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SOUHRN

Zadní polymorfní dystrofie rohovky (posterior polymorphous corneal dystrophy;

PPCD) je v odborné literatuře považována za relativně vzácné autozomálně dominantní

onemocnění postihující rohovkový endotel a Descemetovu membránu. V České

republice se však jedná o jednu z nejčastěji diagnostikových rohovkových dystrofií.

Tento fakt nabízí jedinečnou možnost přispět cíleným výzkumem k hlubšímu poznání

etiopatogeneze PPCD.

Cílem dizertační práce bylo zpracování výskytu PPCD na území České

republiky a studium její etiopatogeneze se zaměřením na charakterizaci molekulárně

genetických mechanismů vedoucích k tomuto onemocnění.

Celkem jsme identifikovali 20 PPCD rodin se dvěma nebo více postiženými

členy. Onemocnění bylo potvrzeno u 104 jedinců, u 82 z nich byl proveden odběr

venózní krve a izolace DNA.

Druhá část projektu byla zaměřena na zjištění oblasti, ve které se nalézá gen pro

PPCD. Ve dvou největších českých rodinách jsme pomocí vazebné analýzy vymezili

PPCD lokus do 2.7 cM oblasti mezi ohraničující markery D20S48 a D20S139 na

chromozomu 20p11.2. Tím byl vyloučen gen VSX1, považovaný částí odborné

veřejnosti za gen podmiňující vznik PPCD u některých z pacientů. Ve zjištěné oblasti

mapování jsme vybrali pět kandidátních genů a pomocí přímého sekvenování

kódujících oblastí provedli jejich screening u dvou probandek. Žádnou potenciálně

patogenní mutaci jsme neidentifikovali.

Dosáhli jsme zúžení PPCD lokusu na 20. chromozomu. Námi zjištěná oblast se

kryje s lokusem pro kongenitální hereditární endotelovou dystrofii s autozomálně

dominantní dědičností, což nevylučuje možnost, že obě onemocnění vznikají na základě

mutace ve shodném genu. Stejný haplotyp u postižených členů dvou největších rodin

spolu se společným geografickým původem 14 z 20 rodin v západních a jihozápadních

Čechách podporuje hypotézu, že vysoká prevalence PPCD v České republice je dána

tzv. zakladatelským efektem.
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SUMMARY

Posterior polymorphous corneal dystrophy (PPCD) is regarded as a rare

autosomal dominant disorder, affecting both the corneal endothelium and Descemet's

membrane. However, in the Czech Republic, PPCD is one of the most prevalent corneal

dystrophies. The first phase of the project involved the phenotyping of Czech patients

with PPCD and the collection of samples for further genetic analysis. The second phase

involved determination of the PPCD chromosomal locus in two large families by using

linkage analysis followed by positional candidate gene screening.

In total 20 PPCD families with two or more affected members were ascertained.

PPCD was diagnosed in 104 individuals, of these 82 provided peripheral blood sample

for DNA isolation.

Linkage analysis was performed on 52 members in two families that lead to the

delineation of the PPCD locus to a 2.7 cM interval on chromosome 20p11.2, between

flanking markers D20S48 and D20S139., This resulted in the exclusion of VSX1, which

had previously been associated with PPCD, as the disease-causing gene in both families.

Five positional candidate genes within the 2.7 cM genetic interval were screened for

mutations in two probands from these families by the direct sequencing of the coding

regions and no pathogenic mutations were identified.

In summary, refinement of the PPCD locus overlaps that of the autosomal

dominant congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED1) disease interval. The

possibility remains that PPCD which is linked to 20p11.2 and CHED1 are allelic. The

presence of common disease haplotype in the two linked families as well as

geographical origin or 14 families out of 20 in Western and Southwestern part of the

Czech Republic suggests that the high prevalence of PPCD is likely to be attributable to

a founder effect.
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1. ÚVOD

Výzkum popsaný v této práci byl zaměřen na zodpovězení některých otázek

týkajících se etiopatogeneze zadní polymorfní dystrofie rohovky (posterior

polymorphous corneal dystrophy; PPCD) a tím obecně k přispění pochopení

patofyziologie endotelu rohovky, současně s tím i etiopatogeneze jiných endotelových

dystrofií a vytvoření nových strategií v léčbě tohoto závažného onemocnění.

Hlavním konkrétně vytyčeným cílem práce bylo detailní zpracování výskytu

PPCD na území České republiky, zúžení genetické oblasti mapování PPCD (ve

spolupráci s Rhian Gwilliamovou ze Sangerova institutu ve Velké Británii) a následné

zjištění genu pro toto onemocnění pomocí screeningu vybraných kandidátů

nacházejících se v oblasti mapování.

1.1 Anatomie a funkce oka

Oko je zrakovým orgánem tvořeným třemi hlavními vrstvami odlišnými

anatomicky i funkčně. Anatomickou stavbu oka zobrazuje Obrázek 1.1. Vnější

ochranná a zpevňující vazivová vrstva je tvořena bělimou (sclera), která obaluje oko

z více než 80 %, a v přední části oka přechází přes oblast limbu (přechodová zóna mezi

rohovkou a spojivkou) do rohovky (cornea). Prostřední vaskulární vrstva se nazývá

živnatka (uvea) a dělí se na tři oddíly: cévnatku (choroidea), řasnaté tělísko (corpus

ciliare) a duhovku (iris). Cévnatka má především funkci výživnou, řasnaté tělísko se

podílí na akomodaci nitrooční čočky a produkci nitrooční tekutiny a duhovka reguluje

množství světla dopadajícího do oka. Vnitřní výstelku oka tvoří sítnice (retina), jejíž

vnější vrstva je tvořena pigmentovým epitelem a vnitřní vrstva obsahuje nervové buňky

zahrnující kromě buněk převodních a podpůrných i světločivné elementy (tyčinky a

čípky) (Albert a Jakobiec, 1999; Feneis, 1996).

Světlo do oka prochází a láme se přes rohovku, čočku a sklivec. Po dopadu na

sítnici evokuje ve fotoreceptorech akční potenciál a tyto elektrické impulsy jsou dále

přenášeny do zrakové oblasti mozkové kůry ke zpracování (Albert a Jakobiec, 1999).
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Obr. 1.1 Průřez lidským okem. Názvy jsou uvedené v češtině (latině). Rohovka (cornea) (a);

přední komora oční (camera anterior) (b) vyplněná komorovou tekutinou (humor aquosus);

duhovka (iris), v jejímž centru je zornice (pupila) (c); zadní komora oční (camera posterior) (d)

vyplněná komorovou tekutinou; čočka (lens) (e); řasnaté tělísko (corpus cilliare) (f); závěsný

aparát čočky (zonula cilliaris) tvořený vlákny (fibrae zonulares) upínající čočku na řasnaté

tělísko (g); skléra (sclera) (h); prostor (camera vitrea) vyplněný sklivcem (corpus vitreum) (i);

cévnatka (choroidea) (j); sítnice (retina) (k); makula (macula) (l); zrakový nerv (nervus opticus)

(m); terč zrakového nervu (papilla nervi optici) (n).

1.2 Rohovka

Rohovka je transparentní, za normálních okolností, avaskulární tkáň. Tvar

rohovky je lehce vodorovně oválný s průměrem 11-12 mm (Krachmer et al., 1998).

Metaanalýzou studií publikovaných v letech 1968-1999 byla stanovena její centrální

průměrná tloušťka u normálního dospělého jedince na 535 m (Doughty a Zaman,

2000), směrem do periférie se zvyšuje až na hodnoty kolem 680 µm (Rufer et al., 2007;

Sanchis-Gimeno et al., 2004).

Z anatomického hlediska se rohovka skládá z pěti vrstev: epitelu a jeho bazální

membrány, Bowmanovy vrstvy, stromatu, Descemetovy membrány (DM) a endotelu

(Obr. 1.2) (Beuerman a Pedroza, 1996).
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Rohovka má dvě hlavní funkce. Jednak představuje mechanickou bariéru proti

průniku cizích těles z vnějšího prostředí do oka, dále skrz ní prochází a láme se světlo.

Z refrakčního hlediska se jedná o nejdůležitější složku lomivého aparátu oka s optickou

mohutností 40-44 dioptrií (Krachmer et al., 1998). Jakákoliv změna její struktury nebo

ztráta průhlednosti může vést k významnému snížení zrakové ostrosti. Průhlednost

rohovky je daná především pravidelným uspořádáním kolagenních vláken do prostorové

sítě (Obr. 1.3), které redukuje rozptyl světla při průchodu stromatem. Podstatné pro

zachování transparence je i absence krevních a lymfatických cév, nízký počet

stromálních buněk a hladký povrch rohovky. Nezbytná je i správná funkce endotelu a

epitelu (Krachmer et al., 1998).

Výměna kyslíku a metabolitů v rohovce probíhá difúzí z komorové tekutiny přes

endotel a slzný film na povrchu epitelu (Krachmer et al., 1998). Rohovkové stroma je

ve srovnání s komorovou tekutinou mírně hyperosmolární, což způsobuje průnik

tekutiny do rohovky. Protože ale pro zachování její průhlednosti je nezbytný obsah

vody přibližně 78 % hmotnosti, musí být komorová tekutina vstupující do rohovky

aktivně odstraňována buňkami endotelu (Macnamara et al., 2004; Wigham a Hodson,

1981).

Obr. 1.2 Fotografie horizontálního mikroskopického průřezu lidskou rohovkou barveného

hematoxylinem-eosinem. Mnohovrstevný epitel se svojí bazální membránou (a); Bowmanova

vrstva (b); substantia propria stromatu (c); Descemetova membrána (d); endotel (e). (Převzato z

Eagle, 1999).
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1.2.1 Epitel

Epitel rohovky je vícevrstevný dlaždicový a nerohovějící, který je tvořen pěti až

sedmi vrstvami buněk a jeho tloušťka činí v centru přibližně 50 m (Beuerman a

Pedroza, 1996). Rohovkový epitel vzniká z epidermálního ektodermu (Cvekl a Tamm,

2004). Bazální buňky schopné proliferace mají cylindrický tvar a jsou ukotveny

k bazální membráně, jejíž komponenty produkují a která odděluje epitel od Bowmanovy

vrstvy. Bazální buňky postupně migrují směrem k povrchu a mění svůj tvar přes

kubické na ploché buňky, které posléze na povrchu rohovky ztrácejí vzájemná spojení,

odumírají a uvolňují se do slzného filmu. Epitelové buňky mají mezi sebou těsná

spojení, která omezují množství tekutiny pronikající ze slzného filmu. V limbu se

rohovkový epitel mění v epitel přechodný a posléze spojivkový. V epitelu se též nalézají

Langerhansovy buňky. Jsou to specializované makrofágy původem z kostní dřeně a

jejich hlavní funkcí je prezentace antigenů buňkám imunitního systému příjemce

(Hamrah a Dana, 2007). V oblasti limbu se nacházejí také pluripotentní kmenové buňky

(Albert a Jakobiec, 1999; Beuerman a Pedroza, 1996; Bohnke a Masters, 1999; Dua a

Azuara-Blanco, 2000).

1.2.2 Bowmanova vrstva

Bowmanova vrstva (označována také jako Bowmanova membrána) je

kondenzovaná nebuněčná přední část stromatu o tloušťce 8-12 m (Beuerman a

Pedroza, 1996). Je tvořena nepravidelně upořádanými jemnými kolagenními vlákny,

především typu I, III a V (Wilson a Hong, 2000). Přítomen je ale i kolagen VII; jehož

vlákna tvoří kotvící vlákna hemidesmozomů a procházejí do stromatu, kde jsou

zanořena do kotvících plaků (Albert a Jakobiec, 1999; Gipson et al., 1987). Tato vrstva

není schopná regenerace, dojde-li k jejímu poškození, je nahrazena jizvou (Albert a

Jakobiec, 1999; Beuerman a Pedroza, 1996). Fyziologická funkce Bowmanovy vrstvy

není dosud objasněna. Její vznik je předmětem diskuzí, pravděpodobně se jedná o

pozůstatek primárního acelulárního embryonálního stromatu (Beuerman a Pedroza,

1996).
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1.2.3 Stroma

Stroma (substantia propria) lidské rohovky tvoří asi 90 % její tloušťky (přibližně

500 m). Je tvořeno z pravidelně uspořádaných paralelních kolagenních vláken o

jednotném průměru a jednotnými vzdálenostmi mezi nimi vytvářejících charakteristické

lamely (Obr. 1.3) (Meek a Boote, 2004). Těchto lamel je v centru rohovky přes 300,

směrem k limbu se jejich počet zvyšuje až na 500. Sousední lamely jsou vzájemně

orientovány v různých úhlech od 0 do 90 (Meek a Boote, 2004). Jednotlivé lamely se

často větví do dvou až tří odnoží, které někdy zůstavají ve stejné vrstvě, jindy se stávají

součástí sousední vrstvy (lamely). Nejsou tedy na sobě poskládany, ale tvoří vzájemně

propletenou síť (Ojeda et al., 2001). Na stavbě stromatu se podílejí zejména kolageny

typu I, III a V, v malé míře byly popsány i další typy (Ihanamaki et al., 2004; Robert et

al., 2001). Pravidelné uspořádání lamel spolu s nízkou hustotou buněk a minimální

hydratací umožňuje průhlednost rohovky (Meek a Boote, 2004). Pro transparenci

rohovky je podstatná i přítomnost proteinů krystalinů (West-Mays a Dwivedi, 2006).

3-5 % objemu stromatu tvoří keratocyty (Beuerman a Pedroza, 1996). Vývojově

se jedná o mezenchymální buňky pocházejí z neurální lišty (West-Mays a Dwivedi,

2006). Tyto buňky, vnořené mezi kolagenní lamely, mají množství výběžků, které se

vzájemně dotýkají. Na příčných rohovkových řezech se keratocyty jeví jako dlouhé,

tenké, ploché buňky ležící paralelně s povrchem rohovky (Ojeda et al., 2001). Jejich

hlavní funkcí je syntéza kolagenních vláken a extracelulární stromální matrix, jejíž

významnou součástí jsou proteoglykany. Tyto jsou tvořeny proteinovým jádrem,

představované u člověka keratokanem, lumikanem, mimekanem, dekorinem nebo

biglykanem a polysacharidovými řetězci složenými z disacharidových jednotek -

glykosaminoglykanů (GAG). Mezi hlavní GAG rohovkového stromatu patří

keratansulfát a dermatansulfát (Funderburgh, 2000; Funderburgh et al., 1998; Lewis et

al., 2000; Tasheva et al., 2004). Podle zatím posledního modelu je na kolagenní fibrile

vázáno šest korových proteinů proteoglykanů, jejichž GAG se paprsčitě rozbíhají a

vážou k šesti nejbližším nesousedním kolagenním vláknům (Muller et al., 2004).

