouvýběrového pořadového testu, chí kvadrát testu, dále byla provedena 

lineární regresní analýza a výpočet korelačního koeficientu determinace.
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Výsledky 

Diagnostické testování

Celkem bylo přímou DNA analýzou vyšetřeno 567 pacientů s podezřením na HN, 61 osob 

v riziku a jeden plod. Klinická diagnóza byla potvrzena u 411 nemocných (72,5%). Z toho 

celkem 402 osob (97,8%) neslo plně mutovanou alelu, 9 pacientů mělo expandovanou alelu v 

rozmezí redukované penetrance (36-39 repeticí). V souboru pozitivně testovaných pacientů 

bylo 40 dvojic příbuzných 1. stupně (rodič – dítě, sourozenci), 7 trojic a 1 pětice příbuzných 

1. stupně. Huntingtonovu chorobu bylo možno pokládat za vyloučenou celkem u  156 osob, 

přičemž 138 (88,5%) z nich mělo obě alely s méně než 27 repeticemi a 18 osob (11,5%) mělo 

jednu z normálních alel v mutabilním rozmezí. Ve dvou případech byla u pacienta zjištěna 

nová mutace paternálního původu, kdy zdravý otec nesl jednu alelu v mutabilním pásmu (28 

repeticí) (viz obr. 1) nebo v pásmu redukované penetrance (38 repeticí). Otcové byli ještě ve 

věku 93 a 68 let  bez příznaků onemocnění, paternita byla potvrzena (obr. 1). 

Plná mutace se pohybovala od 40 do 81 opakování tripletu CAG s mediánem 45. 

Neexpandovaná alela čítala od 8 do 26 repeticí  s mediánem 18. 27 pacientů s jednou alelou v 

pásmu kompletní penetrance mutace (36 a více) mělo druhou  normální alelu v mutabilním 

pásmu nebo v oblasti redukované penetrance mutace, přičemž horní mez  byla 37 repeticí 

(alelická kompozice pacienta 37/43). V dostupné dokumentaci pacienta nebyly shledány 

žádné fenotypové nápadnosti oproti klasickému obrazu nemoci ani výskyt HN v obou 

parentálních liniích. V souboru nebyl zjištěn žádný nositel dvou plně mutovaných alel. 

Distribuce normálních a mutovaných alel s vyznačením přechodné „šedé zóny“ je 

demonstrována na obr. 2. 

CAG a věk nástupu 

Byla prokázána významná inversní korelaci mezi počtem repeticí expandované alely a věkem 

nástupu prvních příznaků (p<0,001, r = -0,61). Dvanáct pacientů onemocnělo před 20 rokem 

života (juvenilní forma) a reprezentovali 3,3% všech pacientů s expanzí. Repetice

trinukleotidu CAG se u nich pohybovala od 44 do 81 opakování s mediánem 56. Celkem 

10,5% nemocných mělo pozdní formu Huntingtonovy choroby (nad 60 let), přičemž expanze 

byla v rozmezí 40-55 repeticí, s mediánem 41. 
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Familiární výskyt HN

U 80,8% pacientů byly získány údaje rodinné anamnézy (RA) ve smyslu potvrzení nebo 

vyloučení parentálního přenosu. U zbývajících  pacientů byla RA nejasná (neznalost 

zdravotního stavu rodičů nebo jejich předčasné úmrtí, atypické symptomatika rodičovského 

onemocnění event. uvedení jiné diagnózy, která mohla být falešná). V případě jasného 

familiárního výskytu HN byla diagnóza  potvrzena u 94,7%, u nejasné RA se jednalo o HN v 

60,5% a při negativní RA v 18,1% případů. Ve skupině pacientů s konfirmovanou diagnózou 

HN mělo 78,8% jedinců pozitivní RA, 5,1% vykazovalo absenci familiárního výskytu a 

16,1% osob mělo nejasnou RA (viz tab.1.) 

Typ přenosu

Přenos HN od matky se u souboru pozitivně testovaných pacientů vyskytl stejně často jako 

přenos od otce. Při paternální transmisi se průměrný věk nástupu (40,1±11,7) významně 

nelišil od věku nástupu v případě maternálního přenosu (42,3 ± 11,1), avšak u mutací s více 

než 45 repeticemi byla shledána převaha paternální transmise. Průměrný věk nástupu nebyl 

při paternálním přenosu významně nižší, nicméně tato tendence byla naznačena. 

Iniciální příznaky

Retrospektivní hodnocení iniciálních příznaků má často spornou spolehlivost, a při různosti 

zdrojů informaci se údaje často značně liší. Iniciální příznaky byly u 20% pacientů 

psychiatrické, v 8% nebylo možno zjistit, u zbytku nemocných (72%) převládaly příznaky 

motorické event. smíšené povahy. Nebyl prokázán signifikantní vztah mezi charakterem 

příznaků a délkou repetice.

Prediktivní testování

Presymptomatický test  žádalo 190 osob v riziku HN, avšak celý proces dokončilo jen 32,1%. 

Schéma protokolární postupu, který je flexibilní a trvá obvykle 3 měsíce a výsledky testování 

jsou  znázorněny na obr.3.

Průměrný věk žadatelů činil 34,8 let (19-60 let), přičemž většina  byla ve věku 23-33 let 

s převahou žen (poměr 1,37, p<0,01). O prenatální diagnostiku projevilo zájem pět párů. 

Uskutečněn byl jediný test u plodu pozitivně testované zdravé osoby, s donošením pozitivně 

testovaného plodu. V další graviditě již pár prenatální diagnostiku nežádal.
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Diskuse

Bylo otestováno minimálně 40 % z očekávané HN populace v ČR., pokud připustíme nejvyšší 

uváděnou prevalenci 1:10 000 obyvatel, lze však spíše očekávat prevalenci nižší (1.15 000 -

20 000 obyvatel). Vyšetřováni zahrnovalo rovněž osoby, u nichž suspekce na HN nestála na 

prvním místě diagnostické rozvahy, ale bylo třeba HN vyloučit. Celkem 94,7% pacientů s 

jasným familiárním výskytem  mělo HN potvrzenu, při  nejasných anamnestických údajích to 

bylo 60,5%. Při negativní rodinné anamnéze byla dg. HN stanovena u 18,1% pacientů. Tyto 

výsledky dobře odpovídají zahraničním údajům (16) a dokládají zásadní význam testu při 

absenci familiárního výskytu. V těchto případech se může jednat o falešnou paternitu, která 

v rozvinutých zemích činí až 10 %, úmrtí rodiče před manifestací choroby, nedostatek údajů, 

případně o novou  mutaci (17). Alely v intermediární zóně mohou zvláště při paternální 

transmisi během meiózy expandovat do oblasti plně penetrující mutace. U pacientů s 

vyloučenou HN byla často doporučujícím lékařem uvedena další možná diagnóza 

(Alzheimerova nemoc, dystonie, esenciální tremor, Parkinsonova nemoc, psychotická 

porucha, spinocerebellární ataxie, Wilsonova nemoc), nicméně bude vhodné posílit v těchto 

případech zpětnou vazbu od doporučujících lékařů.   

V případě vyloučení HN u osob s udaným familiárním výskytem onemocnění(5,3%) se 

několikrát jednalo o psychotickou poruchu s polékovými tardivními dyskinesami u potomka 

geneticky konfirmovaného pacienta. Déle se jednalo o zpětné přehodnocení diagnózy rodiče 

(u potomka zjištěna Creutzfeldt Jakobova nemoc, spinocerebellární ataxie, benigní familiární 

chorea, neuroakantocytóza). Nesporně je však třeba ve výjimečných případech připustit 

možnost  fenokopie, které podle literárních údajů činí cca 1% populace pacientů s obrazem 

HN (18).

Průkaz inverzní korelace  mezi velikostí expanze (CAG)n repetice a věkem nástupu prvních 

příznaků je konsistentní s literárními údaji (19, 20, 21, 22), stejně jako převaha otcovského 

přenosu u delší expanze.

Požadavek na presymptomatické testování je nízký (12-16%), pokud jej vztahujeme k celé 

předpokládané populaci rizikových osob v registrovaných rodinách (předpokládá se 3-4x více 

osob v riziku nežli nemocných, což je cca 1 200-1 600 osob). Skutečná akceptace testu je pak 

ještě nižší a činí cca  1/3 z původních žadatelů, tedy  4-5% výchozí populace.

V budoucnu zřejmě nelze očekávat dramatický nárůst, pokud nedojde k objevu léčby, 

zamezující nebo oddalující nástup nemoci. Ženy jsou obecně více motivované, zvláště ve 
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věku 23-33 let, kdy většina z nich činí rozhodnutí o reprodukci (16). U 41% osob v riziku 

byla zjištěna expandovaná alela. Tento podíl se liší od očekávaných 50%, což může být 

způsobeno přítomností osob s 25%ním nebo určitou self-selekcí, kdy osoby v riziku, u nich 

již nastupují mírné symptomy, test spíše nežádají (23). Zájem o prenatální diagnostiku je 

zcela zanedbatelný, nejen kvůli pozdnímu nástupu nemoci, dovolujícímu řadu let kvalitního 

života, ale také vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že v příští graviditě se bude dilema 

opakovat. V tomto ohledu může být řešením preimplantační diagnostika  (24).

Rozpor mezi možností přesné molekulárně genetické diagnostiky a neexistencí efektivní 

terapie HN vede celosvětově k nízkému využití prediktivních testů. Zahraniční zkušenosti 

svědčí pro akceptaci testů u 5-25% rizikové populace, žádost o prenatální diagnostiku je ještě 

daleko nižší – do 5% (25, 26, 27). Naše výsledky jsou s těmito zkušenostmi konzistentní.