V předním stromatu jsou také přítomny dendritické buňky původem z kostní dřeně,

které mohou za určitých okolností prezentovat antigeny imunitnímu systému. V zadní

části stromatu byly detekovány makrofágy (Hamrah a Dana, 2007).
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Obr. 1.3 Uspořádání kolagenních vláken ve stromatu. Elektronová transmisní mikroskopie

příčného řezu stromatu rohovky od zdravého dárce zobrazující kolagenní lamely tvořené

pravidelně uspořádanými fibrilami(měřítko 500 nm). Zatímco kolagenní vlákna uvnitř lamel jsou

v naprosté většině paralelní jedeno k druhému, lamely jsou vzájemně otočeny v úhlu 0–90°.

(Poskytnuto Dr. Robertem D. Youngem, Department of Optometry & Vision Sciences, Cardiff

University, Velká Británie).

1.2.4 Descemetova membrána

Descemetova membrána (DM) je bazální membránou endotelu. Lze jí detekovat

již ve čtvrtém měsíci nitroděložního vývoje (Beuerman a Pedroza, 1996). Její tloušťka

je při narození přibližně 3 m a v příčném řezu je uspořádaná v pruzích (anterior

banded layer), podélně byla detekovaná hexagonální síť (Sawada et al., 1990). V

průběhu života endotelové buňky formují vrstvu, která v příčném řezu není uspořádána

v pruzích (posterior non-banded layer). U 70letého člověka má DM tloušťku přibližně

13 m, včetně 3 m vytvořených prenatálně (Bourne, 2003). Při stresu (např.

následkem traumatu nebo onemocnění) produkují endotelové buňky abnormální vrstvu

DM označovanou jako zadní kolagenní vrstva (Waring, 1982). V DM je exprimován

především kolagen IV a VIII (BenEzra a Foidart, 1981; Robert et al., 2001).
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1.2.5 Endotel

Endotel je vrstva převážně hexagonálních buněk tvořících vnitřní výstelku

rohovky. Rohovkový endotel vzniká migrací a proliferací mezenchymálních buněk

pocházejících z neurální lišty přibližně v 6. týdnu nitroděložního vývoje (Beuerman a

Pedroza, 1996; Joyce, 2003).

Buňky jsou široké přibližně 20 μm, vysoké 4-6 μm a obsahují četné

cytoplazmatické organely, jako mitochondrie, endoplazmatické retikulum, volné

ribozómy a Golgiho aparát, což svědčí o jejich aktivním metabolismu (Beuerman a

Pedroza, 1996; Joyce, 2003).

Hustota endotelových buněk se při narození pohybuje kolem 6000/mm2

(Bourne, 2003), záhy však ztrácejí schopnost proliferace a jejich počet se s věkem

snižuje. Průměrná roční ztráta činí 0,3-0,6 % (Joyce, 2003), což představuje úbytek

z průměrných 3400/mm2 u 15letého na 2300/mm2 u 85letého jedince (Bourne, 2003).

Místa uvolněná fyziologickým odumíráním buněk či léze vzniklé za patologických

stavů jsou reparovány migrací okolních buněk, které se rozprostírají v místě poškození a

po restituci buněčných kontaktů obnovují svoji funkci. Následkem reparace dochází ke

zvětšování buněk a k postupnému narušení jejich typického hexagonálního tvaru (Joyce,

2003).

Endotelové buňky mají dvě hlavní funkce. Tvoří bariéru zamezující volnému

prostupu nitrooční tekutiny, zároveň však umožňují průnik živin, vody a metabolitů do

stromatu a udržují fyziologickou hydrataci stromatu (Fischbarg a Maurice, 2004).

Aktivní transport je zajišťován pomocí iontových pump přenášející především sodík a

uhličitany z rohovky do komorové tekutiny, což vytváří osmotický gradient pro tok

vody přes akvaporiny (Macnamara et al., 2004). Patologická ztráta endotelových buněk

pod hranici 1000/mm2 např. následkem traumatu, onemocnění nebo iatrogenního

zavinění znamená riziko zvýšené hydratace rohovky, následně vzniku edému a ztrátu

průhlednosti (Ehlers et al., 1998; Joyce, 2003; Macnamara et al., 2004; Ohrloff et al.,

1987; Sasaki et al., 1986).
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1.2.5.1 Zrcadlová mikroskopie

Zrcadlová mikroskopie byla po několik desetiletí jedinou možností vizualizace

rohovkového endotelu in vivo. Zobrazení probíhá na podkladě zrcadlového odrazu,

který je výraznější na rozhraní plochých endotelových buněk a komorové tekutiny.

První v praxi používané zrcadlové mikroskopy byly kontaktní. Vyšetření se

provádělo pomocí aplanační čočky a umožňovalo širokoúhlý pohled. Následoval vývoj

bezkontaktních zrcadlových mikroskopů, které na endotel automaticky zaostří. Dřívější

fotodokumentace a ruční zpracování bylo plně nahrazeno vyhodnocováním pomocí

počítačového software. Při kompletní analýze se sleduje několik morfologických

ukazatelů: průměrná hustota a průměrná plocha buněk, koeficient variace plochy buňky

(polymegatismus) a procento hexagonálních buněk (pleomorfismus) (McCarey et al.,

2008).

Jako každá metoda má i tato svá omezení. Endotel nelze vyšetřit při snížené

transparenci rohovky, např. při edému nebo jizvení, dále u nespolupracujícíh osob.

Přestože v současné době dochází při studiu endotelu stále častěji k používání

konfokálního mikroskopu stále platí, že zrcadlová mikroskopie je rychlejší a jednodušší

metoda.

1.3 Lidský genom a geny

1.3.1 Genom, jeho popis a velikost

Genom je veškerá genetická informace uložená v deoxyribonukleové kyselině

(DNA) a představuje nejenom samotné geny ale i nekódující sekvence. Termín lidský

genom pak zahrnuje veškerou DNA v buňce, tedy jadernou, která tvoří 99.9995 %

celkové genetické informace a mitochondriální, na kterou připadá zbylých 0.0005 %

(Brown, 2002; Strachan a Read, 1999).

Často je pojem genom používán v užším smyslu; pro označení pouze jaderné

DNA. Této terminologie jsem se držela i v této práci. Velikost lidského genomu je 3,2 x

109 párů bází (bp) a je rozčleněn do 23 párových chromozomů. Každý ze 24 různých

chromozomů tvoří jediná molekula DNA. Chromozomy lze od sebe odlišit pomocí

pruhovacích technik a třídit je do podskupin podle velikosti a umístění centroméry

(Alberts et al., 2002; Strachan a Read, 1999).
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Vzdálenosti v lidském genomu se vyjadřují buď v absolutním počtu párů bází

nebo v jednotkách genetické (vazebné) vzdálenosti v centimorganech (cM), které

vyjadřují, jak často se alely dvou lokusů (chromozomálních oblastí) dědí spolu a jak

často jsou odděleny při meióze rekombinačním procesem (crossing-over). Pokud je

pravděpodobnost rekombinace mezi dvěma lokusy 1 %, jsou lokusy od sebe vzdáleny

1 cM. V průměru představuje 1 cM fyzickou vzdálenost kolem 1 megabáze (Mb), ale

protože frekvence rekombinace se na různých místech v genomu liší a podstatnou roli

v tomto procesu hraje také pohlaví, odchylky od tohoto pravidla mohou být výrazné

(Morrison a Spence, 2005).

Samotné geny (Kapitola 1.3.2) tvoří zhruba 2 % lidského genomu a rozdíl

v sekvenci nukleotidů mezi různými jedinci druhu homo sapiens je 0,01 %

(http://www.ornl.gov/hgmis/publicat/primer/). Naprostá většina genomové DNA tedy

neslouží k přepisu. Jsou v ní například přítomny regulační a repetitivní sekvence o různé

délce. Krátké repetice 1-6 nukleotidů se označují jako mikrosatelitní (Metzgar et al.,

2000), sekvence s opakovaním 6-100 nukleotidů jako minisatelitní (Vergnaud a

Denoeud, 2000). Jejich variabilita se využívá při studiích lidského genomu a forenzní

identifikaci (Macaubas et al., 1997; Metzgar et al., 2000).

1.3.2 Geny, jejich charakteristika a funkce

Gen obsahuje informaci pro syntézu proteinu nebo nekódující ribonukleové

kyseliny (RNA). Tato informace je v rámci jednoho genu většinou rozčleněna do

několika úseku - exonů, které jsou odděleny částmi DNA, jenž jsou před použitím

odstraňovány - introny. Lidský gen má průměrně 9 exonů (Brown, 2002). Informace o

struktuře bílkoviny je zapsána pomocí genetického kódu. Nejprve se přepisuje na

úroveň mediátorové RNA (mRNA) a následně translací z mRNA do sekvence

aminokyselin. Sekvencím, které dovolují čtení pomocí tohoto kódu se říká otevřený

čtecí rámec (open reading frame; ORF). Z jednoho genu může vznikat více proteinů

pomocí sestřihu, který vede k pospojování různých kombinací exonů (Brown, 2002;

Strachan a Read, 1999). Kromě kódujících exonů dochází k přepisu sekvencí před

prvním (5’ části) a za posledním exonem (3’ části), jedná se o tzv. nepřekládané oblasti

(untranslated regions; UTRs). Jejich úloha tkví v pomoci při navázání a stabilizaci

mRNA na ribozómech (Brown, 2002).
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Exprese genů je řízena řadou regulačních sekvencí nacházejících se před genem,

za ním i uvnitř, některé jsou nezbytné, jiné postradatelné. Mezi nepostradatelné patří

oblast promotoru, která je umístěná nejméně v jednom exempláři na začátku genu (na

jeho 5’ části). Promotor je základní ovladač transkripce, dochází na něm k sestavení

transkripčního komplexu a zahájení transkripce (Brdička, 2001; Kornblihtt, 2005).

1.3.3 Identifikace lidských genů podmiňujících onemocnění

Při hledání genů podmiňujících určitý fenotyp (tj. i fenotyp choroby) se používá

několik základních postupů: funkční klonování, poziční klonování a expresní klonování.

Princip těchto metod se uplatňuje i v jiných případech např. u onemocnění vykazujících

nemendelovskou dědičnost, při které se na vzniku fenotypu podílí více genetických

determinant.

Metoda funkčního klonování vychází z již existující znalosti vztahu daného

genu/proteinu ke konkrétnímu onemocnění, nebo se alespoň takový vztah předpokládá

vzhledem k dosud získaným poznatkům o jejich funkci či struktuře. Takový "funkční"

kandidát je pak podroben detailní molekulárně genetické analýze (Strachan a Read,

1999).

Druhý postup vychází z identifikace oblasti genomu, ve které bylo detekováno

na základě vazebných studií, ať již v rodinách (Kapitola 1.3.5) nebo v populaci,

konkrétní místo (lokus) ovlivňující variabilitu zkoumaného onemocnění. V místě

nejsilnější vazby se pak podaří identifikovat hledaný gen, resp. jeho alelu kauzálně

spjatou s daným onemocněním (Strachan a Read, 1999).

Díky Projektu lidského genomu (Kapitola 1.3.7) a jiným genomovým projektům

poskytujícím informace o genech, jejich sekvencích, expresi a fenotypovém vyjádření

se obě tyto metody často kombinují; po identifikaci lokusu pro dané onemocnění

pomocí vazebné analýzy, jsou v tomto úseku genomu zkoumány pravděpodobné

kandidátní geny. Tato strategie se nazývá pozičně kandidátní přístup (Strachan a Read,

1999).

Identifikaci genu nezávislého na jeho pozici umožňuje také studium analýzy

mRNA, která vychází z faktu, že geny způsobující onemocnění mohou mít jiný stupeň

exprese u pacientů než u zdravých kontrolních jedinců. Metody zjišťující různou expresi

genu proto také mohou vést k identifikaci genu, i když většinou tvoří součást strategie

pozičně kandidátního přístupu (Strachan a Read, 1999).
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Identifikace nových genů nejčastěji probíhá tak, že se kombinuje více různých

paralelních způsobů Většina genů je zjištěna definováním kandidátního genu na

základě jeho chromozomální pozice a vlastností. Všechny uvedené cesty pak ústí

v testovaní kandidátního genu na mutace (Strachan a Read, 1999).

1.3.4 Monogenní dědičnost

Monogenní znaky a onemocnění jsou způsobeny variacemi v jednom genu a

jejich dědičnost se řídí určitými pravidly, pro která se často se používá termín

Mendelovská dědičnost. Podle toho, na kterém chromozomu se daný gen nalézá, se

rozlišuje autozomální a gonozomální (vázaná na pohlaví) dědičnost. Obě se dále

rozlišují na dominantní a recesivní (Nussbaum et al., 2004). Určitý znak je dominantní,

pokud se manifestuje u heterozygota, a recesivní, pokud se u něj nemanifestuje

(Strachan a Read, 1999). V rodokmenech tyto typy dědičnosti vykazují charakteristické

rysy. Přestože jednotlivá monogenní onemocnění jsou většinou vzácná, jejich variabilita

je poměrně velká a v populaci postihují v některém období života 2 % jedinců

(Nussbaum et al., 2004).

1.3.5 Vazebná analýza v rodinách

Během rekombinační fáze meiózy je mezi dvěma homologními chromozomy (tj.

zděděnými po jednom od každého rodiče) vyměňován genetický materiál. Geny nebo

jiné sekvence DNA, které se fyzicky nacházejí blízko sebe mají menší

pravděpodobnost, že dojde k jejich oddělení, neboli mezi nimi existuje vazba (Morrison

a Spence, 2005).

Vazebná analýza představuje algoritmus vedoucí k mapování (tj. lokalizaci do

určité chromozomální oblasti) genu podmiňující určitý znak, tedy i onemocnění

(Morrison a Spence, 2005). Pomocí studia velkých rodin se identifikují alely markerů

sdílené nemocnými jedinci a prokazuje se jejich vazba se znakem pro dané onemocnění

při přenášení z generace na generaci (Nussbaum et al., 2004). Pokud není lokus pro

dané onemocnění znám, provádí se celogenomový sken, při kterém se doposud

používali nejčastěji mikrosatelitní markery vzdálené přibližně 10-15 cM. V současné

době jsme svědky nástupu mikročipové technologie využívající jednonukleotidové

polymorfismy (single nucleotide polymorphisms; SNPs), jejichž denzita je mnohem

větší. Získané údaje z výsledků genotypování v rámci vazebné analýzy jsou zpracovány
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statisticky pomocí specializovaných počítačových programů a vyjadřovány jako tzv. lod

skóre.

Lod skóre je založeno na přímém porovnání pravděpodobnosti nulové hypotézy,

která praví, že vazba neexistuje (rekombinační zlomek 1/2), s alternativní hypotézou,

která tvrdí, že existuje vazba s určitým rekombinačním zlomkem θ<1/2. Pro 

jednoduchost se většinou používá logaritmus se základem 10. Anglická zkratka LOD

score pak vyjadřuje tzv. “logarithm of the odds ratio“ (Strachan a Read, 1999). Pozitivní

lod skóre svědčí pro vazbu, negativní naopak proti přítomnosti vazby. Ve vazebné

analýze se lod skóre větší než 3 považuje za statisticky významné, tedy prokazující

vazbu, což v praxi znamená, že se může jednat o náhodu pouze v případě 1:1000

(Morrison a Spence, 2005). Často je třeba vazbu vyloučit, např. za účelem snížení

množství kandidátních genů. V tomto případě by lod skóre mělo mít hodnotu menší než

-2, která vyjadřuje, že vazba je 100x méně pravděpodobná než žádná vazba. Hodnoty

mezi -2 a +3 nejsou považovány za průkazné (Strachan a Read, 1999).

1.3.6 Mutace

Mutace jsou náhodné změny v DNA buňky. Četnost spontánních mutací je asi

105-1010 na jednu buňku za jednu generaci. Jsou tedy poměrně vzácné a většina z nich

má na buňku letální efekt. Mutace jsou hlavním motorem evoluce, ale mohou být také

patogenní a jako takové buď navodit fenotyp daného onemocnění nebo zvýšenou

náchylnost k jeho vzniku. Většina mutací vzniká chybou při replikaci DNA. Jejich

příčinou může být i působení ultrafialového nebo ionizačního záření, chemických

mutagenů či virů (Strachan a Read, 1999). Mutace lze rozdělit na germinální,

s možností přenosu na potomstvo, a somatické, které se na potomstvo nepřenášejí.

Mutace, která není zjištěna u rodičů, se nazývá mutace de novo (Strachan a Read, 1999).

1.3.6.1 Mutace velkého rozsahu

Mutace velkého rozsahu jsou poměrně vzácné. Vyskytují se častěji

v nádorových buňkách a zahrnují chromozomální abnormality různého druhu.

Numerické mutace spočívají v odchylkách v počtu jednotlivých chromozomů

v homologickém páru (monozómie, trizómie). Strukturní mutace (aberace) počet

neovlivňují, vznikají jako důsledek dvou nebo více chromozomálních zlomů a jejich
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případným chybným spojením. Třídí se na delece, inzerce, duplikace, translokace

(balancované či nebalancované), transpozice a inverze (Strachan a Read, 1999).

Určení chromozomálních změn se provádí pomocí řady cytogenetických metod,

mezi které patří klasické metody pruhovací (G, C, R-banding) a novější metody jako je

hybridizace in situ s radioaktivně značenou sondou, či techniky FISH (fluorescent in

situ hybridization) se sondami značenými fluorescenčními barvivy (Strachan a Read,

1999).

1.3.6.2 Mutace malého rozsahu

Rozeznáváme tři druhy mutací malého rozsahu. Substituce zahrnují většinou

záměnu jedné báze (bodové mutace), velmi zřídka je vyměněno více bází najednou.

Dělí se na transverze tj. substituce pyrimidinové báze (C nebo T) za purinovou (A nebo

G) nebo naopak, a tranzice tj. substituce pyrimidinové báze za pyrimidinovou nebo

purinovou za purinovou (Nussbaum et al., 2004; Strachan a Read, 1999). Při delecích je

ze sekvence eliminována jedna i více bází. Při inzercích dochází k vmezeření jedné

nebo více bází. Inzerce jsou velmi časté v nekódující DNA, zřídka se vyskytují

v kódujících oblastech. Tato skupina také zahrnuje expanze opakujících se tripletů a jiné

inzerce většího rozsahu, obojí se ale vyskytují vzácně. Třetí typ mutací malého rozsahu

jsou duplikace, které spočívají ve zdvojení jedné nebo více bází (Strachan a Read,

1999).

Pokud v daném lokusu existuje více variant DNA sekvence s frekvencí nad 0,01

(nejméně 2 % heterozygotù v populaci) hovoří se o DNA polymorfismu. V lidské

genomové DNA připadá výskyt SNPs přibližně na 1:250 až 1:1000 bázi dle konkrétní

chromozomální oblasti (Nickerson et al., 1998; Taillon-Miller et al., 1998).

Mutace menšího rozsahu je možno detekovat pomocí řady metod (Kapitola

1.3.6.6).

1.3.6.3 Mechanismus účinku mutací

Většina mutací se odehrává v intronových úsecích genů nebo v oblasti

nekódující DNA a nemají žádný vliv na výsledný fenotyp organismu. Díky

redundantnosti genetického kódu ani celá řada substitucí v kódující sekvenci nevede ke

změně pořadí aminokyselin ve výsledném proteinu a jejich účinek je také nulový.

Některé sice způsobují změnu aminokyselin, ale nacházejí se v oblastech, které nejsou

pro funkčnost proteinu důležité a proto nemají na výslednou funkci efekt.
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Mutace vyvolávají dva základní typy změn fenotypu: u výsledného produktu

buď může dojít k úplné ztrátě, popř ke snížení funkce, nebo může výsledný produkt

vyvolat vznik nové funkce (Griffiths et al., 1999). U většiny genových produktů není

přesná kvantita zásadní a polovina normálního množství dostačuje k zajištění funkce.

Proto je její ztráta nejčastěji přítomna u recesivních onemocnění, např. u většiny

vrozených poruch metabolismu. V některých případech ale 50 % normálně přítomného

množství genového produktu nestačí a haploinsuficience vyvolává abnormální fenotyp,

který je děděn autozomálně dominantně (Griffiths et al., 1999; Strachan a Read, 1999).

Pokud klinický fenotyp vzniká na základě ztráty funkce genu, jakákoliv změna, která

inaktivuje genový produkt, vyvolá stejný klinický obraz. Mutace vedoucí k získání

funkce většinou vyvolávají dominantní fenotypy, protože přítomnost normální alely

nezabraňuje zmutavané alele vyjádřit se nezávisle (abnormálně). Při mechanismu

získání funkce bývá mutace velmi specifická a způsobuje určitou konkrétní patologii

(Griffiths et al., 1999; Strachan a Read, 1999). Některé mutace nemohou být jednoduše

klasifikovány jako ztráta nebo získání funkce, toto rozdělení však zůstává užitečné

v první úvaze o molekulární patologii. Patologická může být např. i ektopická exprese,

tj. v tkáních, kde gen normálně není exprimován (Strachan a Read, 1999).

1.3.6.4 Patogenní mutace a jejich výskyt v DNA

Většina dosud zaznamenaných patogenních mutací byla identifikována

v kódujících sekvencích. Ty, které vznikají na základě substituce nukleotidů, bývají

nesynonymní, tj. na proteinové úrovni vyvolávají změnu pořadí aminokyselin. Nazývají

se také mutace měnící smysl kodónu (missense mutations) (Nussbaum et al., 2004;

Strachan a Read, 1999). Pouze ve výjimečných případech nemusí být synonymní

substituce neutrální a může způsobit onemocnění aktivací skrytého sestřihového místa

(Strachan a Read, 1999). Některé bodové mutace tzv. nesmyslné mutace (nonsense

mutations) vytvářejí terminační kodón a tím předčasné ukončení translace, jiné mohou

tento kodón zrušit, takže translace pokračuje až do následujícího terminačního kodónu.

Při deleci nukleotidů může dojít ke ztrátě pro funkci nepostradatelných

aminokyselin, popř. k posunu ORF a vzniku předčasného terminačního kodónu. Inzerce

nukleotidů, a tím i nových aminokyselin, může také narušit výslednou funkci proteinu,

popř. vést k posunu ORF se vznikem předčasného terminačního kodónu.

Mutace ovlivňující sestřih RNA mění konzervovanou sekvenci GT a AG

nacházející se na začátku intronu (donorová sekvence) nebo na jeho konci (akceptorová
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sekvence) rozeznávanou sestřihovým aparátem. Toto někdy vede k vyřazení celých

exonů nebo jejich částí ze zralé RNA a ve svém důsledku často k posunu ORF, popř

vzniku nefunkčního peptidu se ztrátou nepostradatelných skupin aminokyselin. Někdy

může dojít k neodstranění intronů s podobnými důsledky, tj. inzerci dalších

aminokyselin a/nebo posunu ORF. Aberantní sestřih genu může být indukován i

mutacemi jiných sekvenčních elementů, které připomínají sestřihové donorové nebo

akceptorové sekvence, ale které se normálně sestřihu neúčastní. Mutace změní jejich

sekvenci do té míry, že sestřihový aparát je začne rozeznávat jako normální sestřihové

místo. Využitím intronového kryptického sestřihového místa dojde k inzerci nových

aminokyselin a/nebo posunu ORF, zatímco exonového kryptického sestřihového místa

k deleci kódující DNA.

V nekódujících sekvencích se patogenní mutace mohou vyskytovat také

v konzervovaných elementech nepřekládaných oblastí, nejčastěji 5’ UTR, ale známé

jsou i případy patogenních mutací v 3’ UTR (Chen et al., 2006a, b).

Dalším místem, kde se mohou nacházet patogenní mutace, jsou konzervované

elementy v regulatorních sekvencích mimo exony. Většina z nich byla identifikována

v přilehlé „upstream“ (tj. proti směru transkripce) oblasti prvního exonu, především v

promotorových elementech, ale může se jednat i o jiné vzdálenější regulatorní elementy

(Strachan a Read, 1999).

1.3.6.5 Principy vedoucí k potvrzení patogenní role mutací

Prokázání, zda nalezená změna způsobuje či nezpůsobuje onemocnění,

představuje důležitou součást práce identifikující mutace pro konkrétní onemocnění.

Společnost pro variace lidského genomu (Human Genome Variation Society)

doporučuje při posuzování patogenity mutací následující pravidla

(http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jabout/38515/ForAuthors.html/):

 Identifikované mutace by měly být potvrzeny v alespoň dvou DNA vzorcích od

různých jedinců.

 Měla by být prověřena celá kódující sekvence, aby se eliminovala možnost

přítomnosti dalších mutací.

 Pokud není studována exprese, musí být minimálně dvěma dalšími metodami

potvrzeno, že se jedná o mutace podmiňující dané onemocnění (výjimku tvoří

pouze stop kodóny a delece). Tyto metody zahrnují provedení vazebné analýzy,

vznik daného fenotypu spolu s de novo mutací, ověření, že mutace není přítomna
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u alespoň 50 normálních jedinců (100 kontrolních chromozomů) nebo že mutace

zahrnuje evolučně značně konzervovanou aminokyselinu mezi druhy

(ortologní), popř. mezi členy jedné genové rodiny (paralogní), neboť takovéto

mutace se většinou nacházejí v částech proteinu s důležitou funkcí.

Obecně se bere v úvahu i jakou má daný gen funkci a zda jeho alterace podává

uspokojivé vysvětlení pro patogenezi onemocnění. Gen by měl být exprimován v tkáni,

kde se onemocnění projevuje. V rámci jedné rodiny by patogenní mutace měla být

přítomna u všech postižených jedinců. Sleduje se tzv. kosegregace s daným

onemocněním (Strachan a Read, 1999; Sullivan et al., 2006).

Obzvlášt’ složité může být prokázání patogenity u missense mutací, které

mohou být i neutrálními variantami bez vážného vlivu na expresi genu a jeho funkci.

V některých případech může definitivně rozhodnout, zda změna DNA ovlivňuje funkci

genu, až funkční test in vitro nebo in vivo (Strachan a Read, 1999).

1.3.6.6 Detekce mutací menšího rozsahu

Pro zjišťování neznámých především bodových mutací, ale i krátkých delecí,

inzercí a duplikací, se využívá celá řada metod, které se neustále vyvíjejí a zdokonalují.

Základní technikou zůstává sekvenování DNA se dvěmi přístupy: (a) přímé

sekvenování celého genu nebo (b) využití některé z vyhledávacích metod pro zjištění

úseku DNA nesoucí změnu a následné sekvenování pouze této části DNA. Příklady

vyhledávacích metod zahrnují denaturující gradientovou elektroforézu, teplotní

gradientovou elektroforézu, jednovláknový konformační polymorfismus a analýzu

heteroduplexů (Strachan a Read, 1999).

1.3.7 Význam Projektu lidského genomu

Analýzou lidkého genomu, který je tvořem přibližně 3 miliardami párů bází, se

zabývá mezinárodní Projekt lidského genomu (Human Genome Project)

(http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml). Projekt byl

zahájen na počátku 90. let 20. století a první hrubý náčrt byl publikován v únoru roku

2001. Mezinárodní tým vědců oznámil dokončení plné identifikace lidského genomu

14. dubna 2003 k 50. výročí objevu dvoušroubovice DNA.

Díky Projektu lidského genomu je, až na drobné mezery, známa jeho sekvence

bází a nelze již větší opravy očekávat. Původně se odhadovalo, že lidský genom
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obsahuje asi 100 000 genů kódujících proteiny, s postupujícím výzkumem se toto číslo

ale neustále snižovalo a v současnosti se pracuje s číslem 20000-25000 (International

Human Genome Sequencing Consortium, 2004).

Po odhalení pořadí jednotlivých bází se intenzivně pracuje na dekódování

jednotlivých genů a objasňování jejich funkce, vztahů mezi nimi a jejich roli

v patologických procesech (Stein, 2004).

1.3.8 Webové informační zdroje

Poznatky z výzkumu lidského genomu jsou zpřístupněny zdarma široké

veřejnosti a lze je vyhledavat v řadě internetových databází, které bývají mezi sebou

zpravidla propojeny.

Hlavním zdrojem informací z oblasti genetiky a genomiky, ale i

biomedicínských oborů obecně, je portál Národního centra pro biotechnologickou

informaci (National Center for Biotechnology Information, U.S.), Národní lékařské

knihovny (National Library of Medicíne) a Národních institutů zdraví (National

Institutes of Health) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Na webu NCBI je sdružena řada

databází, které jsou vzájemně propojeny systémem Entrez. Portál obsahuje odkazy i na

řadu pro biomedicínský výzkum užitečných nástrojů. V této práci byly využívány

především:

 Nukleotidové databáze, především sekvenční databáze GenBank®, anotovaná

sbírka všech veřejně dostupných DNA sekvencí.

 Databáze jednonukleotidových polymorfismů (Single nucleotide polymorphism

database; dbSNP).

 Databáze genů (Entrez Gene) reprezentující integrovaný přístup ke genům,

jejímž hlavním cílem je poskytování propojení mezi různými daty tj.

sekvencemi, informacemi o expresi, struktuře, funkci, homologiích. Každý gen

má svůj vlastní identifikátor, který se používá ve všech dalších NCBI

databázích.

 Proteinové databáze (Entrez Protein) s integrovaným přístupem k proteinům.

 Literární databáze: Pubmed sloužící k vyhledávání abstraktů v biomedicínských

časopisech a Bookshelf poskytující zdarma online přístup k řadě

biomedicínských učebnic publikovaných rovněž knižně.
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 OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man; OMIM™) k vyhledávání

základních ucelených informací o lidských chorobách a genech. Jedná se o

online verzi původního McKusickova seznamu lidských onemocnění

s mendelovskou dědičností poprvé vydaného v knižní formě v polovině 60tých

let. V té době čítal okolo 1500 onemocnění. Do listopadu 2003 toto číslo dosáhlo

14,897. Informace zahrnují stručný klinický popis onemocnění a známá

genetická data včetně charakteristiky zodpovědných genů a mutací. Online verze

je doplňována o nové poznatky mnohem rychleji, než to umožňuje její tištěná

verze.

 BLAST® (Basic Local Alignment Search Tool) je sada programů zahrnujících

algoritmy pro vyhledávání podobností v sekvenčních databázích.