Postoje rizikové populace k prediktivním testům může zásadně změnit objev léčby. Do té 

doby má klíčový význam protokolární postup, sloužící pro zdravé žadatele jako určité síto, 

kterým projdou jen ti skutečně motivovaní. Tzv. katastrofické dopady pozitivního výsledku 

presymptomatického testu, zahrnující psychotraumatizaci až suicidální jednání, byly ve velké 

multicentrické studii (28). zjištěny pouze u 1% pozitivně testovaných. V našem souboru měli 

z 36 nosičů mutace výraznější obtíže tři osoby. Domníváme se, že nelze možné komplikace 

podceňovat, vzhledem k tomu, že nejzávažnější dopady znalosti genetického statutu lze 

očekávat především v době nástupu prvních příznaků (29).

Závěr 

Molekulárně genetické testování je vysoce přínosným a suverénním nástrojem diferenciální 

diagnostiky u klinicky suspektní HN. Umožnilo v průběhu 12 let zmapovat podstatnou část 

české HN populace.  

Požadavky na prediktivní testování rizikových jedinců jsou dosud velmi řídké. Vzhledem k 

etickým dilematům a psychosociálním rizikům je prediktivní test ošetřen obligatorním 

protokolárním postupem, který minimalizuje riziko nežádoucích dopadů výsledku. Naše 

zkušenosti potvrzují jeho přínos stejně jako význam úzké kooperace se svépomocnou 

organizací. 
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Tab.1 Konfirmace diagnózy HN ve vztahu k familiárnímu výskytu

Rodinná

anamnéza

Huntingtonova nemoc

        potvrzena     vyloučena

pozitivní             342 (100%) 324 (94,7%) 18 (5,3%)

negativní      116 (100%) 21 (18,1%) 95 (81,9%)

nejasná               109 (100%) 66 (60,5%) 43 (39,5%)

Celkem               569 411 156

Obr.1 Rodokmen s novou mutací paternálního původu

              Šipkou je označena nemocná probandka s novou mutací
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Obr. 2 Distribuce CAG repeticí u pacientů s potvrzenou a vyloučenou HN

Obr. 3 Akceptace presymptomatického testování – schéma protokolu
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4. Aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných trombocytech u 18 pacientů s 

Huntingtonovou nemocí

J.Klempíř1, H. Hansíková2, J. Roth1, J. Židovská3, M. Böhm2 a J. Zeman2

1Neurologická klinika 1. LF UK, Praha, Česká republika

2Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha, Česká republika

3Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK, Praha, Česká republika

Úvod

Více jak 90% energetických potřeb organizmu pokrývá svou produkcí ATP systém 

oxidativní fosforylace lokalizovaný na vnitřní mitochondriální membráně. Skládá se ze čtyř 

komplexů dýchacího řetězce ((komplex I – NADH:koenzym Q reduktáza (NQR), komplex II 

- sukcinát: koenzym Q reduktáza (SQR), komplex III – QH2:cytochrom c reduktáza (QCCR) 

a komplex IV - cytochrom c oxidáza (COX)) a terminální ATP syntázy. K poruchám funkce 

mitochondriálního energetického metabolismu dochází nejen u pacientů s mutacemi 

v nukleárních nebo mitochondriálních genech, které ovlivňují tvorbu, asemblaci a funkci 

komplexů dýchacího řetězce, ale i sekundárně u pacientů s celou řadou dalších geneticky 

podmíněných nebo získaných onemocnění, např. u Alzheimerovy nemoci, Fridreichovy 

ataxie či Parkinsonovy nemoci (1). Porucha mitochondriálních funkcí již byla prokázána i u 

pacientů s Huntingtonovou nemocí, např. pozitronovou emisní tomografií (2), magneticko-

resonanční spektroskopií, a to také před klinickou manifestací onemocnění. (3).

Huntingtonova nemoc (HN) je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní 

onemocnění, které se manifestuje neuropsychiatrickou symptomatikou. HN je způsobena 

expanzí (CAG)n tripletů (40) na chromozomálním lokusu 4p16.3. Produktem patologického 

genu je polyglutaminová sekvence kódující protein huntingtin, jehož funkce nebyla dosud 

uspokojivě vysvětlena. Prevalence HN je cca 1:15 000. HN je inkurabilní onemocnění 

s nepříznivou prognózou. Aktivity komplexů dýchacího řetězce u pacientů s HN již byly 

studovány v různých tkáních, především v mozku, kosterním svalu a fibroblastech (1). 

Poměrně málo byla dosud studována funkce respiračního řetězce v izolovaných 

trombocytech periferní krve, které představují snadno dostupný biologický materiál. 

Vyšetření byla prováděna nejen u malého počtu osob, ale lišila se i metodikou i výsledky 
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(4,5). Cílem naší práce bylo studovat aktivity komplexů dýchacího řetězce v izolovaných 

trombocytech u pacientů s HN a zjistit, zda-li izolované trombocyty představují vhodný 

materiál pro studium mitochondriálního energetického metabolismu u HN.

Soubor a metodika

Vyšetřili jsme 18 osob (8 mužů a 10 žen) s geneticky verifikovanou klasickou formou HN 

v počátečních až středně pokročilých stádiích nemoci (Tab 1). Retrospektivně z dokumentace 

a z informací od nemocných a rodinných příslušníků byly získány informace o věku na 

počátku nemoci a délky trvání onemocnění, charakteru dědičnosti ve smyslu maternální či 

paternální heredity, počtu (CAG)n tripletů, charakteru iniciálních a v době studie 

dominantních klinických symptomů nemoci (psychiatrických nebo motorických), 

farmakoterapie a nikotinismu.

Paternální heredita byla zjištěna u 9 pacientů (50%) a maternální heredita u 5 pacientů 

(27,8%). U 4 pacientů (22,2%) se nepodařilo zjistit, kdo z rodičů byl nositelem mutovaného 

genu (nová mutace, jiný biologický otec etc.). Iniciální neurologickou symptomatiku mělo 13 

pacientů (72,2%) a psychiatrickou symptomatiku 3 pacienti (16,7%). U 2 pacientů (11,1%) 

nebylo zjištěno, který z iniciálních symptomů HN se objevil jako první.

V čase odběru trombocytů na vyšetření aktivit respiračního řetězce bylo dominující 

neurologickou symptomatikou postiženo 5 pacientů (27,8%), neurologickou a zároveň 

psychiatrickou symptomatikou bylo postiženo 13 osob (72,2%). Izolované psychiatrické 

symptomy se nevyskytovaly u žádné z vyšetřovaných osob. U většiny osob byly patrné 

klinické známky kognitivní deteriorace různých stádií, ale její míra nebyla pro studii 

objektivizována. Všichni nemocní byli v době studie léčení atypickými neuroleptiky. V době 

studie 6 nemocných pravidelně kouřilo a u žádného pacienta nebyla zachycena komorbidita, 

která by mohla ovlivnit funkci dýchacího řetězce.

Kontrolní skupinu tvořilo 29 zdravých nekuřáků (11 mužů a 18 žen) jejichž průměrný věk 

v době vyšetření byl 45,71 let (SD 8,40 let) (Tab 1). Z hlediska věku je kontrolní soubor 

srovnatelný se souborem nemocných s HN (Mann-Whitneyův test p  0,05).

Genová DNA všech nemocných osob byla izolována z leukocytů periferní krve standardní 

vysolovací technikou (6). Cílová oblast byla amplifikována PCR metodou (7). PCR produkty 

byly separovány na 4% agarozovém gelu a vizualizovány etidium bromidem. Velikost CAG 
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repetic byla hodnocena srovnáním s velikostními standardy. Hraniční a sporné případy byly 

ověřeny sekvenováním z dalšího nezávislého vzorku.

Trombocyty byly izolovány z 9 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným diferenční centrifugací 

(8). Aktivity komplexů dýchacího řetězce byly stanoveny spektrofotometricky: aktivity 

komplexů I, II a I+III byly měřeny v čerstvě izolovaných trombocytech, zatímco aktivity 

komplexů III a IV a kontrolního enzymu citrátsyntázy (CS) byly stanoveny v zamražených 

trombocytech (-80C). Měření byla prováděna v kyvetách optickou dráhou 1 cm při 37C na 

dvoupaprskovém spektrofotometru Shimadzu UV-2101 při vlnové délce 550 nm pro 

komplex IV jako oxidace redukovaného cytochromu c, pro komplex I+III jako rotenon 

senzitivní redukce cytochromu c v přítomnosti NADH a pro komplex III jako redukce 

ferricytochromu c v přítomnosti ubichinolu, 600 nm pro komplex II sukcinátem limitovanou 

redukci dichlorofenolu indolfenolu, 340 nm pro komplex I jako rotenon senzitivní oxidace 

NADH v přítomnosti decylubinchinonu (9), 412 nm pro citrát syntázu jako měření SH 

skupiny volného CoASH pomocí 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoátu) (10). Protein byl stanoven 

dle Lowryho (11). Výsledné hodnoty enzymatické aktivity jsou aritmetickým průměrem čtyř 

měření.

Výsledky

Nenalezli jsme významné rozdíly v průměrných aktivitách komplexů dýchacího řetězce I, II, 

I+III a IV a CS mezi souborem nemocných s HN a kontrolami (Mann-Whitneyův test p 

0,05) (Tab 2, 3). U 7 z 18 pacientů s HN byla však zjištěna snížená aktivita jednoho nebo 

více komplexů dýchacího řetězce. 

Snížená aktivita komplexu dýchacího řetězce IV byla nalezena u čtyř pacientů, snížená 

aktivita komplexu III u tří, snížená aktivita komplexu II u dvou, snížená aktivita komplexu I 

u jednoho a snížená aktivita komplexu I+III u dvou. U dvou pacientů byl nalezen snížený 

poměr mezi aktivitami komplexu IV a CS. V kontrolním souboru individuální hodnoty 

aktivit komplexů dýchacího řetězce byly v mezích normy (souhrnné hodnoty viz tab. 3).

Z korelační analýzy našeho souboru nemocných HN vyplývá signifikantní inverzní korelace 

mezi počtem (CAG)n tripletů a aktivitou komplexu I+III (Spearmanův test r = -0,511, p 

0,05) (Graf 1). Korelační analýza rovněž ukazuje pozitivní korelaci mezi aktuální aktivitou 

CS a klinickým počátkem HN (Spearmanův test r = 0,413, p  0,05) (Graf 2). 
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Pět nemocných s HN mělo dominující motorické symptomy a 13 pacientů mělo 

současně motorické i psychiatrické symptomy. Obě podskupiny pacientů s HN byly věkově 

srovnatelné a nelišily se v aktivitách komplexů dýchacího řetězce (Mann-Whitneyův test p 

0,05). Nebyla nalezena závislost mezi nikotinismem a aktivitami komplexů dýchacího 

řetězce u nemocných s HN (Mann-Whitneyův test p  0,05). Nebyl nalezen žádný rozdíl 

mezi podskupinami nemocných lišících se typem heredity (maternální, paternální) a aktivitou 

dýchacího řetězce (Mann-Whitneyův test p  0,05). Při hodnocení vzájemného vztahu mezi 

počtem (CAG)n tripletů a klinickým počátkem HN je patrná signifikantní inverzní korelace 

(Spearmanův test r = -0,807, p  0,01).

Diskuse

Mezi hlavní mitochondriální funkce patří zejména produkce ATP a distribuce iontů vápníku 

v buňce. Mitochondrie jsou i místem endogenní tvorby volných kyslíkových radikálů, které 

zpětně ovlivňují nejen produkci ATP, ale i koncentraci redukovaného glutathionu, 

cytoplasmatického kalcia, membránový potenciál atd. Porušením rovnováhy jednotlivých 

systémů pak snadno může dojít k aktivaci apoptotické kaskády (12).

Dosavadní studie u pacientů s HN i u modelů HN ukázaly určité změny v mitochondriálním 

energetickém metabolismu, nicméně mechanismus, který vede k energetické dysfunkci, 

zůstává nejasný. Mitochondrie hrají významnou roli při apoptóze, která dominuje ve striatu, 

ve struktuře považované za klíčovou pro patofyziologii HN.

Poruchy respiračního řetězce u pacientů s HN byly opakovaně pozorovány především 

v centrálním nervovém systému (CNS), kosterním svalu a kultivovaných fibroblastech. 

V kaudatu a putamen byly opakovaně prokázány snížené aktivity komplexů dýchacího 

řetězce II a III o 55% a komplexu IV o 25% (13). Nishino (14) považuje striatum a 

hipokampus za nejvulnerabilnější oblasti mitochondriálního metabolismu v celém 

organismu. Mitochondriální deficit u HN v periferních tkáních, např. kosterním svalu (15) či 

fibroblastech (16), však nekoreluje se změnami v mozku. 

Parker s kol. (4) našel v trombocytech u pacientů s HN výrazně sníženou aktivitu komplexu I 

(5,36 ± 2,91 nmol/min/mg, kontrola 19,2 ± 5,64 nmol/min/mg). Aktivita ostatních komplexů 

se signifikantně nelišila od kontrol. Výsledky této práce však již nebyly v dalších studiích 

potvrzeny (5). Vysvětlením může být malý vyšetřovaný soubor pacientů s HN (5 osob) či 

jiná metoda pro hodnocení aktivity komplexů respiračního řetězce. Gu a kol. (5) 
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postmortálně v kaudatu u více než poloviny z 10 nemocných s HN našel sice výrazný deficit 

komplexů II a III a přibližně u třetiny deficit komplexu IV, ale u skupiny 11 žijících osob s 

HN v trombocytech tyto změny nenašel. Naopak v trombocytech naměřil zvýšenou aktivitu 

komplexu IV. Analytický postup při vyšetřování respiračního řetězce, který zvolil Gu, je 

podobný s naším. Kompenzační zvýšení aktivity komplexu IV bylo také pozorováno u 

pacientů s roztroušenou sklerózou (17).

Pro zjištění eventuální poruchy na úrovni přenosu elektronů přes elektronový přenašeč 

koenzym Q v membráně se využívá měření kombinované reakce tzv. komplexu I+III (přenos 

z komplexu I na komplex III).

Aktivita jednotlivých komplexů dýchacího řetězce může být negativně ovlivněna 

nedostatkem koenzymu Q10, který je nejen esenciálním kofaktorem ale i důležitým 

antioxidantem. Experimentálně v laboratorních podmínkách bylo prokázáno neuroprotektivní 

působení koenzymu Q10 ve striatu (18). Krátkodobá (6 měsíců) perorální suplementace 

koenzymu Q10 však neměla klinický efekt u pacientů s HN a laboratorně nebyla sledována 

(19). Podávání koenzymu Q10 a remacemidu (antagonisty NMDA) mělo u transgenních 

myší s genem pro HN za následek delší dobu přežití, méně vyjádřený motorický deficit a 

váhový úbytek, nižší stupeň atrofie mozku a tvorby neuronálních nukleárních inkluzí (20)

Inverzní korelace mezi počtem (CAG)n tripletů a aktivitou komplexu I+III (Graf 2) může být 

výsledkem dosud neznámého působení mutovaného huntingtinu na množství či aktivitu 

koenzymu Q. 

Řada recentních studií prokazuje účast aberantního huntingtinu na řadě buněčných pochodů. 

Nukleární lokalizace mutovaného huntingtinu ovlivňuje transkripci některých proteinů, 

mimo jiné protein p53, který moduluje transkripci různých mitochondriálních proteinů, a ty 

se mohou uplatnit v regulaci mitochondriální homeostáze (21). Zmutovaný huntingtin 

přednostně interaguje s řadou buněčných komponent. Například s tzv. „huntingtin interacting 

protein 1“ (HIP-1), který funguje jako preapoptotický protein, jehož nadprodukce vede 

k rychlé „kaspáza 3 dependentní“ smrti buněk. HIP-1 (22,23) a také s tzv. „huntingtin-

associated protein-1“ (HAP-1) (24), který (společně s HIP-1) ovlivňuje funkci 

membránových vesiklů, interaguje s cytoskeletálními proteiny, a je možné, že huntingtin tak 

může ovlivňovat endocytózu a recyklaci membrány (25). Podobné kompetitivní chování 

mutovaného huntingtinu je popisováno i v jiných humánních tkáních, například u 

mitochondrií v lymfoblastech (26). Mutovaný huntingtin signifikantně redukuje 
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mitochondriální membránový potenciál lymfoblastů a v přítomnosti iontů kalcia snáze 

dochází k depolarizaci mitochondriální membrány.

Hodnocení aktivit jednotlivých komplexů dýchacího řetězce však může být zavádějící, a 

proto je nutno k jejich interpretaci volit komplexnější přístup. Kapacita dýchacího řetězce i 

oxidativní fosforylace a jejich využití se může značně lišit podle situace, ve které se 

organismus a vyšetřovaná tkáň (buňky) nachází. Existují rozdíly při bazálním metabolismu, 

při fyziologické či patologické zátěži (tzv. prahová hodnota při primárním či sekundárním 

mitochondriálním postižení) (27). Rovněž je třeba uvážit kvantitativní zastoupení 

jednotlivých komplexů na vnitřní mitochondriální membráně (28) a jejich sdružování v tzv. 

superkomplexy (29).

Inverzní korelace mezi počtem (CAG)n tripletů a klinickým počátkem HN byla opakovaně 

popsána a diskutována (30). Interpretace našeho nálezu pozitivní korelace mezi klinickým 

počátkem HN a aktivitou CS je problematická. Navíc při srovnání celkové aktivity CS mezi 

nemocnými a normami nebyl nalezen signifikantní rozdíl (Mann-Whitneyův test p  0,05). 

Aktivita CS vypovídá o celkovém množství mitochondrií a také o normální či zvýšené 

expresi mitochondriálních enzymů. Ke zvýšené expresi může docházet v rámci 

kompenzačních dějů při poruše na různých úrovních mitochondriálního energetického 

metabolismu. 

Vztah mezi aktuální dominantní neurologickou či psychiatrickou manifestaci u HN a 

mitochondriální dysfunkcí se v našem souboru neprokázal, ačkoliv je známo, že primární 

defekty mitochondriální DNA vedoucí k dysfunkci dýchacího řetězce mohou být asociovány 

s dystonií, choreou a parkinsonismem. Nejčastěji se však vyskytují s myoklonem (31). 

Dlouhodobá porucha energetického metabolismu vyvolaná podáváním kyseliny 3-

nitropropionové, ireverzibilního inhibitoru sukcinátdehydrogenázy (komplex II), u primátů 

vede po čase rovněž ke vzniku choreatických a dystonických pohybů, ale i 

neuropatologickým změnám podobným jako u HN (32). Po chronickém podávání kyseliny 3-

nitropropionové kromě dyskinetického syndromu byl pozorován kognitivní deficit 

frontálního typu podobně jako u pacientů s HN (33). Inhibice komplexu II vede k trvalé 

NMDA - zprostředkované kortikostriatální excitaci středně velkých ostnitých neuronů striata, 

ale aktivita cholinergních neuronů se nemění. Tímto mechanismem je možno vysvětlit 

selektivní úbytek neuronů u HN (34).
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Klasická antipsychotika (např. haloperidol, flufenazin) signifikantně snižují aktivitu 

komplexu I (35). Atypická antipsychotika (klozapin) také mohou inhibovat komplex I, ale až 

při vysokých koncentracích (36). Pacienti z našeho souboru byli léčeni atypickými 

antipsychotiky (maximální denní dávka byla - tiaprid 450 mg, risperidon 4,5 mg), a proto 

jsme signifikantní snížení aktivity komplexu I ani neočekávali. 

Silný nikotinismus snižuje aktivitu komplexu I (37,38). V našem souboru jen 6 pacientů z 18 

pravidelně kouřilo více než 10 cigaret denně. K signifikantnímu snížení aktivity komplexu I 

došlo pouze u jedné osoby s HN, která však byla nekuřák. Naše výsledky v tomto případě 

nepovažujeme za významné pro malé zastoupení kuřáků v našem souboru s HN. 