Zaměstnanci NCBI také připravují ve spolupráci s vědeckou komunitou kolekci

referenčních sekvencí (RefSeq), jejímž cílem je poskytnout ucelený, integrovaný a

neopakující se seznam genomové DNA, RNA transkriptů a proteinů, což umožňuje

stabilní odkazy při identifikaci a charakterizaci genů, mutačních analýzách, studiu

exprese, identifikaci polymorfismů a komparativních analýzách (Pruitt et al., 2007).

Dalším hojně využívaným zdrojem informací v této práci byl portál Ensembl

(http://www.ensembl.org/), což je společný projekt Evropské molekulárně biologické

laboratoře (European Molecular Biology Laboratory; EMBL), Evropského

bioinformačního institutu (European Bioinformatic Institute; EBI) a Sangerova institutu

zaměřený na vývoj softwaru, jenž vytváří a neustále aktualizuje automatickou anotaci

vybraných eukaryotických genomů. Celá tato analýza je pak prezentována přes

přehledné intuitivní webové rozhraní s vysokou úrovní grafického zpracování. Portál

nabízí i mnoho dalších zajímavých možností, např. stahování různých objemných

sekvenčních a jiných dat, možnost úpravy vzhledu stránky dle vlastních požadavků,

BLAST, porovnávání dat od různých organismů a další.

UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway/) využívá

sekvenční data z NCBI a poskytuje celou řadu stejných služeb jako NCBI, nicméně

v některých případech je grafické rozhraní na tomto portálu přehlednější a praktičtější.

Ucelený přehled mRNA sekvencí a cDNA sekvencí (sekvence jednovláknové

DNA získané přepisem mRNA pomocí reverzní transkriptázy) uspořádaných do

minimálního počtu transkripčních variant uvádí http://www.humangenes.org/. Toto je

prováděno programem AceView, který pomocí originálního algoritmu srovnává
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všechny veřejně dostupné mRNA a místa s expresní adresou (expressed sequence tags;

ESTs) odvozené od cDNA se sekvencí genomu a na podkladě uspořádání přirovnaných

cDNA do minimálních kombinací rekonstruuje transkripty. Výstupy této analýzy byly

shledány srovnatelné s manuální lidskou kontrolou. Geny a jejich alternativní varianty

jsou dále analyzovány z hlediska exprese, struktury hranic intronů s exony, regulace,

vztahům s okolím. Předpokládané proteiny jsou rozebírány z hlediska kontroly úplnosti,

hledají se v nich různé motivy, příslušnost k proteinovým rodinám, evoluční

konzervace, nejbližší homology u ostatních druhů a známky lokalizace uvnitř buněk

(Thierry-Mieg a Thierry-Mieg, 2006).

Databázi genů exprimovaných v lidských rohovkách lze nalézt na portálu

http://www.corneanet.net/. Vstupy na CorneaNet byly získány ze sériové analýzy

genové exprese a z mikročipové analýzy normálního rohovkového endotelu a endotelu

od pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií.

Popis a genetické vzdálenosti mikrosatelitních markerů uvádí Marshfield

vazebné mapy

(http://research.marshfieldclinic.org/genetics/GeneticResearch/compMaps.asp).

1.4 Rohovkové dystrofie

Klasická definice popisuje rohovkové dystrofie jako dědičná, většinou

oboustranná onemocnění rohovky bez primární vaskularizace nebo zánětu a bez

systémového postižení. Intenzívní výzkum v posledních letech však odhalil výjimky

z uvedených pravidel. Vhodnější se tedy jeví novější definice, která popisuje rohovkové

dystrofie jako primární, dědičná, oboustranná onemocnění rohovky ovlivňující její

průhlednost nebo refrakci, která mohou, ale nemusí, mít vliv na zrak (Bron, 2000).

Klasifikace rohovkových dystrofií tradičně vychází z klinického popisu depozit

a postižené vrstvy rohovky doplněném o histopatologické vyšetření. Rohovkové

dystrofie se nejčastěji rozdělují na přední, tj. primárně postihující epitel, jeho bazální

membránu a také Bowmanovu vrstvu; stromální a zadní neboli endotelové postihující

DM a endotel (Pieramici a Afshari, 2006).

V současné době je při popisování kladen stále větší důraz na korelaci genotypu

a fenotypu. Tomu odpovídají i nejmodernější klasifikace rohovkových dystrofií

založené právě na klinickém a histopatologickém popisu onemocnění v souvislosti

s prokázanou genetickou příčinou. U některých rohovkových dystrofií lze pro každou
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jednotlivou mutaci zjistit charakteristický fenotyp, zatímco jiné vykazují sice

genetickou heterogenitu, ale rozdíly fenotypu zjistit nelze (Klintworth, 2003).

1.5 Endotelové dystrofie

Rozlišujeme čtyři typy endotelových dystrofií: Fuchsovu endotelovou dystrofii

rohovky, zadní polymorfní dystrofii rohovky, kongenitální hereditární endotelovou

dystrofii a X-vázanou endotelovou dystrofii (Pieramici a Afshari, 2006; Schmid et al.,

2006). Zjišťování jejich prevalence je obtížné, neboť se jedná o nepříliš častá

onemocnění. Počet případů se většinou odhaduje na základě počtu pacientů, kteří

prodělali transplantaci rohovky. Toto kritérium však není pro posuzování prevalence

zcela přesné. Přibližně 10 % primárních keratoplastik je v Evropě a USA provedeno pro

Fuchsovu endotelovou dystrofii, ostatní rohovkové dystrofie představují méně než 5 %.

Tyto studie byly provedeny v různých zemích a kromě příležitostných odchylek,

především v izolovaných populacích (Jonasson et al., 1996), jsou si zjištěná procenta

podobná (al Faran a Tabbara, 1991; Al-Yousuf et al., 2004; Lang a Naumann, 1987;

Santo et al., 1995).

1.5.1 Zadní polymorfní dystrofie rohovky

Zadní polymorfní dystrofie rohovky je autozomálně dominantní (AD)

onemocnění s variabilní expresivitou, které bylo poprvé vyčleněno jako samostatná

klinická jednotka Koeppem v roce 1916 (Koeppe, 1916). Obecně je PPCD považována

za vzácné, obvykle neprogresivní onemocnění, nicméně v České republice je

diagnostikována relativně často (Filipec a Liskova, 2001).

1.5.1.1 Fenotypová charakteristika

PPCD je oboustranné onemocnění projevující se charakteristickými změnami na

úrovni endotelu a DM. Zjišťovány jsou především léze podobné vezikulám, geografické

opacity a léze ve tvaru proužků (Obr. 1.5). Tyto mají charakteristický vzhled při

vyšetření zrcadlovou mikroskopií (Obr. 1.6) (Brooks et al., 1989; Hirst a Waring, 1983;

Laganowski et al., 1991a). Pozorovány byly také okrouhlé prominence DM do přední

komory (Cibis et al., 1977). V závažnějších případech může být přítomna i atrofie

duhovky, korektopie, everze pigmentového listu nebo průhledná reflektující membrána

na duhovce (Cibis et al., 1977; Krachmer, 1985; Rodrigues et al., 1980). Ke snížení



- 29 -

zrakové ostrosti dochází u pacientů na podkladě edému rohovky, který je následkem

nedostatečné funkce abnormálního endotelu, a dále při sekundárním glaukomu,

způsobeném především přerůstáním změněných endotelových buněk přes trámčinu

komorového úhlu, čímž dochází k jeho postupnému uzávěru. V těchto případech lze při

gonioskopickém vyšetření pozorovat goniosynechie. Někdy jsou rozsáhlé přední

synechie viditelné již při základním vyšetření na štěrbinové lampě (Cibis et al., 1977;

Krachmer, 1985; Rodrigues et al., 1980). Zjištění sekundárního glaukomu u pacientů

s PPCD je závažné, neboť může vést až k oboustranné slepotě (Liskova et al., 2003;

Threlkeld et al., 1994). Spektrum klinických nálezů u pacientů s PPCD zobrazuje

Obrázek 1.5.

Onemocnění vykazuje značně interindividuální a intrafamiliární variabilní

expresivitu, tj. zatímco u některých jedinců lze na rohovkách nalézt pouze nepatrné

změny a jsou subjektivně bez problémů, jiní členové ze stejné rodiny mohou trpět

sekundárním glaukomem a edémem rohovky vedoucím k podstatnému snížení zrakové

ostrosti až slepotě. Velké rozdíly mohou být přítomny i mezi pravým a levým okem

jednoho jedince (Hirst a Waring, 1983; Laganowski et al., 1991a). Charakteristické

změny mohou být klinicky natolik nepatrné, že někteří autoři uvádějí jejich

jednostrannou přítomnost (Hirst a Waring, 1983; Laganowski et al., 1991a). Také

nástup obtíží se různí. Byly popsány případy edému rohovek zjištěném již při narození

nebo v raném věku, u většiny pacientů se ale tyto symptomy projeví později v průběhu

života (Cibis et al., 1977).



- 30 -

Obr. 1.5 Typické klinické nálezy u pacientů s PPCD. Léze podobné vezikulám se šedavým haló

(a); léze ve tvaru proužku vyfocená v retroiluminaci (b); geografická opacita (c); edém a celkové

zašednutí rohovky u pacientky s totální slepotou na podkladě sekundárního glaukomu (d);

korektopie, everze pigmentového listu a atrofie duhovky (e); korektopie, everze pigmentového

listu a filtrační polštářek u pacienta po filtrující operaci pro sekundární glaukom (f). (Fotografie a,

b byly poskytnuty Dr. Stephenem J. Tuftem, Moorfields Eye Hospital, Londýn, Velká Británie.

Fotografie c,d,e,f jsou součástí dokumentace pacientů Oční kliniky 1. LF UK a VFN).

a b

c d

e f
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Obr. 1.6 Charakteristický nález na endotelu u pacienta s PPCD při vyšetření zrcadlovou

mikroskopií. Léze podobné vezikulám, které se jeví jako tmavé ovály nebo kroužky se

zřetelnými hranicemi a s centrálním světlým ostrůvkem. (Převzato z Laganowski et al., 1991b).

Na ultrastrukturální úrovni byly u PPCD popsány změny v tloušťce a složení DM, dále

přítomnost abnormálních buněk, které mají rysy jak endotelu tak i epitelu. Tyto buňky se vyskytují

fokálně v jedné vrstvě, či mohou utvářet vícevrstevné útvary (Obr. 1.7). nejčastěji byly zachyceny

buňky podobající se epitelu s mnohočetnými mikroklky, desmozomy upevňující

sousedící buňky a s velkým množstvím keratofibril. Tyto charakteristiky byly

pozorovány jednak při elektronmikroskopickém vyšetření a jednak při

imunohistochemickém vyšetření stanovováním typických epitelových markerů (např.

cytokeratinu 7) (Cockerham et al., 2002; de Felice et al., 1985; Jirsova et al., 2007;

Krachmer, 1985). Popsán byl i úbytek endotelových buňěk, přítomnost buněk

podobajících se fibroblastům a normální endotelové buňky (Henriquez et al., 1984;

Krachmer, 1985; Ross et al., 1995). Přítomnost normální přední vrstvy uspořádáné

v pruzích v DM naznačuje, že počáteční vývoj probíhá bez alterace a k abnormálnímu

ukládání kolagenu ve formě různě zluštělé zadní kolagenní vrstvy dochází především

postnatálně. Změny DM jsou většinou autorů považovány za sekundární, vznikající na

podkladě dysfunkce endotelových buněk (Henriquez et al., 1984; Johnson a Brown,

1978).

Z jiných očních a celkových onemocnění je PPCD v literatuře dávána do

souvislosti s keratokonem (Bechara et al., 1991; Driver et al., 1994; Gasset a
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Zimmerman, 1974; Weissman et al., 1989), astigmatismem (DeRespinis et al., 1996;

John, 1998) a Alportovým syndromem (Colville a Savige, 1997; Sabates et al., 1983;

Teekhasaenee et al., 1991). U pacientů s mutacemi v homeoboxovém genu 1 vázajícím

E-box (E-box binding homeobox 1; ZEB1) byla navržena i souvislost s různými dalšími

anomáliemi např. s hydrokélou u mužů, inguinální hernií a různými kostními a jinými

ortopedickými anomáliemi (Krafchak et al., 2005). Vzhledem k rozdílům v dalších

studiích (Aldave et al., 2007; Liskova et al., 2007c) je třeba podrobit souvislost s výše

uvedenými onemocněními analýze na širším vzorku pacientů.

Obr. 1.7 Světelná mikroskopie barvení hematoxylinem eosinem, měřítko představuje 10 m.

Kontrolní vzorek s jednou vrstvou endotelu (a); mnohovrstevný endotel pacienta s PPCD

s výraznými jádry a větším množstvím cytoplazmy (b). (Převzato z Jirsova et al., 2007).

Léčba PPCD spočívá v časné detekci sekundárního glaukomu a provedení

adekvátních opatření vedoucích ke kontrole nitroočního tlaku (Krachmer, 1985; Liskova

et al., 2003). Při vzniku edému rohovky je možno provést její transplantaci. Standardně

se provádí parciální perforující keratoplastika (Krachmer, 1985). U dětí je důležitá

včasná detekce PPCD v rámci prevence vzniku amblyopie při nekorigovaném

astigmatismu (DeRespinis et al., 1996).

V diferenciální diagnóze je třeba odlišit Fuchsovu endotelovou dystrofii rohovky

(Kapitola 1.5.2), kongenitální hereditární endotelovou dystrofii rohovky (Kapitola

1.5.3) a iridokorneální endotelový syndrom.

1.5.1.2 Geny podmiňující zadní polymorfní dystrofii

PPCD je onemocnění geneticky heterogenní. Před začátkem této práce byla tato

rohovková dystrofie mapována v jedné rodině do 30 cM lokusu na 20. chromozomu
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(Heon et al., 1995). V průběhu let 2001-2005 byly zjištěny mutace ve třech genech,

které se vznikem PPCD souvisejí (Tab. 1.1).

Prvním genem publikovaným v roce 2001 byl gen pro alfa-2 řetězec kolagenu

VIII (Alpha-2 chain of type VIII collagen; COL8A2; OMIM *120252). Vazebná

analýza byla provedena v rodině s Fuchsovou endotelovou dystrofií rohovky s časnou

manifestací. V mapovaném úseku 1p34.3-p32 se díky své expresi v DM jevil jako

vhodný kandidátní gen právě COL8A2. Sekvenační analýzou pak byly v tomto genu

prokázány mutace podmiňující onemocnění. Patogenní varianty v COL8A2 byly dále

zjištěny i v dalších třech rodinách s Fuchsovou dystrofií a u dvou postižených členů

z jedné PPCD rodiny. Jako vysvětlení patogeneze bylo navrženo narušení role

kolagenu VIII v terminální diferenciaci buněk endotelu rohovky (Biswas et al., 2001).