Závěr

Přesný mechanismus a význam mitochondriálních poruch v patologii HN je však i nadále 

nejasný. Dýchací řetězec je u HN nejvíce postižen v mozku a v periferních tkáních je jeho 

poškození velmi variabilní. Naše pozorovaní podporují hypotézu, že změny v energetickém 

metabolismu trombocytů jsou sporadické a nedosahují intenzity popisované v CNS a jiných 

tkání. Tento rozdíl lze chápat jako výsledek nižšího celkového metabolického obratu 

v terminálně diferencovaných buňkách, které se vyskytují v organismu po většinu jeho 

života, kdy dochází k akumulaci toxických a odpadních metabolitů, poruch regulačních a 

reparačních mechanismů. Naopak v buňkách s krátkým biologickým poločasem, jako jsou 

například trombocyty, se tyto změny v takové míře obvykle nevyskytují či se nestihnou 

v organismu uplatnit. Na mitochondriální dysfunkci u HN je třeba pohlížet jako na 

multifaktoriální proces, na kterém se může podílet zvýšený oxidativní stres, insuficience 

detoxifikačních mechanismů, poškození mitochondriální DNA, porucha degradace a 

interakce mutovaného huntingtinu, kdy tytéž změny mohou být podle okolností důsledkem 

nebo příčinou.
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Tab. 1: Srovnání souboru norem a nemocných s Huntingtonovou nemocí: statistické 

údaje

Věk norem Věk osob s 
HN

Věk počátku 
HN Trvání HN

Počet CAG 
tripletů

Aritmetický průměr 45,71 52,17 44,10 8,11 45,17
Směrodatná 
odchylka

8,40
10,51 10,42 4,06

3,15

Medián 43,27 53,00 41,50 8,00 45,00
Maximum 76,00 72.00 61,00 16,00 51,00
Minimum 35,00 34.00 27,00 2,00 40,00

Tab. 2: Deskriptivní statistika enzymatického vyšetření dýchacího řetězce 

v trombocytech osob s Huntingtonovou nemocí

Enzym a komplex 
dýchacího řetězce

          
I

        
II

           
III

      
I+III IV CS IV/CS

Norma 
(nmol/min/mg)

        
21-55

         
5-15 10-20

            
9-25 16-40 50-150 0,22-0,43

Ar. průměr 53,39 9,90 14,06 16,84 24,05 79,63 0,30
Sd. odchylka 25,45 3,60 4,90 5,78 7,98 11,68 9,44
Medián 47,52 11,05 13,35 16,81 21,08 78,29 0,28
Maximum 137,8 14,83 22,2 26,4 44,8 104,75 0,46
Minimum 19,83 3,10 7,60 5,60 11,25 63,00 0,14

Komplex I (NQR, NADH:koenzym Q reduktáza rotenon senzitivní), komplex II (SQR, 

sukcinát:koenzym Q reduktáza), komplex III QCCR, QH2:cytochrom c reduktáza), komplex 

I+III (NCCR, NADH:cytochrom c reduktáza rotenon senzitivní), komplex IV (COX, 

cytochrom c oxidáza), CS (citrátsyntáza)
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Tab. 3: Deskriptivní statistika enzymatického vyšetření dýchacího řetězce 

v trombocytech norem

Enzym a komplex 
dýchacího řetězce

          
I

         
II

           
III

      
I+III IV CS IV/CS

Norma 
(nmol/min/mg)

        
21-55

         
5-15 10-20

            
9-25 16-40 50-150 0,22-0,43

Ar. průměr 37,24 10,39 13,72 16,42 20,26 78,32 0,26
Sd. odchylka 24,68 3,67 6,58 6,94 4,65 13,91 0,05
Medián 35,60 10,12 11,90 14,40 20,03 76,28 0,28
Maximum 70,60 23,70 37,70 35,60 30,47 115,95 0,377
Minimum 21,16 5,40 10,40 9,50 15,92 59,89 0,18

Komplex I (NQR, NADH:koenzym Q reduktáza rotenon senzitivní), komplex II (SQR, 

sukcinát:koenzym Q reduktáza), komplex III QCCR, QH2:cytochrom c reduktáza), komplex 

I+III (NCCR, NADH:cytochrom c reduktáza rotenon senzitivní), komplex IV (COX, 

cytochrom c oxidáza), CS (citrátsyntáza)
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Graf 1: Korelace mezi počtem (CAG)n tripletů a komplexem I+III (y = 49,86 – 0,28x, p 

0,05)
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Graf 2: Korelace mezi počátkem HN a aktivitou CS (y = 14,70 + 0,69x, p  0,05)
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5. Atrofie caput nuclei caudati u Huntingtonovy nemoci a její vztah ke klinickým a 

genetickým parametrům 

(Caudate nucleus atrophy in Huntington´s disease and its relationship with clinical and 

genetic parameters )

Roth J.1, Klempíř J.1, Jech R.1, Židovská J.2, Uhrová T3, Doubek P.3, Ulmanová O1, Brožová 

H.1, Volfová M.1, Serranová T.1, Růžička E.1

1Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Česká republika

2Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Praha, Česká republika

3Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Česká republika

Introduction

Huntington’s disease (HD) is an autosomal dominant inherited progressive neurodegenerative 

disease. HD patients suffer from personality and behavioural changes, motor impairment and 

dementia. The genetic defect, an expansion of CAG triplet repeats (40 repeats and more) has 

been mapped to 4p 16.3 (1). Aberrant CAG repetition is translated into an enlarged 

polyglutamine stretch of the protein called huntingtin. The pathogenic role of mutant 

huntingtin has not yet been sufficiently explored, but abnormal folding and aggregation are 

likely to be central to it (2).

The predominant neuronal loss occurs in the striatum, especially in the caudate nucleus, and is 

followed by widespread subcortical and cortical neuropathological changes in the advanced 

stages of the disease (3).

The aims of our study were to obtain and compare computed tomography-guided planimetric 

measurements of the head of the caudate nucleus (HCN) in HD patients and healthy controls, 

and then to analyse the relationship between clinical aspects, genetic findings and HCN 

measurements in our HD cohort.
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Materials and methods 

During the period 1992-2002 we examined 80 patients with genetically confirmed HD (36 

men and 44 women). Table 1 details the clinical data of the sample. Inheritance was found to 

be paternal in 42 patients (52.5%), maternal in 20 patients (25%) and remained unknown in 

18 patients (22.5%). The initial symptoms of HD were motor in 54 patients (67.5%), mental 

in 22 patients (27.5%) and unknown in 4 patients (5%).

CT scans were performed on Pace Plus scanner (General Electrics Medical Systems, USA). In 

addition to standard brain computed tomography (CT) scan, the basal assessment of the HCN 

was carried out manually using the cursor, Trace and ROI functions on the slice in which, on 

visual inspection, the HCN area was found to be the largest. The measurement was repeated 

three times on both the right and the left side to reduce deviations produced by single 

measurement inaccuracy. The mean value was calculated from data obtained on both sides.

Controls (43 healthy subjects, 14 men and 29 women, mean age 52.6 years, SD 14.6 years, 

range 19-80 years) were chosen from a  group of patients with headache or transient 

ischaemic attack in whom no structural changes were detectable on CT scan. Patients with a 

past history of any neuropsychiatric disorder were excluded. 

For statistical analysis the SPSS 11.5 software was used. Normality of data distribution was

tested using the Kolmogorov-Smirnov test. Parameters with normal distribution were tested 

using the univariate ANOVA and Pearson correlation analysis. Other parameters were 

analysed using the Mann-Whitney test. 
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Results

We found a significant difference in the planimetric measurements of HCN between the two 

groups (p 0.001): the mean value in the HD patients was 0.44 cm2 (SD 0.13 cm2, range 

0.70 - 0.13 cm2)  versus 1.17 cm2 (SD 0.12 cm2,  range 1.45 - 0.83 cm2) in the control group 

(Fig. 1).

A significant inverse correlation (r= -0.509, p  0.001) was found between the area of the 

HCN and the duration of HD (Fig. 2). Natural atrophy in healthy subjects was also observed, 

with HCN area showing a significant inverse correlation with age (r= -0.3656, p<0.01) (Fig. 

3). Nevertheless, there was no overlap between the values obtained in healthy subjects and in 

HD patients.

We found a significant  inverse correlation (r= -0.658, p<0.001) between the number of CAG 

triplet repeats and the age at onset of HD (Fig. 4). The mean number of CAG triplet repeats 

was 46.5 (SD 6.25, range 81-38). No relation was found between: the number of CAG triplet 

repeats and the character of the initial symptoms of HD (motor vs mental) (z=0.8, p < 0.422); 

the type of inheritance (maternal vs  paternal) and the number of CAG triplet repeats (z=0.1, p 

<0.921); or the age at HD onset and the type of inheritance (maternal vs  paternal) (F=0.77, p 

<0.38).

Age at onset was not dependent on the character of the initial symptoms (motor vs mental) 

(F=0.02, p<0.89).
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Discussion

In our study the size of HCN was found to differ considerably between controls and HD 

patients. From many neuropathological studies (4-6) it is known that the first 

neuropathological changes in HD occur in the striatal region, mainly the caudate nucleus and 

putamen; indeed, the system for grading of the severity of neuropathological involvement in 

HD (3) is based on striatal changes. The clinical issue was whether  these structural changes 

were detectable using neuroimaging techniques. In a number of studies, CT-guided 

measurements of various diameters (bicaudate, bifrontal etc.) were used, as were differently 

calculated indices for the quantification of HCN atrophy in HD, but findings in patients and 

controls were often overlapping and therefore the value of  these measurements remained 

controversial (7-10). Against that, even older CT scanners allow direct planimetry of various 

brain structures of different density: the HCN, for example, can be clearly delineated from 

surrounding structures. According to Wardlaw and also to our own studies (8,11,12), indirect 

measurements (diameters etc.) are not sensitive enough for the evaluation of morphometric 

changes in HD. When analysing individual data, only direct planimetric measurements of the 

HCN showed no overlapping of values between HD patients and controls, and could thus 

serve as useful diagnostic markers of HD. Several MRI studies are in concordance with our 

results and MRI-based volumometric measurements nowadays constitute the most sensitive 

imaging markers for prospective longitudinal scientific studies in HD (13-15). However, CT 

scanning is a universally available resource and CT data can include patients investigated 

many years ago, even before MRI imaging was available. 

HD is not the only disorder in which there is HCN atrophy associated with a clinical picture 

of behavioural changes and cognitive and motor impairment. Dentato-rubro-pallido-luysian 

atrophy, neuroacanthocytosis, Huntington-like autosomal recessive disorder and 

spinocerebellar ataxia type 3 can all manifest the above-mentioned features (16-18). All are 

rare disorders, especially in Europe. 

We found an inverse correlation between the area of the HCN and the duration of HD. From 

Vonsattel´s grading system, we know that striatal atrophy correlates with the degree of 

neuropathological involvement in HD. One MRI study showed that the caudate nucleus 

atrophy could be detected even prior to the onset of symptoms in presymptomatic gene 

carriers (13). Our CT-guided results also revealed severe atrophy of the HCN in the earliest 

stages of the disease in our HD patients. From this, it can be deduced that there are functional 

compensatory mechanisms involved in the pathogenesis of HD.
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Our study confirmed the widely known fact that the number of CAG triplet repeats correlates 

inversely with the age at onset of HD. Numerous studies have described this, with CAG 

length accounting for up to 73% of the variance in age at onset (19, 20). The number of CAG 

triplet repeats is thus the main factor encoding age at onset of HD, but several (less important) 

“modifiers” of age at onset certainly exist, most probably of genetic origin, although 

enviromental influences cannot be excluded (21,22). The significant association between the 

variance in age at onset and CAG suggests that the contribution of “modifiers” is less obvious 

in individuals with higher repeats (e.g., more than 44) due to the overwhelming effect of 

polyglutamine length (23). Brinkman  (23) also developed a novel parametric survival model 

based on CAG repeat length (36-56) to predict accurately the probability of the disease onset 

(considering motor neurological symptoms rather than psychiatric onset) at different ages in 

individual patients.  In line with our results no study to date has found any influence of the 

number of CAG triplet repeats on the character of the initial symptoms or on the rate of 

clinical progression (20). 

Contrary to expectations, we failed to find any relation between type of inheritance (paternal 

vs maternal) and number of CAG triplet repeats or age at onset of HD. The most probable 

explanation for our results is a lack of statistical power of our group as a result of the number 

of juvenile cases it contained –  our group included only two juvenile patients, both with 

paternal inheritance and having 81 and 75 triplets, respectively. The number of CAG triplet 

repeats in the rest of the patients ranged from 38 to 48.  Individuals with juvenile onset of HD 

usually have over 55 repeats and they usually inherit the gene from their fathers –  instability 

of the number of CAG triplet repeats is characteristic of paternal inheritance (19). The triplet 

expansion is thought to occur via slippage during DNA replication (24), although other 

mechanisms are discussed (25). We believe that had our group included more juvenile 

patients, the direct relationship between the age of HD onset and the number of CAG triplets 

(and thus paternal inheritance) would have been apparent.

In conclusion, the planimetric CT-guided measurement of the HCN is a simple and potentially 

useful paraclinical tool in the diagnosis of HD, especially in situations where genetic testing is 

not practicable or easily available. Nowadays, we cannot recommend CT-guided planimetry 

as a tool for prospective scientific studies, as MRI-based volumometry of subcortical areas 

offers more accurate and specific results. 
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Table I: Clinical data in eighty Huntington’s disease patients

Parameter Mean SD Max. Min. (yrs)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actual age 49.2 12.7 76 20

Age at the onset of HD 42.8 12.8 70 10

Duration of HD   6.3   4.3 18    1

CAG triplet repeats 46.5   6.25 81 38

SD - standard deviation

HD - Huntington´s disease

Fig. 1. Planimetric measurement of the area of the head of the caudate nucleus  in 

Huntington’s disease patients and controls (***p  0.001)
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Fig. 2 - Inverse correlation between the area of the head of the caudate nucleus and the 

duration of Huntington’s disease (r= -0.509, p 0.001)
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Fig. 3 - Inverse correlation between the area of the head of the caudate nucleus and age 

in healthy controls (r= -0.3656, p<0.01).
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Fig. 4 Inverse correlation between the number of CAG triplet repeats and age at  onset 

of HD (r= -0.658, p<0.001)
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Photo 1: CT-guided planimetric measurement of the head of the caudate nucleus in a 

healthy control

Photo 2: CT-guided planimetric measurement of the head of the caudate nucleus in a 

Huntington’s disease patient
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(Variations of selective gray and white matters atrophy in Huntington’s disease)

Jech R.1, Klempíř J.1, Vymazal J.2, Židovská J.3, Růžička E.1, Roth J.1
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Introduction

Huntington’s disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disease caused by 

increased number of CAG triplets in the IT15 gene on the 4th chromosome,1 resulting in 

polyglutamine expansion in the huntingtin protein. Clinically, HD is manifested by choreatic 

dyskinesias, personality changes, behavioral disturbances and progressive cognitive 

deterioration.2 These symptoms are due primarily to selective atrophy of basal ganglia which 

mostly affects neostriatal medium spiny neurons and causes malfunction of their projections. 

Autopsy findings indicated a relationship between more distinctive subcortical neuronal loss 

and a higher number of CAG triplets,3, 4 but this was later unconfirmed.5

A number of previous studies explored the morphology and topography of neurodegenerative 

changes in HD by means of MRI/CT imaging. The studies mostly used region-of-interest 

morphometry (manual or semiautomated) of defined cerebral structures, mostly focusing on 

the quantitative aspects of basal ganglia6-11 and cortex.12 Selective atrophy can be studied by 

Voxel-Based Morphometry (VBM), a technique that solves automated classification and 

segmentation of tissues by using a mathematical algorithm.13, 14 The principle of the VBM 

method is based on determination of the local tissue density expressing the probability that the 

given voxel belongs to the gray or white matter. As long the normalized maps of segmented 

tissues are properly modulated, the intensity of each voxel reflects the extent of local atrophy. 

Compared with manual segmentation, VBM shows no preference for any area and analyses 
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the entire brain systematically. This method was already successfully applied to detect 

selective brain atrophy in HD patients compared with healthy controls.11, 15-18

In our study, we focused on VBM analysis of gray and white matter intesity in connection 

with the genetic load and clinical impairment. Contrary to previous studies that employed 

manual morphometry we searched through the whole brain volume. Unlike those studies, in 

which VBM was used for the identification of the subcortical regions-of-interest solely for the 

purposes of averaging and subsequent correlation, this time we made VBM parametric 

analysis consistently at each voxel. We sought all the regions, in which the tissue atrophy is 

proportional to the number of CAG triplets of the mutant gene and/or the motor score of the 

Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS)19 while taking into account the patient’s 

age and HD duration, two factors known to affect local cerebral atrophy.7, 20

Methods

Thirty three patients suffering from HD were included in the study (20 females and 13 males); 

their mean age was 49.5(SD)12 years (range 25-73). Average HD duration was 6.23 years 

(1-15). HD duration was established retrospectively based on the first clinical signs described 

in medical records. The study was approved by the local ethics committee. 

HD was diagnosed according to clinical manifestations and DNA analysis of leukocytes from 

peripheral blood by determining the number of CAG triplets in the mutant gene1 using the 

polymerase chain reaction. Clinical examination of the UHDRS-motor score19 was performed 

by an experienced neurologist and took place within 1-2 weeks after the MRI scan. The total 

number of HD patients examined was in fact 39, but due to poor quality of the MRI images 

caused by motion artifacts the data of four patients were not included in the study. In addition, 

two patients refused to undergo genetic examination. 

The 1.5 T MR scanner - Siemens Symphony (Erlangen, Germany) was employed for imaging

using a T1-weighted MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid Acquisition Gradient Echo) 

sequence in 160 axial slices 1.65 mm thick with x-y resolution 0.9×0.9 mm and FOV 238 mm 

covering the entire brain and cerebellum (TR=2140 ms; TE=3.93 ms; flip angle=15 deg; TI = 

1100 ms). 
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Image preprocessing and statistical analysis were performed using the SPM2 (Wellcome 

Department of Cognitive Neurology, London, Great Britain) in MATLAB 6.5.1 environment 

(MathWorks, Nattick, MA). In order to suppress differences in the image quality compared 

with the SPM T1-template we created a customized T1-template and tissue probability 

templates. These were prepared from all patients by spatial normalization of the native T1 

images to the SPM T1-template, by segmentation into gray and white matter and CSF 

compartments, by blurring them using a 8–mm FWHM filter (Full Width at Half Maximum), 

and finally, by averaging them. The images were processed according to the optimized VBM 

protocol.20, 21 The original native T1 images were segmented and the gray matter maps were 

normalized to the customized gray matter template. The normalization was processed by 

means of a 12-parameter affine transformation compensated for non-linear shape 

differences.13, 14 The resulting normalization parameters were used to normalize the native T1 

images before the final segmentation. Simultaneously with segmentation, variations in the 

intensity of gray and white matter in different brain regions were corrected, and the scalp 

tissues were removed. All spatially normalized, segmented volumes were checked visually to 

eliminate obviously misclassified tissues. Voxel values were then modulated by the Jacobian 

determinants derived from the normalization process to provide local intensity correction due 

to regional volumetric expansion/reductions, thus preserving the volumes altered by non-

linear deformation.13 Modulated gray and white matter maps were subsequently blurred 

isotropically using a 10–mm FWHM filter.