V roce 2002 byla uveřejněna práce, která uvedla jako gen pro PPCD a

keratokonus homeoboxový gen zrakového systému (Visual system homeobox gene;

VSX1; OMIM *605020) v lokusu 20p11.21. Gen byl vybrán jako kandidátní, neboť se

nacházel v původní oblasti mapování PPCD a byla známa jeho exprese v tkáních oka, a

to včetně rohovky a sítnice (Heon et al., 2002). Jeho úloha při vzniku rohovkových

onemocnění je v literatuře stále diskutována, neboť dosud nebyla prokázána jeho vazba

s PPCD nebo keratokonem v daném lokusu. Některé jeho varianty označené jako

patogenní nebo potenciálně patogenní byly později nalezeny i u zdravých jedinců.

Navíc nebyla potvrzena opakovaná exprese v lidské rohovce. Ani knockout myši

nevykazovaly žádné abnormality rohovky a konečně mutace u pacientů s PPCD a

keratokonem nebyly zjištěny v pracích jiných autorů (Aldave, 2005; Aldave et al., 2006;

Liskova et al., 2007a). Je tedy možné, že varianty v tomto genu uvedené v původní

studii jako potenciálně patogenní, jsou pouze vzácnými polymorfismy bez efektu na

funkci proteinu (Aldave, 2005; Aldave et al., 2006; Liskova et al., 2007a).

Třetí gen, který byl publikován jako gen pro PPCD, je ZEB1 (OMIM *189909),

také známý jako lidský transkripční faktor 8 (TCF8) (Krafchak et al., 2005). Jedná se o

transkripční faktor s motivy zinkových prstů. Gen byl vybrán na základě pozičního

klonování a nachází se v chromozomální oblasti 10p11. Dosud bylo zjištěno u pacientů

s PPCD 17 různých patogenních mutací (Krafchak et al., 2005; Liskova et al., 2007c)

(Aldave et al., 2007). Pravděpodobný mechanismus vedoucí ke vzniku PPCD

podmíněné mutacemi v genu ZEB1 je ovlivnění funkce jiného či vícero jiných genů

(Krafchak et al., 2005).
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1.5.2 Fuchsova endotelová dystrofie rohovky

Fuchsova endotelová dystrofie rohovky (Fuchs‘ endothelial corneal dystrophy;

FECD) je charakterizována poklesem denzity buněk endotelu vedoucí ke ztrátě jeho

funkčnosti. Následně dochází ke vzniku edému rohovky a tím i ke ztrátě zrakové

ostrosti (Afshari et al., 2006; Krachmer et al., 1978). Typické jsou drobné prominence

DM (guttae), které dávají endotelu vzhled tepaného kovu (Gottsch et al., 2006).

Výběžky jsou dobře pozorovatelné při biomikroskopickém vyšetření, a to nejlépe

v retroiluminaci. Při histopatologickém vyšetření lze u pokročilého onemocnění

pozorovat, kromě již výše zmíněného úbytku endotelových buněk a prominencí DM,

její ztlušťování ve formě patologické zadní kolagenní vrstvy a projevy spojené

s edémem rohovky (Afshari et al., 2006). Dále byla prokázána přeměna endotelu na

buňky s charakteristikami epitelu (Hidayat a Cockerham, 2006). Dle věku, ve kterém

jsou detekovány první příznaky, rozeznáváme typ s pozdní a typ s časnou manifestací

(Tab. 1.1) (Biswas et al., 2001). Onemocnění je geneticky heterogenní. Souvislost

s jinými očními nebo celkovými onemocněními nebyla popsána.

Fuchsova dystrofie s pozdní manifestací je jednou z nejčastěji

diagnostikovaných patologií rohovkového endotelu s celosvětovým výskytem.

K prvním projevům onemocnění dochází většinou až v páté či šesté dekádě života a

incidence stoupá s věkem. Onemocnění je bilaterální, i když velmi často asymetrické, s

pomalou progresí (Afshari et al., 2006). Ženy jsou postiženy častěji než muži. Dědičnost

se jeví jako AD s neúplnou penetrancí (Afshari et al., 2006). Onemocnění bylo dosud

mapované do dvou oblastí na 13. a na 18. chromozomu (Sundin et al., 2006a; Sundin et

al., 2006b).

Fuchsova dystrofie s časnou manifestací (early onset FECD) se může projevit již

v první dekádě života a je velmi vzácná (Zhang et al., 2006). Onemocnění podmiňují

mutace v genu COL8A2 (Kapitola 1.5.1.2) (Biswas et al., 2001). Dosud byly zjištěny

pouze tři příčinné mutace ve čtyřech rodinách s AD dědičností (Biswas et al., 2001;

Gottsch et al., 2005; Liskova et al., 2007b). Žádný další gen ani chromozomální lokus

pro tuto variantu FECD nebyl publikován. V České republice nebyla popsána žádná

rodina nebo pacient s touto diagnózou.

Klinický obraz FECD je poměrně charakteristický. Problém v diferenciální

diagnóze může nastat v případě pacienta s již dekompenzovaným endotelem a edémem

rohovky. Pak je třeba zvážit přítomnost celé řady onemocnění, a to včetně PPCD.
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Pacientům s FECD, u kterých dojde ke vzniku edému, je možno poškozenou rohovku

nebo její abnormální vrstvy nahradit transplantací.

1.5.3 Kongenitální hereditární endotelová dystrofie

Kongenitální hereditární endotelová dystrofie (congenital hereditary corneal

dystrophy; CHED) byla poprvé popsána v roce 1960 (Maumenee, 1960). Klinicky je

tato dystrofie charakterizována bilaterálním difúzním edémem rohovky různé intenzity.

Postižení obou očí bývá symetrické bez dalších vývojových abnormalit předního

segmentu oka (Ehlers et al., 1998). CHED se dělí dle typu dědičnosti na AD nebo

autozomálně recesivní (AR) (Tab 1.1). AD onemocnění je označováno jako CHED1

(Toma et al., 1995), zatímco závažnější a častější recesivní onemocnění se označuje

CHED2 (Hand et al., 1999). Zkalení se sice u CHED1 může vyskytnout již při narození,

častěji se však objevuje až během prvních let života. Onemocnění vykazuje pomalou

progresi (Judisch a Maumenee, 1978). U CHED2 je popisována přítomnost závažného

zkalení rohovek již při narození, méně častěji k němu dochází záhy po narození. Další

progrese je již minimální. Často bývá přítomen nystagmus (Judisch a Maumenee, 1978;

Sultana et al., 2007). Odlišení obou forem je při běžném klinickém vyšetření obtížné,

někteří autoři se dokonce domnívají, že není možné (Kirkness et al., 1987).

Kombinace rohovkové endotelové dystrofie se stejným fenotypem jako u

CHED2 a sluchového postižení percepčního typu, které se začíná projevovat nejčastěji

v druhé dekádě života, se nazývá Harboyanův syndrom. Onemocnění je přenášeno

autozomálně recesivně (Harboyan et al., 1971; Magli et al., 1997; Puga et al., 1998).

Hlavními změnami pozorovanými při histopatologickém vyšetření u obou typů

CHED je značné ztluštění DM ve formě patologické zadní kolagenní vrstvy, endotelové

buňky rohovky jsou degenerované, vykazují nepravidelný tvar a mají více jader (Ehlers

et al., 1998). Imunohistochemické vyšetření prokázalo přítomnost epitelových markerů.

Buňky tedy zřejmě prodělávají abnormální diferenciaci a transformaci, která vede

k akceleraci sekrece komponent bazální membrány (Cockerham et al., 2002). Další

pozorovatelné změny jako edém stromatu a epitelu jsou již důsledkem dysfunkce

endotelu (Ehlers et al., 1998; Kirkness et al., 1987).

V diferenciální diagnóze CHED je třeba vzít v úvahu především kongenitální

glaukom, mukopolysacharidózy a PPCD (Ehlers et al., 1998; Kirkness et al., 1987).

V České republice nebyl popsán ani jeden případ této dystrofie.



- 36 -

CHED1 byla mapována do oblasti 20p11.2 (Toma et al., 1995). Gen pro toto

onemocnění nebyl dosud zjištěn. CHED2 a Harboyanův syndrom způsobuje gen zvaný

přenašeč látek v roztoku rodiny 4 (kotransportér boritanu sodného), člen 11 [Solute

carrier family 4 (sodium borate cotransporter), member 11; SLC4A11] nacházející se

v lokusu 20p13 (Desir et al., 2007; Ramprasad et al., 2007; Vithana et al., 2006).

Také CHED lze se terapeuticky řeší transplantací rohovky. Její indikace je však

problematická, neboť je třeba zvážit možná rizika transplantace v raném věku

s ohledem na stupeň amblyopie (Kirkness et al., 1987).

1.5.4 Endotelová dystrofie vázaná na chromozom X

Endotelová dystrofie vázaná na chromozom X (X-linked endothelial corneal

dystrophy; XECD) byla poprvé popsána nedávno v rozsáhlé čtyřgenerační rodině (Tab.

1.1) (Schmid et al., 2006). Celkem bylo identifikováno 35 členů s různě závažným

stupněm onemocnění. Nejvážněji bylo postiženo devět jedinců mužského pohlaví. U

dvou z nich byl přítomen vrozený zákal rohovek, sedm z nich mělo zonulární

keratopatii v kombinaci se změnami endotelu připomínající měsíční krátery. Dvacet dva

žen a čtyři muži vykazovali pouze endotelové změny tvaru kráterů na měsíci. V rodině

se nevyskytoval žádný případ přenosu onemocnění z muže na muže. Pomocí světelné a

elektronové mikroskopie bylo pozorováno fokální přerušení a degenerace endotelové

vrstvy buněk a výrazné ztluštění DM. Onemocnění bylo mapováno do oblasti Xq25

(Schmid et al., 2006). Jiná rodina s tímto typem endotelové dystrofie nebyla dosud

popsána.

Léčba této dystrofie u pacientů s edémem také spočívá především v transplantaci

rohovky(Schmid et al., 2006).
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Tab. 1.1 Souhrn endotelových rohovkových dystrofíí, dosud identifikovaných genů a lokusů pro

tato onemocnění, typ jejich dědičnosti a OMIM číslo.

Název (zkrácené označení) Dědič-
nost

Číslo
OMIM

Oblast
mapová-
ní

Onemocnění
podmiňující gen

Literatura

S časnou
manifestací
(FECD1)

AD 136800 1p34.3-
p32

Gen pro alfa-2 řetězec
kolagenu VIII (Alpha-2 chain
of type VIII collagen;
COL8A2)

(Biswas et al., 2001;
Gottsch et al., 2005;
Liskova et al., 2007b)

S pozdní
manifestací

AD 610158 13pter-
q12.13

nezjištěn (Sundin et al., 2006a)

Fuchsova
endotelová
dystrofie rohovky
(Fuchs‘
endothelial
corneal
dystrophy; FECD)

S pozdní
manifestací

AD 610158 18q21.2-
q21.32

nezjištěn (Sundin et al., 2006a)

PPCD1 AD 122000 20p11.2 nezjištěn (Gwilliam et al., 2005;
Heon et al., 1995;
Yellore et al., 2007)

PPCD1 AD 122000 20p11.2 Homeoboxový gen
zrakového systému (Visual
system homeobox gene;
VSX1)

(Heon et al., 2002)

PPCD2 AD 609140 1p34.3-
p32

Gen pro alfa-2 řetězec
kolagenu VIII (Alpha-2 chain
of type VIII collagen;
COL8A2)

(Biswas et al., 2001)

Zadní polymorfní
dystrofie rohovky
(Posterior
polymorphous
corneal
dystrophy; PPCD)

PPCD3 AD 609141 10p11.2 Homeoboxový gen 1 s motivy
zinkových prstů vázající E-
box (E-box binding
homeobox 1; ZEB1), také
známý jako lidský
transkripční faktor 8
(Transcription factor 8 ;TCF8)

(Krafchak et al., 2005;
Liskova et al., 2007c)

CHED1 AD 121700 20p11.2 nezjištěn (Toma et al., 1995)

CHED2 AR 217700 20p13 Přenašeč rodiny 4
(kotransportér boritanu
sodného), člen 11 [Solute
carrier family 4 (sodium
borate cotransporter),
member 11; SLC4A11]

(Hand et al., 1999;
Vithana et al., 2006)

Kongentiální
hereditární
endotelová
dystrofie
(Congential
hereditary
endothelial
dystrophy;
CHED)

Harboyanův
syndrom
(Rohovková
dystrofie s
percepční
hluchotou;
CDPD)

AR 217400 20p13 Přenašeč rodiny 4
(kotransportér boritanu
sodného), člen 11 [Solute
carrier family 4 (sodium
borate cotransporter),
member 11; SLC4A11]

(Abramowicz et al.,
2002; Desir et al.,
2007)

X-vázaná
Endotelová
dystrofie (X-linked
endothelial
corneal
dystrophy; XECD)

X-vázaná Xq25. nezjištěn (Schmid et al., 2006)

*Role VSX1 genu v etiopatogenezi PPCD je kontroverzní, v literatuře se diskutuje o tom, zda změny v tomto

genu označené jako patogenní skutečně PPCD podmiňují (Aldave, 2005).
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2 MATERIÁL A METODY

2.1 Klinická část

Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací etických zásad

v lékařském výzkumu. Před začátkem byl vypracován informovaný souhlas a informace

pro pacienty, které byly projednány a schváleny Etickou komisí VFN v roce 2001.

2.1.1 Identifikace rodin

Identifikace jednotlivých rodin s výskytem PPCD probíhala především na

základě dlouholetého sledování pacientů s tímto onemocněním na Rohovkové

ambulanci Oční kliniky VFN a 1. LF UK. Rodokmeny byly sestaveny pomocí

mezinárodně používaných symbolů (Bennett et al., 1995) (Příloha 6.1) na základě

klinického vyšetření, retrospektivního studia klinické dokumentace a anamnestických

informací získaných od jednotlivých členů rodin. Každá generace byla označena

římskými čísly a každý jedinec rodokmenu čísly arabskými (od 1 do n dle počtu osob v

dané generaci). Kombinace římských a arabských čísel umožnila jednoznačnou

identifikaci všech rodinných příslušníků. Vlastní zakreslení bylo provedeno pomocí

počítačového programu Cyrilic 2.1 (CyrillicSoftware, Velká Británie).

2.1.2 Klinické vyšetření a odběr biologického materiálu

Všichni pacienti rohovkové ambulance Oční kliniky 1. LF UK a VFN s již

stanovenou diagnózou PPCD a členové jejich rodin byli kontaktováni a na základě

dobrovolné účasti a podpisu informovaného souhlasu vyšetřeni. O účast byli požádáni i

příbuzní prvního stupně (tj. děti, sourozenci) a dále partneři pacientů, pokud se naší

studie zúčastnili také jejich potomci. Vyšetření nebylo na žádost odmítnuto ani

příbuzným druhého a třetího stupně. U některých pacientů a jejich příbuzných, kteří

zemřeli nebo se nemohli dostavit, např. ze zdravotních důvodů, jsme provedli

retrospektivní zpracovaní zdravotní dokumentace.

Pokud to zdravotní a technické podmínky umožnily, byla provedena následující

klinická vyšetření: stanovení zrakové ostrosti, vyšetření na štěrbinové lampě,

gonioskopie, tonometrie, oftalmoskopie, rohovková topografie a zrcadlová mikroskopie.
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Všichni vyšetření byli dále požádáni o vyplnění komplexního dotazníku zaměřeného na

zjištění původu rodiny, oční a celkovou anamnézu.

Diagnózu PPCD jsme stanovili na základě pozitivní rodinné anamnézy,

vyšetření štěrbinovou lampou a nálezu na zrcadlové mikroskopii.

Zrcadlovou mikroskopii jsme prováděli pomocí bezkontaktního zrcadlového

mikroskopu Noncon ROBO Pachy SP-9000 (Konan Medical Inc, Tokyo, Japonsko).

Účastníkům studie starším 16 let byly odebrány vzorky venózní krve. Použili

jsme podtlakové plastikové hematologické zkumavky s K2EDTA, která vyvázáním Ca2+

iontů blokuje koagulační kaskádu, což umožňuje dobrou výtěžnost při izolaci DNA.

Všechny vzorky byly řádně označeny. Pokud venepunkce proběhla bez problémů,

odebrali jsme 2 x 7 ml krve, čímž byl zajištěn dostatečný zdroj DNA pro případ

nepředvídatelných událostí, jako je ztráta pelety při izolaci DNA nebo kontaminace

DNA vzorku, či zvýšená spotřeba při analýzách. Vzorky byly co nejrychleji po odběru,

nejdéle však do 2 hodin, zamraženy a skladovány při -20 °C.

U dvou pacientů ze dvou různých rodin jsme také provedli odběr do

heparinizovaných zkumavek. Tyto vzorky byly odeslány do cytogenetické laboratoře

III. interní kliniky VFN a 1. LF UK ke stanovení karyotypu lymfocytů stimulovaných

fytohemaglutininem.

2.2 Molekulárně genetická část

2.2.1 Použité chemikálie, roztoky a kity

Pokud není v textu uvedno jinak, byly následující základní chemikálie a roztoky

zakoupeny od firem: Sigma, ABgene a Promega (vše Velká Británie). Používána byla

deionizovaná sterilní voda.

 TE pufr

Složení

10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 1 mM EDTA, autoklávováno před použitím.

Použití

Purf pro rozpouštění a uchovávání DNA a primerů.
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 Ethidiumbromid

Složení

10 mg/ml ethidiumbromidu v H2O.

Použití

Barvivo zviditelňující DNA v UV světle při elektroforéze.

 10x koncentrovaný TAE pufr

Složení

0,4 M Tris-acetát, 10 mM EDTA, pH 8.0.

Použití

Pufr pro přípravu agarózy a elektroforézu.

 Roztok agarózy

Složení

1 % agaróza v TAE pufru.

Použití

Roztok pro provedení DNA elektroforézy.

 ΦX174 DNA/Hae III (Promega)

Složení

Jedenáct fragmentů DNA o velikosti 72–1,353 bp získaných rozkladem ΦX174

DNA enzymem Hae III, extrahovaných fenolem precipitovaných etanolem a

resuspendovaných v TE pufru. Součástí dodávaného balení je také 1 ml

modrooranžového nanášecího barviva.

Použití

Krokový žebríček k elektroforetickému porovnání velikosti DNA fragmentů

v agarózovém gelu. Nanášecí barvivo slouží ke zviditelnění při elektroforéze.

 SmartLadder SF (Eurogentech, Velká Británie)

Složení

Devět pravidelně odstupňovaných fragmentů DNA o velikosti 100-1000 bp v pufru

(přesné složení výrobcem neuvedeno).
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Použití

DNA žebríček k elektroforetickému odlišení velikosti fragmentů vzniklých při

polymerázové řetězové reakci (polymerase chain reaction; PCR) v agarózovém gelu

a k jednoduché kvantifikaci amplifikovaného produktu. Při použití standardního

množství 5 µl odpovídají proužky o velikosti 200, 400, 600, 800 a 1000 bp kvantitě

DNA od 20 do 100 ng.

 PCR ReddyMixTM Master Mix (1,5mM MgCl2) (ABgene)

Složení

Přidáním templátu a primeru do celkového reakčního objemu 50 µl doporučovaného

výrobcem se dosáhne následujících koncentrací v jednotlivé reakci: 1,25 j

Thermoprime Plus DNA polymerázy; 75 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C); 20 mM

(NH4)2SO4; 1,5 mM MgCl2; 0,1 % Tween 20®; 0,2 mM každého z následujících

dATP, dCTP, dGTP a dTTP.

Použití

Součást PCR reakce, která poskytuje všechny složky nezbytné pro její provedení

kromě templátu a specifického primeru. Dále obsahuje srážecí činidlo a červené

barvivo pro zviditelnění při následné elektroforéze.

 Nucleon™ BACC3 Genomic DNA Extraction Kit (GE Healthcare, Velká

Británie)

Komponenty kitu:

Činidlo A 4x, činidlo B 1x, Nucleon pryskyřice (přesné složení výrobcem

neuvedeno), NaClO4.

Použití

K extrakci 50 DNA vzorků z krve o objemu 10 ml a méně.

 Multiscreen PCR96 plate/ součást Montage PCR96 Cleanup Kitu (Millipore,

USA)

Komponenty kitu

96 jamková polystyrénová destička s mikrofiltrační membránou. Ostatní součásti

kitu prodávané odděleně byly v experimentech nahrazeny běžně používanými

chemikáliemi a materiálem.
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Použití

K odstranění kontaminujících solí, neinkorporovaných nukleotidů a enzymu pomocí

vakuové filtrace.

 Montage SEQ96 Sequencing Reaction Cleanup Kit (Millipore)

Komponenty kitu

96jamková polystyrénová destička s mikrofiltrační membránou, vstřikovací roztok

(přesné složení výrobcem neudáno).

Použití

K odstranění kontaminujících solí a neinkorporovaných barevných terminátorů

z DNA sekvenačních reakcí pomocí vakuové filtrace.

 BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA)

Komponenty kitu

Ready Reaction Mix (2,5x) obsahující AmpliTaq® FS DNA polymerázu s termálně

stabilní pyrofosfatázou, BigDye™ terminátory - fluorescenčními barvivy značené

dideoxynukleotidy (A terminátor značený dichloro[R6G], C terminátor značený

dichloro[ROX], G terminátor značený dichloro[R110], T terminátor značený

dichloro[TAMRA], dNTPs (dATP, dCTP, dITP, dUTP). Součástí kitu je dále

BigDye® Terminator v1.1/3.1 sekvenační pufr (5x) (Tris-HCl pufr, pH 9,0, MgCl2).

Použití

Kit poskytuje všechny složky nezbytné pro provedení sekvenační reakce kromě

templátu a specifického primeru.

2.2.2 Spotřební materiál a přístroje

Kromě součástí kitů a reagencií uvedených v Kapitole 2.2.1 jsme používali

následující běžné laboratorní pomůcky: kádinky, mikropipety, 8kanálové mikropipety,

špičky, láhve pro vaření agarózy, odměrné válce, elektroforetické vany, ochranné

gumové rukavice, mikrozkumavky (eppendorfky), centrifugační zkumavky se

šroubovými uzávěry, různé typy stojanů a plastikových krabiček na zkumavky a

mikrozkumavky, parafilm, 96jamkové (0,2 ml) mikrodestičky, plastikové a aluminiové

fólie na zakrytí destiček.
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Z přístrojů pak byly používány centrifugy, laboratorní digitální váha,

minitřepačka, míchačky, mikrovlnná trouba, zdroj stejnosměrného napětí, UV

transiluminátor, lednička, mrazící boxy, autokláv.

2.2.3 Izolace DNA z leukocytů periferní krve

Izolace byla provedena v souladu s postupem uvedeným v návodu kitu

Nucleon™ BACC3 Genomic DNA Extraction Kit (GE Healthcare). Použitím tohoto

kitu se výtěžek DNA z 10 ml krve pohybuje v rozmezí hodnot 370-440 µg. Samotná

izolace se skládala z následujících kroků:

1. Lýza buněk

2. Deproteinizace pomocí chloristanu sodného

3. Extrakce pomocí chloroformu a Nucleon™ pryskyřice

4. Získání DNA

5. Promývání DNA

Vzniklá peleta DNA byla po promytí 70% alkoholem a jeho 10 minutovém

odpaření resuspendována v 400 µl deionizované sterilní vody, 20 µl z této skladové

DNA bylo zředěno v dalších 180 µl této vody, čímž vznikl poměrný roztok 1:10, který

jsme používali pro následné PCR reakce. Zbytek DNA byl zamražen při-20°C. Kvalita

izolované DNA byla ověřována elektroforeticky (Kapitola 2.2.6) použitím 1 µl

neředěného vzorku.

2.2.4 Primery

Pro každou PCR reakci (Kapitola 2.2.5) je potřeba navrhnout vhodný pár

primerů, neboli krátkého jednovláknového úseku DNA nebo RNA. Primery lze vybrat

buď manuálně podle předložené sekvence, nebo lze k jejich navržení použít speciální

počítačové programy. V této práci se jednalo o aplikaci Primer3

(http://frodo.wi.mit.edu/). Délka jednoho oligonukleotidového primeru se pohybovala

většinou mezi 18-22 bp.

Navržené primery byly syntetizovány firmou Sigma-Genosys Ltd, Velká

Británie a dodávány v lyofilizovaném stavu. Dle instrukcí výrobce na identifikačním

štítku jsme je naředili přidáním deionizované sterilní vody tak, aby vznikl roztok o

koncentraci 100°M. Poté jsme je uskladnili při teplotě –20°C. Před použitím pro PCR
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reakce jsme vytvořili pracovní koncentraci 10 M a primery dále uchovávali při teplotě

+4°C.

2.2.5 Polymerázová řetězová reakce

2.2.5.1 Princip

PCR je metodou in vitro, která se používá k exponencionálnímu zmnožení

(amplifikaci) úseků DNA. Podstatou PCR je cyklicky se opakující enzymová syntéza

nových řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA ve směru 5’→ 3’ prostřednictvím

termostabilní DNA polymerázy. Její provedení vyžaduje několik základních

komponent: DNA templát, oligonukleotidové primery (Kapitola 2.2.4), termostabilní

polymerázu snášející denaturační teplotu bez příliš velké ztráty své aktivity, např.

Thermus aquaticus (Taq), deoxynukleotidtrifosfáty, (dNTPs), kationty Mg2+ a pufr

poskytující vhodné chemické prostředí pro optimální aktivitu a stabilitu DNA

polymerázy. Reakce mají malé objemy, nejčastěji 20-100 μl, a probíhají

v programovatelném cykleru zahřívající a ochlazující mikrozkumavky na teploty

vyžadované pro jednotlivé kroky reakce.

Před prvním cyklem je často zařazen inicializační krok, při kterém je reakční

směs zahřáta na teplotu 94-96°C po dobu 1-10 minut a jehož účelem je zajištění

denaturace většiny templátu DNA a primerů. Některé polymerázy navíc tento krok ke

své aktivaci vyžadují.

Následně probíhá vlastní cyklus, který se opakuje nejčastěji 25-40x. První je

denaturační fáze, tj. zahřátí na 94-98°C po dobu 20-30 sekund, vedoucí k rozpadu

dvouřetězcových molekul DNA. V dalším kroku se při anelační fázi navazují primery a

teplota se snižuje na hodnoty většinou mezi 50-64°C po dobu 20-40 sekund, někdy i

déle v závislosti na délce amplifikovaného úseku. Základní bod pro určení vhodné PCR

anelační teploty poskytuje teplota tání jednotlivých primerů (Tm), nicméně přesnou

hodnotu je třeba ověřit empiricky. Pro kalkulaci Tm existuje celá řada vzorců.

Nejjednodušší vzorec pro oligonukleotidy o délce <14 bází je: Tm = 4°C x (počet G a C

v primeru) + 2°C x (počet A a T v primeru). Pro delší oligonukleotidy se používá

vzorec: Tm = 64,9°C + 41°C x (počet G a C v primeru – 16,4)/n, přičemž místo n se

zadává délka primeru. Další složitejší varianty vzorců berou v potaz i koncentraci solí

v reakci, např. Tm = 81,5°C + 16,6°C (log10([Na+] + [K+]) + 0,41°C x (% GC) -

675/n, přičemž [Na+] = molární koncentrace sodíku, [K+] = molární koncentrace
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draslíku, (% GC) procento G a C v sekvenci, n = délka sekvence

(http://www.promega.com/biomath/calc11.htm/). Pro kalkulaci Tm existuje na internetu

i řada jiných volně dostupných nástrojů, např. na portálu

http://www.unc.edu/~cail/biotool/oligo/index.html. Program Primer3 (Kapitola 2.2.4)

vypočítává Tm podle vzorce uvedeného v publikaci (Rychlik et al., 1990). Na anelační

fázi navazuje fáze syntetická (elongační), při které polymeráza podle analyzovaného

templátu sestavuje nový řetězec, jehož součastí je dodaný primer. Teplota tohoto kroku

závisí na používané DNA polymeráze, např. Taq polymeráza má teplotní optimum mezi

70-74°C. Ve většině případů se pak používá teplota 72°C. Po ukončení tří kroků

každého cyklu se v úsecích vymezeném primery počet řetězců zdvojnásobí.

Po posledním cyklu může být zařazen 5-15 minutový terminační krok k zajištění

plného prodloužení zbývající jednovláknové DNA.

Proces je podroben dalším vlivům, především vlastnostem použité polymerázy,

která nebývá schopna syntetizovat příliš dlouhé řetězce a svoji činnost ukončuje

předčasně. Proto jsou kráké úseky do několika málo kilobází syntetizovány lépe než

úseky dlouhé a v kompletní délce. Bežně používané polymerázy také nemají 3’ → 5’ 

korekční exonukleázovou aktivitu, a proto se v jejich produktech objevuje poměrně

mnoho chyb, což pro výzkum popsaný v práci nebylo důležité.

2.2.5.2 Provedení a podmínky

PCR reakce jsme prováděli v 25 μl objemech. V rámci urychlení a omezení

možných chyb způsobených lidským faktorem jsme použili komerčně vyráběný

ReddyMixTM PCR master mix (1,5 mM MgCl2) (ABgene). Jedna PCR reakce pak

obsahovala 12,5 μl použitého mixu, 1,5-3,0 μl ředěné DNA v závislosti na její

koncentraci, 2,0 μl každého z páru primerů o koncentraci 10 μM, zbytek objemu byl

doplněn vodou pro PCR reakce (deionizovaná a autoklávovaná) (Tab. 2.1). Reakční

směs byla před přenesením do termálního cykleru TC-512 (Techne, Velká Británie;

Obr. 2.1) promíchána a krátce centrifugována (2 sekundy). K ověření, že nedošlo ke

kontaminaci, sloužila negativní kontrola, tj. reakční směs bez přidané DNA. Vlastní

reakční podmínky uvádí Tabulka 2.2.