Statistical analysis was based on linear regressions of the local gray/white matter value in 

each voxel with genetic load, motor impairment, and HD duration. The regression analysis of 

gray/white matter intensity with the number of CAG triplets (i) was compensated for the 

effect of patient’s age and HD duration, since a brain atrophy is known to depend on these 

two factors.7, 20 The regression analysis of local gray/white matter intensity with the UHDRS-

motor score (ii) was compensated for age and the number of CAG triplets because of the 

significant partial correlation between the number of CAG triplets and the UHDRS-motor 

score. The regression analysis of gray/white matter intensity with HD duration (iii) was 

compensated for the patient’s age. Only voxels with value higher than 0.1 were used in all 

analyses. As we had a prior hypotesis about regions with pronounced local atrophy in HD 

based on previous knowledge11, 16, 17, 22, the results were displayed and tabulated at P<0.001 

significance level uncorrected. Clusters outside the basal ganglia or rolandic area were 

considered only if they passed the significance threshold of P<0.05 corrected for the false 
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discovery rate (FDR).23 Montreal Neurological Institute (MNI) coordinates were used for 

topographic description of local maxima in significant clusters.

Results

The local gray and white matter intensity of HD patients correlated inversely with the number 

of CAG triplets and the UHDRS-motor score in a number of areas (Table). No positive 

correlations were observed. 

The number of CAG triplets correlated inversely with the local gray matter intensity in the 

head of the caudate on both sides (Figures 1 and 2) and, also inversely, with the local white 

matter intensity beneath both postcentral gyri and in the right cerebellum. Correlations with 

CAG triplets were only significant at P<0.001 without correction.

The UHDRS-motor score correlated inversely with local gray matter intensity in the head and 

body of the caudate bilaterally (Figures 3 and 4). An inverse correlation was also found in the 

right hippocampus, the calcarine fissure and the left cerebellum. The local white matter 

intensity correlated inversely with the UHDRS-motor score in the periventricular regions of 

both hemispheres, primarily in the anterior limb and genu of the internal capsule, in the white 

matter of the occipital lobes, in the right cerebellum and in the posterior part of the lower 

brainstem. Owing to the UHDRS-motor score correlation with the number of CAG triplets 

(r=0.46, P<0.01), not only age but the effect of genetic load had to be compensated. 

Correlation with UHDRS-motor score remained then significant at P<0.05 with the FDR 

correction applied.

The extent of atrophy was found to depend on HD duration after compensation for patient age 

in the head of the left caudate, where the local gray matter intensity decreased with HD 

duration. However, this result was observed only at P<0.001 level without correction (Table). 

Discussion

The genetic load in HD determines the extent of selective, not global, brain atrophy. Greater 

selective atrophy is more expressed in advanced HD marked by more severe motor 
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involvement. That much follows from correlations of the local gray/white matter atrophy with 

the CAG number (Figure 1) and the UHDRS-motor score (Figure 3). A correlation between 

the number of CAG repeats and the extent of neuropathological brain lesion was revealed 

previously.3, 4, 7, 9, 16, 17 However, several studies failed to prove this relationship.5, 11 The 

dependence of clinical impairment on the extent of basal ganglia atrophy was also studied 

repeatedly.7, 8, 10, 11

Those studies were focused on the basal ganglia volume alone, leaving the rest of the brain 

unexplored. VBM-based studies used this technique solely for the definition of the region-of-

interest, comparing their average intensity with the number of CAG and motor or cognitive 

score.11, 16, 17, 24 None of them, conversely, made use of parametric VBM analysis, in which 

every voxel of the brain would be systematically correlated with these parameters. VBM had 

been used for selective atrophy analysis previously, though only to study patients in the early 

phase of HD for comparison with healthy controls.11, 15, 16, 18, 25 Analyses of the relationship 

between atrophy and genetic load either proceeded from poorly interpretable interactions15 or 

from merely simplified quantitative or qualitative comparisons.11, 16, 17

In contrast, we made use of parametric VBM analysis. We thus demonstrated the gray matter 

loss in the caudate as progressively increasing with the number of CAG triplets and with the 

UHDRS-motor score; in addition, we identified that the correlation predominantly involved 

the head of the caudate. It might be argued that the relationship of caudate atrophy with both 

the number of CAG triplets and the UHDRS-motor score might reflect the same phenomenon, 

since the two parameters correlated significantly. This was not the case, since the correlation 

between the caudate atrophy and the UHDRS-motor score remained significant also after 

compensation for the number of CAG triplets. Notably enough, proof of a correlation is no 

evidence of any causal interdependence between two parameters. The correlation might be 

spurious, since the two parameters may depend only on a third factor which was not originally 

considered. This limitation applies just as much to VBM as to any other morphometric studies 

based on correlation analyses.

Nevertheless, selective atrophy seems to be related to the number of CAG triplets in the 

mutant allele, and subsequently reflected in more extensive clinical impairment. Each 

additional CAG triplet was accompanied by an 0.7% increase in the caudate atrophy (Figure 

2) reflected approximately by an increase of 1.2 points in the UHDRS-motor score (Figure 4). 

As shown previously, longer duration of HD was associated with higher subcortical gray 

matter loss7, 26 As follows from our results, the UHDRS-motor score is a slightly better 
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indicator of the disease progression and the rate of selective brain atrophy than HD duration.

Unlike HD duration, the UHDRS-motor score can be established more precisely. However, 

our study was not conceived as longitudinal; consequently, this dependence on HD duration 

might be less relevant because of interindividual differences or because of the inclusion of 

patients with a relatively similar duration of the disease.

The UHDRS-motor score comprises a number of aspects – from eye movement dysfunction, 

dysarthria, chorea and dystonia to hypokinesia, bradykinesia, rigidity, gait and postural 

instability.19 However, selective gray/white matter atrophy cannot be expected to correspond 

to the above factors alone. In line with motor impairment reflected in the UHDRS-motor 

score, also non-motor aspects of the disease show signs of progression. It is not surprising, 

why in addition to the caudate nucleus atrophy, the UHDRS-motor score exhibited an inverse 

correlation also with intensity of other white and gray matter structures involved in motor as 

well as in non-motor systems. A higher score was accompanied by significant periventricular 

white matter atrophy. The atrophy affected primarily the anterior limb and genu of the internal 

capsule (Figure 3). This might indicate that motor dysfunction depends on damage done to 

axons in the cortico-spinal tract and/or in the cortico-striato-cortical circuits. Additionally, the 

correlation of the UHDRS-motor score with the atrophy of the cerebellum and the adjacent 

part of the posterior brainstem suggests an impact of the altered cerebellar projections on the 

motor control. Increasing atrophy of the right hippocampus and the deep portion of calcarine 

fissure with increasing UHDRS-motor score might perhaps correspond to visual27 or visuo-

spatial deterioration,28 since dysfunction of the hippocampus29 and the visual deficit 

manifested in altered visual evoked potentials30, 31 were repeatedly observed in HD. 

Involvement of the visual system is further supported by our observation of the UHDRS-

motor score associated atrophy affecting the optic radiation.

An interesting phenomenon is worth mentioning. While the caudate atrophy correlated with 

both the genetic load and the motor impairment in a similar manner, the gray/white matter 

atrophy in other parts of the brain correlated with the two parameters differently. It means that 

the genetic information does not contain all that the UHDRS-motor score comprises and vice 

versa. Moreover, the CAG triplet number alone is not predictive for the character and 

spectrum of clinical involvement. As the genetic load and motor impairment co-varied with 

the tissue intensity of the cortex and white matter in various locations, both parameters are 

probably partially related to different neuroanatomical circuits.
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Contrary to a higher UHDRS-motor score, a higher number of CAG triplets was accompanied 

by greater white matter atrophy below the hand area of both postcentral gyri and in the right 

hemisphere of the cerebellum. This is consistent with the more pronounced atrophy of the 

sensorimotor cortex in HD patients.11, 16, 22 This can be related to clumsiness of the upper 

extremities32 or to substantially altered somatosensory evoked potentials of the median 

nerve,31, 33 whose amplitude was found correlating inversely with the number of CAG 

triplets.34 The decreasing amplitude may thus indicate a decreasing volume of white matter 

beneath the postcentral gyrus. 

As shown by parametric VBM analysis, atrophy of the caudate was related to the higher 

number of CAG triplets and to the UHDRS-motor score. However, the intensity of gray and 

white matter in other brain regions correlated with the two parameters in a different manner 

implying involvement of distinct neuroanatomical circuits. Our results suggest, that the 

genetic load in HD patients is partially predictive of the extent of selective gray and white 

brain matter atrophy, which is then reflected in the severity of motor impairment. 
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Table

region x y z voxels T R P 
(uncorr.)

(i) Number of CAG triplets (compensated for age and HD duration), N=33
gray matter:

left caudate ncl. -14 20 -6 1984 4.2 -0.60 0.0001
right caudate ncl. 14 23 -3 868 3.9 -0.59 0.0001

white matter:
left postcentral g. -25 -31 58 391 3.9 -0.59 0.0001
right postcentral g. 26 -28 68 124 3.8 -0.57 0.001
right cerebellum 37 -47 -32 1583 5.3 -0.70 0.00001

(ii) UHDRS-motor score (compensated for number the CAG triplets and age), N=33
gray matter:

left caudate ncl. -12 19 -2 3512 5.5 -0.68 0.00001
right caudate ncl. 12 21 -2 1850 4.9 -0.65 0.0001
right hippocampus 35 -14 -18 1008 5.1 -0.67 0.00001
right calcarine fissure 24 -49 3 1802 4.4 -0.63 0.0001
left cerebellum -7 -67 -48 1338 4.9 -0.67 0.0001

white matter:
left internal capsule -12 1 4 23494* 5.6 -0.72 0.00001
right internal capsule 10 2 3 5.7 -0.72 0.00001
corpus callosum -1 21 22 3.5 -0.59 0.001
left occipital lobe -30 -64 25 317 5.6 -0.72 0.00001
right occipital lobe (optic radiation) 30 -62 -4 2229 4.6 -0.65 0.0001
right cerebellum 22 -51 -34 563 4.1 -0.60 0.0001
lower brainstem 3 -42 -54 11054 5.7 -0.72 0.00001

(iii) HD duration (compensated for age), N=35
gray matter:

left caudate ncl. -14 24 -4 389 3.8 -0.56 0.001

* number of voxels from left and right hemisphere

Linear regressions between the local gray/white matter intensity and (i) the genetic load, (ii) UHDRS-motor 
score and (iii) HD duration. Only inverse correlations were observed. x, y, z – coordinates in standardized 
stereotactic space (Montreal Neurological Institute - MNI); size – the cluster size in voxels, T – t-score; R –
Pearson correlation coefficient; P – uncorrected significance level
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Legend to figures

Figure 1

Local tissue atrophy related to increasing genetic load in HD patients (N=33). Local 

intensity of gray (red-yellow scale) and white matter (blue-green scale) in inverse correlation 

with the number of CAG triplets. Compensated for age and HD duration, P<0.001 

uncorrected: Cd – caudate nucleus, Ce – cerebellum, Po – postcentral gyrus 

Figure 2

Linear regression of gray (upper plots) and white (lower plots) matter intensity with the 

number of CAG triplets in HD patients (N=33) in four selected voxels. Compensated for 

age and HD duration. 

Figure 3

Increasing UHDRS-motor score with increasing local tissue atrophy in HD patients 

(N=33). Local intensity of gray (red-yellow scale) and white matter (blue-green scale) in 

inverse correlation with the UHDRS-motor score. Compensated for age and number of CAG 

triplets, P<0.001 uncorrected: CC – corpus callosum, Cd – caudate nucleus, IC – internal 

capsule, Hi – hippocampus, OR – optic radiation

Figure 4

Linear regression of gray (upper plot) and white (lower plot) matter intensity with the 

UHDRS-motor score in HD patients (N=33) in two selected voxels. Compensated for age 

and number of CAG triplets.
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Introduction

Huntington's disease (HD) is an autosomal, dominant inherited, neurodegenerative disease 

encoded by the mutation of the IT 15 gene on the short arm of chromosome 4 [1,2]. The 

defective gene causes the expansion of a polyglutamine tract in the amino-terminal portion of 

the huntingtin protein [3,4]. Clinically, HD is characterized by a gradual development of 

involuntary, mostly choreatic movements, impaired voluntary motor activity and behavioral 

changes. There is a typical progressive cognitive deterioration up to the stage of dementia. 

Ultimately the patients become fully dependent and there is no known causal treatment. 

The clinical features of HD are closely related to the degeneration of the striatum and its 

connections with the frontal lobes [5]. A macroscopically noticeable atrophy of the striatum 

represents the principal structural hallmark of HD [6,7]. Accordingly, the computer 

tomography (CT) and magnetic resonance (MR) imaging show a dilatation and loss of the 

usual bulge on the inferolateral borders of the frontal horns of the lateral ventricles (Fig. 1). A 

number of studies have shown that clinical (mainly cognitive) tests on patients suffering from 

HD correlate with magnetic resonance imaging (MRI) results, e.g. [8], including volumetric 

or diffusion-weighted MR measures [9]. In addition, detailed high-resolution MR studies have 

proven that the atrophy in HD is not limited to the striatum but rather widespread in the brain 

[10].

However, the potential of MRI is more ambitious as it is able to quantify the T1 and T2 

proton relaxation times (T1, T2), responsible for the contrast on MR images. Indeed, 
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alterations of T1 and T2 were demonstrated in the basal ganglia of patients with HD, 

supposedly due to the accumulation of high-molecular forms of iron [11]. The principal 

storage form for brain iron is the metalloprotein ferritin [12], which keeps iron in a 

biologically available but non-toxic form. Ferritin and its degradation product hemosiderin

have unique magnetic properties: they alter T1 and T2 and result in visible regions o1 f 

decreased signal intensities on T2- (and T2*-) weighted images and slightly increased signal 

intensities on T1-weighted images in regions of high ferritin concentration, such as the globus 

pallidus in adults.

It has been demonstrated that iron content increases in aging brain and its levels and forms 

change in different neurological diseases [13,14]. Iron may play an important role in the 

pathogenesis of neurodegenerative diseases such as Parkinson's (13) or Alzheimer's disease 

[15] by inducing oxidative stress [16] with resultant lipoperoxidation and cell damage.

The role of iron in the pathogenesis of HD has not been clarified yet. Recently, glutamate 

excitotoxicity has been suggested to play a role in the striatal tissue damage occurring in HD 

[17]. In another recent study, it has been shown that iron increases secretion of glutamate in 

neuronal cells [18]. Therefore, we hypothesized that changes of iron content in the brain may 

be involved in the pathogenesis of HD. Previous relaxometric studies [11,15] showed changes 

in brain iron levels in HD patients but did not correlate MR data with clinical or genetic 

parameters.

In the present study, we performed T2 MRI relaxometry in HD patients, compared the results 

with age-matched healthy controls and correlated the quantitative imaging data with clinical 

and genetic parameters.

Materials and Methods

Forty HD patients entered the study. The informed consent form was approved by the hospital 

boards and signed by all patients. MR results of six patients were excluded from further 

analysis. In five of them the MR image quality was poor (usually due to motion artifacts or 

head tilt) and one patient refused the MR scan. All patients were treated with neuroleptics 

during the course of the illness.

Thirty-four patients successfully underwent MR relaxometry examinations and were included 

in the statistical analysis. Two patients (one female and one male) refused the genetic testing. 
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However, their data were used for comparison relaxometry measurements between patients 

and healthy subjects.

The average age of the group of 34 patients (24 females and 10 males) was 50.1 (SD) 11.8, 

range 29 - 73 years, median 49 years. Duration of HD was 1 – 15 years, mean 6.7 years, 

median 5 years. The severity of their motor impairment was assessed using a motor subscale 

of the Unified Huntington′s Disease Rating Scale (UHDRS). The scale consists of 15 items 

rating individual motor symptoms of HD in the range from 0 (symptom absent) to 4 (highest 

severity), summing up to the total UHDRS score. The number of the CAG triplet repeats was 

determined using a deoxyribonucleic acid (DNA) analysis of leucocytes taken from peripheral 

blood and amplifying it by polymerase chain reaction (PCR) [19]. The patient data are listed 

in the Table 1.

Thirty-four age-matched healthy control subjects (20 females and 14 males) were scanned 

using the same MR protocol. All subjects were free of neurological and psychiatric diseases. 

The average age was 49.6 ｱ (SD) 13.3 years, range 27 – 76 years, median 51.5 years.

MR examination was performed on a 1.5 T scanner (Siemens Symphony Maestro, Erlangen, 

Germany) equipped with a standard head coil. The scanning protocol forrelaxometry included 

a double-echo proton density (PD) and T2-weighted turbo spin echo (TSE) sequence covering 

the whole brain with 5 mm thick slices and a single slice Carr- Purcell-Meiboom-Gill-type 

(CPMG) multiple echo sequence, positioned in the region of basal ganglia (Fig. 2). The 

parameters of the 32-echo CPMG sequence are: TR = 3000 ms, TE = 12.4… 396.8 ms, 4 mm 

slice thickness, 1 acquisition, FOV 230 mm, voxel size: 1.1 x 0.9 x 4 mm.

The regions of interest (ROI) were selected in the basal ganglia (head of caudate, putamen, 

pallidum, frontal white matter and frontal cortex. They are displayed in Fig. 2. The ROIs were 

placed in “free hand mode” and visible lacunae were excluded. Because the borders of the 

nuclei in some patients were not precisely identified and smudged, two independent raters 

(twenty and three years of experience respectively) blind to each other placed the ROIs. 

Average results from both raters were used and the standard deviations calculated. In control 

subjects the borders of the nuclei were unambiguous and the ROIs were placed by one rater.

ROI were placed and measured in a custom-designed Dicom viewer. T2 relaxation times were 

calculated by curve-fitting 32 data points with a single exponential decay function with a free 

baseline (GraphPad Software, Inc. San Diego, CA, USA).
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Iron concentrations in the healthy subjects were estimated from a pathologic study by

Hallgren and Sourander [20]. The linear dependence of the T2 relaxation rate of healthy 

subjects on estimated iron concentration was tested with the Pearson correlation.

Since the T2 relaxation of patients did not fulfill normal Gaussian distribution criteria and 

also in accordance with another HD study [9], non-parametric statistical tests (Kolgomorov-

Smirnov, Mann-Whitney and Spearman’s correlation) were used. Statistical analysis was 

performed using SPSS 11.5 software (SPSS Inc., Chicago, IL).

Results

T2 relaxometry data obtained from HD patients and healthy controls are listed in Table 2. A 

statistically significant T2-shortening was found in the globus pallidus of HD patients (71.8 

± 3.6 ms for controls vs. 65.4 ± 6.4 ms for HD patients, P<0.00001). A statistically 

significant increase in T2 was observed for frontal white matter in HD patients compared to 

healthy controls (82.9 ± 3.1 ms for controls vs. 85.7 ± 5.5 ms for HD patients, P<0.05).

Healthy volunteers

The relaxometry data for the caudate, frontal cortex, putamen, pallidum and frontal white 

matter are listed in Table 2.

Correlation with known iron content:

Mean values for measured gray matter regions were plotted against measured iron 

concentrations, taken from Ref. [20]. The effect of iron can be expressed as:

1/T2 = 8.12 + 0.267 [Fe]

where [Fe] is the concentration of iron in milligrams per 100 g of wet tissue. The linear plot of 

the data is shown in Fig. 3. The Pearson correlation coefficient is R2 = 0.972
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HD patients

UHDRS scores ranged between 5 – 38, mean 16.4 ± SD 8.6, median 14. No gender 

differences were apparent in the analyses. Chorea was the dominant extrapyramidal symptom.

Dystonia was only present in some patients for a short period of time and never dominated in 

the clinical picture of the disease.