Optimální anelační teplota na podkladě vypočítané hodnoty dle Tm primerů jsme

ověřovali provedením testovacích PCR reakcí při různých teplotách, nejčastěji

nastavením funkce teplotního gradientu na 58°C s rozmezím 20°C a využitím

testovacích hodnot: 52,1°C, 53,8°C, 55,5°C, 57,2°C, 58,4°C, 60,4°C, 62,3°C a 64,0°C.
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Anelační teplota pak byla upravena podle síly a kvality proužků při gelové elektroforéze

(Kapitola 2.2.6). .
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Tab. 2.1 Modelové schéma PCR reakce

Součásti reakce Objem (l)

PCR master mix 12,5

DNA 3,0 (odpovídá přibližně 30 ng)

5’ primer 2,0 (odpovídá 20 pmol)

3‘ primer 2,0 (odpovídá 20 pmol)

H2O do celkového objemu 25,0

celkem 25,0

Tab. 2.2 Modelové schéma podmínek cyklů PCR reakcí na termálním cykleru

Fáze Teplota Doba Opakování

Inicializace 94°C 5 min 1x na začátku

Denaturace 94°C 30 s

Anelace Nejčastěji 60°C (rozmezí
52°C až 62°C)

30-45 s

Elongace 72°C 30 s

35x

Terminace 72°C 5 min 1x na konci

Obr. 2.1 Termální cyklery Techne Endurance TC-512 s funkcí lineárního teplotního gradientu

(maximálním rozpětím teploty 30°C), volitelnými bloky pro 96 x 0,2 ml nebo 60 x 0,5 ml reakcí a

dotykovou obrazovkou.
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2.2.6 Gelová elektroforéza

2.2.6.1 Princip

Elektroforetické metody se používají na separaci látek v roztoku (např. proteinů

nebo nukleových kyselin), buněk nebo jiných částic nesoucích elektrický náboj

průchodem elektrického proudu.

Při separaci PCR fragmentů se nejčastěji používá jako elektroforetické médium

agaróza vytvářející síťovou strukturu polymerních molekul s póry. Koncentrace použité

agarózy (0,8-3,0 %) se volí podle velikosti fragmentů. Jako interkalační činidlo se

přidává ethidiumbromid, který vytváří s DNA po expozici UV zářením komplex

excitující fotony. Pozice jednotlivých frakcí nukleové kyseliny je patrná jako proužky

v elektroforetické dráze, jejich šířka je shodná s šířkou gelové jamky.

2.2.6.2 Provedení a podmínky

V této práci byl k separaci PCR produktů o délce 100-600 bp používán výhradně

1% agarózový roztok, postup přípravy a vlastní průběh gelové elektroforézy a jejího

vyhonocování byl následující:

1. Potřebné navážené množství agarózy v TAE pufru (pro 1% gel byl použit 1 g

agarózy apod.) jsme zkapalnili v mikrovlnné troubě (1-3 minuty).

2. Po ochlazení na přibližně 50°C jsme přidali ethidiumbromid tak, aby výsledná

koncentrace činila 0,5 g/ml. Roztok jsme promíchali jemným kroužením, nalili

na podnos s příslušnými hřebeny a ponechali při laboratorní teplotě do doby, než

vychladl a polymerizoval (minimálně 1 hodinu).

3. Po odstranění hřebenu jsme gel ponořili do elektroforetické vany obsahující

TAE pufr. Do jednotlivých jamek jsme napipetovali 5 μl PCR produktu.

V typickém případě tomuto kroku předchází smíšení s nanášecím pufrem

obsahujícím barvu viditelného spektra k vizualizaci pohybu DNA v průběhu

elektroforézy, protože ale použitá PCR reakční směs ReddyMixTM PCR master

mix již barvivo obsahovala, mohl být tento krok vynechán. Jako kalibrační škála

velikosti fragmentů sloužil 1 μl krokového žebříčku ΦX174 DNA/Hae III

(Promega). Pokud bylo nutné PCR produkt kvantifikovat, např. při problémech

s použitou koncentrací DNA vzorku, použili jsme žebříček SmartLadder SF

(Eurogentech).
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4. Gely jsme vystavili elektrickému poli, přičemž negativně nabitá DNA putovala

od katody k anodě. Rychlost pohybu závisela na délce DNA fragmentu a

použitém napětí, které činilo většinou 100 V po dobu 40 minut. Následovala

vizualizace a digitální fotodokumentace na transiluminátoru.

2.2.7 Vazebná analýza

Vazebnou analýzu (Kapitola 1.3.5) jsme provedli ve dvou největších rodinách

s výskytem PPCD. Ke genotypování byly vybrány mikrosatelitní markery pokrývající

kandidátní oblast na 20. chromozomu (Tab. 2.3), jediného známého PPCD lokusu

v době zahájení této práce. Šest použitých mikrosatelitních markerů bylo známých,

marker označený M189K21 byl vytvořen nově na podkladě veřejně přístupné genomové

sekvence pomocí primerů 5’-GAATTCATTGCTAGCAAATCTACC-3’’ a 5’-

CCTTCTTTGTGTTGTTATTGGTC-3’.

V rodině 1 (Obr. 3.2) jsme genotypovali 14 postižených, 7 nepostižených

příbuzných prvního stupně a 5 manželů/manželek. V rodině 2 bylo genotypováno (Obr.

3.3) 14 postižených, 4 nepostižení příbuzní prvního stupně a 5 manželů/manželek.

Celkem byl stanoven genotyp u 49 jedinců.

Tab. 2.3 Polymorfní mikrosatelitní markery použité ke genotypování dvou českých rodin

s PPCD. Lokalizace markerů byla určena pomocí odkazů ve fyzické mapě (NCBI verze 36,2

lidského genomu) a v genetických mapách Marshfield. Markery D20S48, M189K21 a D20S139

nejsou v databázi Marshfiled uvedeny. Hodnota pro genetickou vzdálenost v cM je

zprůměrována z výsledků pro ženské a mužské pohlaví.

Marker Značení
fluorescenčním
barvivem

Fyzická mapa
(Mb)

Genetická
mapa (cM)

Lokus

D20S98 FAM 15,60 37,65 20p12

D20S114 HEX 17,20 39,25 20p12

D20S48 FAM 17,26 - 20p11.2

D20S605 FAM 17,67 39,90 20p11.2

D20S182 HEX 17,78 39,90 20p11.2

M189K21 NED 18,33 - 20p11.2

D20S139 FAM 19,59 - 20p13

D20S106 FAM 32,97 50,81 20q11.22
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Vlastní PCR reakce a analýza na cykleru ABI Prism 3100 Genetic Analyzer

(Applied Biosystems) a následné vyhodnocování fluorescenčních hrotů pomocí

počítačového softwaru Genescan a Genotyper (Applied Biosystems) byly provedeny

spolupracovnicí na tomto projektu Rhian Gwilliamovou ze Sanger institutu ve Velké

Británii a jsou popsány v publikaci Gwilliam et al. (2005). Sestavování haplotypů a

kalkulace lod skóre mezi polymorfními markery a PPCD fenotypem probíhaly formou

společné práce pomocí programu MLINK, který byl stažen z webového portálu Centra

zdrojů pro Projekt mapování lidského genomu (http://www.hgmp.mrc.ac.uk/). Byla

použita následující kritéria: AD model dědičnosti a frekvence alely pro dané

onemocnění v populaci 0,001. Vzhledem k popsané variabilní expresivitě a neúplné

penetranci byly do kalkulace zahrnuty pouze postižení jedinci, nevyšetření obligátní

přenašeči a partneři PPCD pacientů.

2.2.8 Výběr genů pro sekvenování

Výběr genů pro sekvenování jsme provedli na základě pozičně kandidátního

přístupu. Kandidátní geny v oblasti mapování PPCD byly vybírány podle znalosti jejich

funkce a možné implikace směrem k postižení rohovky. Přihlédnuto bylo také ke známé

expresi v oku uvedené v databázi UniGene EST ProfileViewer

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/) a ke specifické expresi v rohovce

(http://www.corneanet.net/). Genomová organizace a sekvence jednotlivých genů pro

návrh primerů a vyhodnocování výsledků byla zjištěna pomocí veřejně dostupných

anotovaných genomových databází (Kapitola 1.3.8).

2.2.9 Čištění PCR produktů

Před vlastní sekvenační reakcí je třeba nejprve PCR reakční směs vyčistit, neboť

se v ní kromě budoucího templátu nacházejí také neinkorporované dNTPs, primery,

enzym a složky pufru. V této práci byl vybrán systém Montage PCR96 Cleanup Kit

(Millipore), který je založený na navázání PCR produktů na membránu jamek destičky

a jejich oddělení od ostatních součástí pomocí vakuové pumpy. Celý proces čištění trval

asi 15 minut a relativně vyšší pořizovací náklady se vracely v časové úspoře a vynikající

výsledné kvalitě vzorků. Vlastní postup jsme oproti návodu výrobce modifikovali:
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1. K 20 l PCR reakční směsi, jejíž amplifikace byla ověřena předchozí

elektroforézou, jsme přidali 80 l deionizované sterilní H2O nebo TE pufru. Vzniklý

roztok jsme důkladně protřepali a přenesli na Montage PCR96 destičku.

2. Montage PCR96 destičku jsme připevnili na speciální nástavec (Millipore) a

vystavili účinku vakuové pumpy (Millipore, ale je možno použít pumpu i od jiného

výrobce) 5-10 minut, než byly jamky prázdné. Při tomto kroku došlo k zachycení PCR

amplifikátu na membráně. Savým papírem jsme odstranili zbytek roztoku s nečistotami

ulpívajícími na spodní straně destičky.

3. Do jednotlivých jamek jsme přidali 25 l vody nebo TE pufru a Montage

PCR96 destička jsme opět vystavili účinku vakuové pumpy.

4. Na závěr jsme přidali 20 l vody nebo TE pufru a amplifikát navázaný na

membráně jsme vymyli jemným protřepáváním Montage PCR96 destičky zakryté

nalepovací plastikovou folií a připevněné k mikrotrepačce po dobu 10-15 minut při

1000 rpm. Výsledný purifikovaný produkt jsme přenesli do mikrozkumavek nebo

mikrodestiček. Pro další analýzu byl použit okamžitě nebo zamražen několik měsíců až

roků při -20ºC. Částečně použitou destičku bylo možno skladovat v lednici po dobu asi

dvou měsíců a zbylé jamky využít později.

2.2.10 Sekvenační analýza

2.2.10.1 Princip

Zjištění primární struktury DNA spočívající v pořadí jednotlivých bází se dnes

provádí nejčastěji Sangerovou dideoxyterminační metodou (Sanger et al., 1977). Princip

reakce spočívá v navázání primeru na templátová vlákna a v postupné syntéze

komplementárních vláken za pomocí DNA polymerázy. Syntéza se zastavuje v případě,

je-li do vlákna zařazen terminační dideoxynukleotid, jehož molekula je téměř shodná

s přirozeným A, T, G nebo C (2’,3’dideoxyribonukleotidtrifosfát, který postrádá

3’hydroxylovou skupinu), ale blokuje napojení dalšího stavebního elementu DNA.

Protože je tento terminátor přítomen ve směsi s normálním deoxynukleotidem v poměru

1:100, dochází k zástavě vždy jen u 1 % všech vláken. Výsledkem je tedy směs různě

dlouhých fragmentů jednořetězcové DNA podle toho, ve které pozici se syntéza

zastavila. Primery vhodné k PCR amplifikaci lze obecně použít i pro sekvenování,

pouze v některých případech je lépe navrhnout nové. Dosud byla vytvořena řada

modifikací této metody, nicméně princip zůstává stejný.
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Sekvenování je v dnešní době proces s vysokým stupněm automatizace, který

byl umožněn vývojem fluorescenčních barviv pro značení jednotlivých nukleotidů,

použitím laseru k detekci jejich fluorescence (po excitaci laserem emitují označené

nukleotidy světlo o čtyřech vlnových délkách, které je zachycováno tzv. CCD kamerou)

a tříděním podle velikosti v kapiláře naplněné polyakrylamidovým gelem (tzv. kapilární

elektroforéza), namísto v dráze tradičního gelu.

2.2.10.2 Provedení a podmínky

K vyhledávání DNA variací v této práci jsme použili výhradně přímé

sekvenování. Vlastní sekvenace probíhala následovně:

1. Pro reakci o celkovém objemu 10 l jsme použili stejné primery a termální

cykler jako pro PCR (Kapitola 2.2.5). Rozdíl spočíval především v přidání pouze

jednoho z páru primerů do každé reakce. Amplifikace tedy probíhala lineárně. Kromě

primerů a templátu byly její součástí komponenty kitu BigDye® Terminator v3.1 Cycle

Sequencing Kit (Applied Biosystems). Konkrétní složení reakce je uvedeno v Tabulce

2.4 a podmínky v Tabulce 2.5.

Tab. 2.4 Rozpis jedné sekvenační reakce o konečném objemu 10 µl.

Reagencie Objem (µl)

Ready Reaction Mix 0,5

BigDye sekvenační pufr 2,5

Primer (1 μM) 1,5

Purifikovaný PCR templát 2,0

Voda 3,5

Celkem 10,0

Tab. 2.5 Schéma cyklů sekvenační reakce na termálním cykleru.

Fáze Teplota Doba Opakování

Denaturace 94°C 30 s

Anelace 50°C 15 s

Elongace 60°C 4 min

30x
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2.2.10.3 Čištění sekvenačních reakcí

K odstranění kontaminujících solí a neinkorporovaných barevných terminátorů

jsme použili Montage SEQ96 Sequencing Reaction Cleanup Kit (Millipore).

1. K 10 l proběhlé sekvenační reakce jsme přidali 25 l vstřikovacího roztoku,

mikrozkumavka jsme protřepali a její obsah přenesli do jednotlivých jamek na Montage

SEQ96 destičce.

2. Destička jsme připevnili na speciální nástavec (Millipore) a vystavili účinku

vakuové pumpy (Millipore, ale je možno použít i pumpu od jiného výrobce) po dobu 2-

3 minut a podtlaku asi 20 Hg, než byly jamky prázdné. Při tomto kroku došlo

k zachycení amplifikátu na membráně, zatímco nečistoty se vstřikovacím roztokem

membránou prostoupily a byly odsáty. Savým papírem jsme posléze odstranili zbytek

nečistot v roztoku ulpívající na spodu destičky.

3. Do jednotlivých jamek jsme opět napipetovali 25 l vstřikovacího roztoku a

zopakovali odsátí podtlakem popsané v bodu 2.

4. Na závěr jsme přidali 25 l vstřikovacího roztoku a navázaný amplifikát jsme

vymyli jemným protřepáváním destičky zakryté nalepovací plastikovou fólií a

připevněné k mikrotrepačce po dobu 10-15 minut při 1000 rpm.

5. Výsledný purifikovaný produkt jsme přenesli do běžné mikrodestičky a

sekvenovali týž nebo následující den. V případě nutnosti bylo možno produkt zamrazit.

Vzhledem k poklesu intenzity fluorescence s časem proběhla následná sekvenace vždy

do jednoho týdne. Částečně použitou destičku bylo možno skladovat při 8ºC po dobu asi

dvou měsíců a nepoužité jamky využít později.