Gray matter:

A significant T2 shortening (increase in the relaxation rate 1/T2) was found in the pallidum of 

HD patients compared to the healthy controls (71.8 ± 3.6 ms for controls vs. 65.4 ± 6.4 ms

for HD patients, P<0.00001). All patients were treated with neuroleptics during the course of 

their illness. Neuroleptics may increase iron levels, especially in the caudate. These changes 

were observed in patients suffering from tardive dyskinesia. We are aware of this potential 

bias: however, neuroleptics remain standard therapy for HD and thus patients treated with 

neuroleptics will be part of any larger patient group. Furthermore, we did not observe any 

significant T2 shortening in the caudate – the nucleus usually affected in cases of suspected 

neuroleptics iron-induced toxicity.

Correlation between relaxometry, clinical and genetic results.

No correlation between the duration of HD and T2 and between UHDRS-motor score and T2 

was found.

A significant correlation between the number of CAG triplet repeats and T2 relaxation time 

was found for the left pallidum (decrease in T2, P<0.05) and an inverse correlation for the left 

caudate (increase in T2, P<0.05). The data are displayed in Fig. 4 and 5 as T2 relaxation rates 

(1/T2).

White matter:

A significant increase in T2 was observed for frontal white matter in HD patients compared to 

healthy controls (82.9 ± 3.1 ms for controls vs. 85.7 ± 5.5 ms for HD patients, P<0.05).
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Discussion

Healthy subjects and methodology validation

Values of 1/T2 were plotted against average iron concentrations for a given region (Fig. 3) 

[20]. Not only was the linear plot very reliable but the proportionality constant of 0.27 s-1/mg 

Fe/100 g is in close conformity with another study [21] 0.24 s-1/mg Fe/100 g, where relaxation 

rates were measured using a similar technique. In another study [14] the proportionality 

constant was 0.189 s-1/mg Fe/100 g. This is also in reasonable agreement with our data. The 

small differences in slopes between the different studies may also be explained by differences 

in interecho spacing (and thus proton diffusion times).

HD patients

The MR imaging hallmark of HD is dilatation of the frontal horns of the lateral ventricles, 

mainly caused by atrophy of the caudate [22] (Fig. 1). Little is known about the 

pathophysiology of HD and any correlation between imaging, clinical and genetic data has 

rarely been published.

Gray matter:

A significant T2 shortening (increase in the relaxation rate 1/T2) was measured in the 

pallidum of HD patients compared to healthy controls. This T2-shortening can be explained 

by an increase in ferritin-bound iron, which has already been detected by Bartzokis et al [15]. 

Ferritin-bound iron has a specific MR “footprint” – hypointensity on T2 and T2*- weighted 

images due to the unique superparagmentic properties of a loaded ferritin molecule . 

Furthermore, iron is bound in the crystalline core of the ferritin molecule and cannot take part 

in potentially harmful processes such as lipoperoxidation and/or Fenton-type reactions. On the 

other hand, potentially dangerous low-molecular forms of iron are practically invisible in 

routine MR imaging because their effect on T2 (or T1) relaxation is negligible. Unlike the 

above cited study (15) study, we observed no shortening of T2 in the caudate and putamen. 

However, Bartzokis et al. used a somewhat different relaxometry technique that employed 

field-dependent relaxation enhancement.
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Correlation between relaxometry, clinical and genetic parameters:

No correlation between the duration of HD and T2 relaxation was found. However, the 

disease duration range was relatively narrow. No correlation between UHDRS-motor score 

and T2 was observed.

A correlation between the increase in T2 relaxation rate and the number of CAG triplet 

repeats (Fig. 4) was observed in the left pallidum. A decrease in T2 relaxation rate in the left 

caudate correlated with the number of CAG triplet repeats (Fig. 5). As these results had been 

theoretically forecasted based on published experimental studies [23,24], no correction for 

multiple comparisons was employed in the statistical analysis of these data. The correlation 

for the right pallidum and caudate were slightly less than statistically significant. It may be 

suggested that the right nuclei are affected in the same way, but this was not statistically 

proven.

It is well accepted that these changes in T2 are primarily caused by different concentrations 

and forms of brain iron [11,25]. The observed correlation between T2 and CAG triplets may 

suggest that there is an increase in ferritin-bound iron in the pallidum and a decrease in 

ferritin-bound iron in the left caudate. However, the lengthening of T2 in the caudate related 

to the number of CAG triplets does not exclude an eventual increase in toxic, low-molecular 

forms of iron that does not enhance T2 relaxation in such a manner as metalloproteins [26].

Our in vivo correlation between CAG and T2 relaxation in the pallidum and caudate is in 

accordance with experimental data: in a recent study, Jenkins et al [23] found that decreasing 

levels of N-acetyl-aspartate (NAA) in the striatum and cortex correlates with a number of 

CAG triplet repeats in transgenic mice. This may suggest that increased iron levels would lead 

to decrease of NAA – a marker of neuronal density. Indeed, Hajek et al [24] showed that an 

increase in iron levels in the globus pallidus is related to a decrease of NAA in patients with 

pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN). But why do iron levels increase 

in some regions of the gray matter, mainly in the basal ganglia, in various neurodegenerative 

diseases? How does iron get into the specific gray matter regions? Different hypointensity 

areas in the left and right basal ganglia, suggesting interruptions in iron axonal transport, were 

observed in patients who underwent stroke in the white matter on a given side [27]. 

Furthermore, recent studies in Drosophila melanogaster [3] proved that huntingtin plays a 

crucial role in intracellular trafficking. It was also suggested that huntingtin may play a role in 

iron metabolism [28]. Thus these observations may suggest an axonal transport failure in HD 
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(and probably not only HD). A marker of this transport failure then may be the changes in 

iron accumulation in various areas of gray matter.

Indeed, Dexter et al. [29] found an increase in the total iron levels in the caudate and/or 

putamen of HD patients.

White matter:

We found a statistically significant lengthening of T2 relaxation time for frontal white matter 

in HD patients. This is not a surprising result: Bartzokis et al made the same observation. [15]. 

This change is not explained with changes in iron levels but more probably is caused by 

disintegration of white matter in the affected frontal regions. [30].

Thus we demonstrated that T2 relaxation is shortened in the pallidum in HD patients 

compared to the control subjects, suggesting an increase in ferritin-bound iron. We found 

acorrelation between the number of CAG triplet repeats and T2 changes in the left pallidum 

(increase in ferritin-bound iron) and left caudate (decrease in ferritin-bound iron and/or 

increase in toxic low-molecular forms of iron). Therefore the T2 shortening (the ferritin 

footprint) was observed in the pallidum.

In conclusion, the present results corroborate the hypothesis that iron plays an important role 

in the pathogenesis of HD. It appears that higher genetic load is related to higher content of 

toxic forms of iron, especially in the caudate nucleus where the principal structural 

abnormality in HD occur. A disruption of axonal transport, assumed in experimental HD 

models, may play an important role in this process. Consequently, it may reflect a specific 

involvement of iron in oxidative stress and with resultant lipoperoxidation leading to cell 

damage in HD.
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Table 1. Clinical parameters of HD patients

Patient No. UHDRs CAG HD duration Age (years)
value (triplet repeats) (years) (years)

1 28 43 11 61
2 27 48 9 60
3 18 42 4 54
4 10 38 5 64
5 20 45 4 56
6 38 46 10 51
7 9 N/A 5 47
8 38 53 9 32
9 19 44 4 44
10 16 45 4 44
11 20 45 4 48
12 19 48 7 37
13 3 42 2 39
14 14 45 2 46
15 20 45 14 57
16 9 46 15 47
17 10 40 7 73
18 16 53 7 29
19 20 40 11 61
20 9 45 1 43
21 11 41 3 66
22 13 44 5 47
23 8 40 4 66
24 15 48 3 38
25 13 N/A 6 41
26 20 58 7 25
27 12 44 12 52
28 8 42 5 55
29 15 45 7 56
30 17 51 3 37
31 10 44 5 37
32 12 47 4 41
33 10 45 7 49
34 8 40 3 56
35 5 42 5 64
36 13 41 12 73
37 37 41 5 68
38 14 57 5 32
39 21 45 9 55
40 32 41 10 65
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Table 2.  T2 relaxometry of healthy controls and HD patients

Healthy controls HD patients

T2 (ms) SD (ms) T2 (ms) SD (ms)

Caudate right 96.3 3.1 95.1 6.1

Caudate left 96.5 3.3 97.0 6.8

CAUDATE 96.4 3.2 96.0 6.4

Frontal cortex right 109.3 5.5 107.6 6.5

Frontal cortex left 109.5 3.9 108.8 5.6

FRONTAL CORTEX 109.4 4.7 108.2 6.0

Frontal white matter right 82.9 3.0 85.5 5.0

Frontal white matter left 82.9 3.1 85.9 6.0

FRONTAL WHITE MATTER 82.9 3.1 85.7 5.5

Pallidum right 71.6 3.0 65.4 6.5

Pallidum left 71.9 4.2 65.6 6.4

PALLIDUM 71.8 3.6 65.4 6.4

Putamen right 84.7 4.7 86.0 5.1

Putamen left 84.7 4.5 85.8 6.0

PUTAMEN 84.7 4.6 85.8 5.6
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Figure Captions

Fig. 1a. T2-weighted TSE sequence of an HD patient. A significant atrophy of the caudate 

nucleus causes dilatation of the frontal horns of the lateral ventricles.
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Fig. 1b. T2-weighted TSE sequence of an age-matched control subject.
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Fig.2. Typical placement of free-hand ROI in a relaxometry sequence.
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Fig. 3. Linear relation between brain iron and T2 relaxation rate (1/T2) in healthy 

subjects.
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Fig. 4. A correlation between the number of CAG triplet repeats and T2 relaxation rate 

(1/T2) in the left pallidum (31 regions included).
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Fig. 5. A correlation between the number of CAG triplet repeats and T2 relaxation rate 

(1/T2) in the left caudate (31 regions included).
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