2.2.10.4 Analýza dat

Pro analýzu sekvenačních reakcí byl použit ABI PRISM® 3100 Genetic

Analyzer (Applied Biosystems) pracující na principu kapilární elektroforézy s 50 cm

kapilárami umožňujícími čtení sekvencí o délce 650 bp s 98,5% přesností. Generovaná

data byla během analýzy sbírána ve formátu .fsa pomocí ABI PRISM® Data Collection

Software V.2.0. Poté byly softwarem ABI DNA Sequencing Analysis v5.2 a KB

Basecaller V.1.1.1 vytvořeny soubory v .ab1 formátu a výsledná sekvence byla

zobrazena jako sekvenační chromatogram. Tyto .ab1 soubory byly dále analyzovány

pomocí softwaru DNASTAR Lasergene sequence analysis software (DNASTAR, Inc.,

USA). Kontrola probíhala manuálně i pomocí výše uvedeného softwaru.
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3 VÝSLEDKY

3.1 Rodiny a jejich geografický původ

Celkem jsme shromáždili údaje z 20 rodin s PPCD diagnostikovanou u dvou a

více rodinných příslušníků.

Na rohovkové ambulanci VFN a 1. LF UK bylo vyšetřeno 167 členů z těchto

rodin, z nich 103 vykazovalo charakteristické známky PPCD spočívající v přítomnosti

bilaterálních změn na úrovni endotelu a DM, především geografické opacity a léze

podobné vezikulám. Někteří pacienti měli i další projevy onemocnění, jako např.

zonulární keratopatii, atrofii duhovky, everzi pigmentového listu, korektopii či

sekundární glaukom. V závislosti na stavu funkce endotelu u některých z nich vznikl

edém rohovky, pro který byla provedena nebo naplánována transplantace rohovky.

Třicetčtyři vyšetřených příbuzných prvního stupně nejevilo žádné klinické známky

PPCD. Vyšetřeno bylo také 30 příbuzných vyššího než prvního stupně a 15

nepříbuzných partnerů. Ani u jednoho z nich nebyla PPCD zjištěna (Tab. 3.1).

Cíleným dotazováním na původ nejstaršího známého člena rodiny, u kterého

byla PPCD prokázána nebo o kterém se dle charakteristických projevů (slepota nebo

zřetelné zakalení rohovek) dalo předpokládat, že onemocněním trpěl, vedlo ke zjištění

společného původu 14 rodin v oblasti západních a jihozápadních Čech (Obr. 3.1),

přičemž 11 rodin pocházelo z 20 km okruhu kolem Klatov (Obr. 3.1).
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Obr. 3.1 Geografický původ 14 rodin z oblasti západních a jihozápadních Čech; 11 rodin

pochází z různých míst v okruhu o průměru 20 km kolem města Klatovy.

3.2 Typ dědičnosti v rodokmenech

U rodin 1-18 (Obr. 3.2, 3.3 a 3.4a-q) svědčil vertikální přenos onemocnění pro

AD dědičnost s úplnou penetrancí. V rodině 19 byl zjištěn AD přenos s neúplnou

penetrancí (Obr. 3.4p) prokázaný zjištěním příčinné mutace pro PPCD v genu ZEB1 u

asymptomatické ženy I:1 bez známek PPCD (Liskova et al., 2007c). V rodině 20 se

dědičnost na základě vyšetření všech přímých příbuzných provedeného Soukupem

v roce 1964 jevila jako AR (Obr. 3.4q) (Soukup, 1964). Nicméně identifikace

heterozygotní mutace v genu ZEB1 u probandky II:1 prokázala, že se i v této rodině

jedná o AD dědičnost, pravděpodobně s neúplnou penetrancí u jednoho z rodičů

(Liskova et al., 2007c). Šetření v tomto ohledu nebylo možno provést, neboť oba rodiče

zemřeli. Typ dědičnosti a penetrance v identifikovaných rodinách jsou uvedeny

v Tabulce 3.1.

3.3 Odběr genetického materiálu

Vyšetření karyotypu z lymfocytů stimulovaných fytohemaglutininem

v cytogenetické laboratoři III. interní kliniky VFN a 1. LF UK u dvou postižených z

rodin 1 a 2 vykazovalo normální nález.

Z lymfocytů venózní krve příslušníků z 18 PPCD rodin jsme izolovali celkem

121 vzorků DNA, z toho 82 od postižených, 24 od nepostižených příbuzných prvního

stupně, 1 od nepostižené příbuzné druhého stupně a 14 od zdravých partnerů. (Tab. 3.1).
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Tab. 3.1 Sledované rodiny s výskytem PPCD. Tabulka udává geografický původ v rámci České

republiky, dědičnost stanovenou na základě analýzy rodokmenů, počet vyšetřených členů, u

kterých bylo onemocnění diagnostikováno a nepostižených vyšetřených příbuzných bez

známek PPCD. Číslo za lomítkem udává počet jedinců, u kterých byla izolována DNA.
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1 15/14 9/8 12/0 5/5 N AD Jihozápad

2 14/14 8/7 14/1 5/5 N AD Jihozápad

3 8/8 2/0 1/0 1/1 N AD Jihozápad

4 5/5 2/1 0/0 0/0 N AD Jihozápad

5 2/1 2/1 0/0 0/0 N AD Jihozápad

6 10/7 4/2 3/0 3/2 N AD Západ

7 10/6 3/2 0/0 0/0 N AD Jihozápad

8 4/4 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

9 5/4 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

10 2/2 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

11 2/2 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

12 2/1 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

13 2/2 1/1 0/0 0/0 N AD Jihozápad

14 3/0 0/0 0/0 0/0 N AD Jihozápad

15 6/4 0/0 0/0 0/0 N AD Střed

16 3/2 0/0 0/0 0/0 N AD Severovýchod

17 3/3 1/1 0/0 0/0 N AD
Střed a

severozápad

18 3/1 0/0 0/0 0/0 N AD Jih

19
 3/1 1/1 0/0 1/1 A AD Sever

20 1/1 1/0 0/0 0/0 A AD Střed

Celkem 104/82 34/24 30/1 15/14

 Neúplná penetrance a dědičnost v rodině 19 a 20 byly popsány v publikaci Liskova et

al., 2007c.

AD= autozomálně dominantní, A=ano, N=ne
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Obr. 3.2 Sestavený rodokmen rodiny 1, zobrazený ve dvou na sebe navazujících částech (I a

II). Příslušníci označení * byli vyšetřeni. DNA označuje jedince, u nichž byla provedena izolace

genetického materiálu. Větve se zdravými příslušníky byly zkráceny; uveden je pouze

nepostižený příbuzný prvního stupně, nikoliv však jeho další nevyšetření potomci.

I

II
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Obr. 3.3 Sestavený rodokmen rodiny 2, zobrazený ve dvou na sebe navazujících částech (I a

II). Příslušníci označení * byli vyšetřeni. DNA označuje jedince, u nichž byla provedena izolace

genetického materiálu. Větve se zdravými příslušníky byly zkráceny; uveden je pouze

nepostižený příbuzný prvního stupně, nikoliv však jeho další nevyšetření potomci.

I

II
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Obr. 3.4 Sestavené rodokmeny rodin 3-20 (a-q). Příslušníci označení * byli vyšetřeni. DNA

označuje jedince, u nichž byla provedena izolace genetického materiálu. Větve se zdravými

příslušníky byly zkráceny; uveden je pouze nepostižený příbuzný prvního stupně, nikoliv však

jeho další nevyšetření potomci.
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3.4 Oblast mapovaní a geny v této oblasti

Vazebná analýza v rodinách 1 a 2 (Obr. 3.2 a 3.3) prokázala vazbu v oblasti

20p11.2 mezi markery D20S48 a D20S139 (Obr. 3.5). Maximální lod skóre bylo

v rodině 1 zjištěno pro marker D20S139 a v rodině 2 pro marker D20S605 (Tab. 3.2).

Obě dvě rodiny pocházejí z Klatovska (Obr. 3.1, Tab. 3.1) a jejich postižení členové

vykazují vzájemně shodný haplotyp (Obr. 3.6).
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Obr. 3.5 Schématický obrázek zobrazující vlevo původní lokus pro PPCD (Heon et al., 1995),

vpravo zúžený lokus identifikovaný na základě vazebné analýzy ve dvou českých PPCD

rodinách, který je téměř identický s lokusem pro CHED1 (Toma et al., 1995).
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Tab. 3.2. Hodnoty lod skóre pro vazbu mezi PPCD a mikrosatelitními markery na

chromozomu 20. Výpočty jsou provedeny při různých možných hodnotách rekombinačního

zlomku, která se pohybuje od 0,0 (žádná rekombinace) do 0,5 (náhodná segregace), čímž se

získá série poměrů pravděpodobností za předpokladu existence a neexistence vazby.

Marker 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40

Rodina 1

D20S98 1,509 1,360 1,200 0,870 0,549 0,258

D20S114 5,032 4,554 4,058 3,012 1,901 0,785

D20S48 3,034 2,846 2,596 1,985 1,279 0,537

D20S605 2,273 2,048 1,812 1,326 0,836 0,377

D20S182 0,384 0,318 0,257 0,148 0,066 0,016

M189K21 3,827 3,419 3,002 2,152 1,313 0,556

D20S139 5,090 4,644 4,178 3,184 2,103 0,949

D20S106 - 0,540 0,631 0,532 0,343 0,153

Rodina 2

D20S98 - 1,275 1,273 0,984 0,617 0,274

D20S114 - 2,250 2,182 1,710 1,089 0,472

D20S48 - 1,169 1,451 1,368 1,004 0,533

D20S605 3,216 2,872 2,520 1,795 1,074 0,443

D20S182 1,483 1,323 1,150 0,793 0,458 0,186

M189K21 2,730 2,510 2,267 1,729 1,159 0,588

D20S139 - 1,011 1,326 1,304 0,985 0,537

D20S106 - 0,601 0,924 0,936 0,668 0,317
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Obr. 3.6 Segregace společného haplotypu v rodinách 1 (a) a 2 (b). Stejný haplotyp označený

černě je v celé své délce přítomen u většiny postižených jedinců. Jeho zkrácení vyjadřuje

rekombinační událost.
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Po provedení vazebné analýzy jsme v oblasti mapování PPCD detekovali mezi

markery vymezující daný lokus 17 známých genů (Tab.3.3). Ohraničující markery

D20S48 a D20S139 byly součástí intronové sekvence genů PCSK2 a SLC24A3.

Tab. 3.3 Známé geny nacházející se v námi zúženém lokusu pro PPCD1. Označení genů je

v souladu s doporučením Genové nomenklaturní komise Organizace lidského genomu (The

Human Genome Organisation [HUGO] Gene Nomenclature Committee). Uvedené informace

jsme získali z NCBI montáže genomu verze 36.2 (září 2006). Sloupec OMIM č. udává jedinečný

identifikátor, pod kterým lze o daném genu vyhledat informace na webu NCBI. CDS je zkratka

pro kódující sekvenci.

HUGO
označení

Anglický název OMIM č.
Referenční
NCBI sekvence
(RefSeq)

Délka
mRNA/
CDS (bp)

počet
exonů/
kódu-
jících

Lokus

PCSK2
Proprotein convertase
subtilisin/kexin type 2

162151 NM_002594.2 4745/1917 12/12 20p12.1

BFSP1
Beaded filament structural
protein 1, filensin

603307 NM_001195.2 2176/1999 8/8 20p12.1

DSTN
Destrin (actin
depolymerizing factor)

609114
NM_006870.3
NM_001011546.1

1614/498
1746/447

4/4
4/3

20p12.1

RRBP1
Ribosome binding protein 1
homolog 180kDa (dog) 601418

NM_001042576.1
NM_024281.2

3792/2934
5193/4395

21/18
24/23

20p12.1

C20orf179
Chromosome 20 open
reading frame 179 -

NM_178477.3
NM_001014977.2

626/273
466/273

4/2

3/2
20p12.1

SNX5 Sorting nexin 5 605937
NM_152227.1
NM_014426.2

2154/1215
2058/1215

14/13
13/13

20p11.23

C20orf72
Chromosome 20 open
reading frame 72

- NM_052865.2 2142/1035 5/4 20p11.23

OVOL2
OVOL2, ovo-like 2
(Drosophila) (Zinc finger
protein 339)

- NM_021220.2 1555/828 4/4 20p11.23

CSRP2BP CSRP2 binding protein -
NM_020536.2
NM_177926.1

3884/2349
3137/1965

11/10

9/8
20p11.23

ZNF133
Zinc finger protein 133
(clone pHZ-13) 604075

NM_003434.4
NM_001083330.1

2718/1962
2306/1962

7/3
4/3

20p11.23

C20orf12
Chromosome 20 open
reading frame 12

- NM_001099407.1 3515/2259 21/20 20p11.23

POLR3F
Polymerase (RNA) III (DNA
directed) polypeptide F, 39
kDa

- NM_006466.2 2177/951 9/9 20p11.23

RBBP9
Retinoblastoma binding
protein 9

602908 NM_006606.2 3871/561 5/5 20p11.23

SEC23B
Sec23 homolog B (S.
cerevisiae) 610512

NM_006363.4
NM_198220.1

1281/678
1181/678

7/6
7/6

20p11.23

DTD1
D-tyrosyl-tRNA deacylase 1
homolog (S. cerevisiae) 610996 NM_080820.4 1368/630 6/6 20p11.23
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C20orf79
Chromosome 20 open
reading frame 79

- NM_178483.2 677/471 1/1 20p11.23

SLC24A3
Solute carrier family 24
(sodium/potassium/calcium
exchanger), member 3

609839 NM_020689.3 3905/1935 17/17 20p11.23

3.5 Výběr vzorků pro sekvenační analýzu kandidátních genů

Pro sekvenační analýzu jsme vybrali 65letou ženu III:21 z rodiny 1 (probandka

A) (Obr. 3.2) a 77letou ženu III:14 z rodiny 2 (probandka B) (Obr. 3.3). Kontrolní

vzorek (C) byl od zdravé 76leté příbuzné III:1 z rodiny 2 (Obr. 3.3). Tato žena byla

detailně vyšetřena včetně provedení zrcadlové mikroskopie. Haplotyp segregující

s onemocněním u ní nebyl zjištěn a onemocněním netrpěli ani její děti a vnuci, z čehož

jsme vyvodili, že se nejedná o jedince s neúplnou penetrancí.

Pomocí PCR jsme amplifikovali exony jednotlivých vybraných kandidátních

genů a alespoň 80 bp dlouhé přilehlé intronové sekvence, pokud to vlastnosti dané

sekvence umožňovaly. Upřednostňovali jsme délku fragmentů 300-500 bp.

Amplifikované úseky jsme sekvenovali v obou směrech pomocí primerů použitých pro

PCR reakce. Zjištěné pořadí bází jsme porovnávali jednak mezi probandkami a zdravou

kontrolou a dále se známou veřejně přístupnou referenční sekvencí.

3.6 Výběr pozičně kandidátních genů

Pro sekvenaci v mapované oblasti 20p11.2 jsme vybrali pět kandidátních genů:

destrin (DSTN), otevřený čtecí rámec 179 chromozomu 20 (chromosome 20 open

reading frame 179; C20orf179), podobající se ovo 2 (drosofily) {ovo-like 2

(Drosophila); OVOL2}, protein 133 s motivy zinkových prstů (zinc finger protein 133;

ZNF133), protein 9 vázající retinoblastom (retinoblastoma binding protein 9; RBBP9).

Analýzy sestřihových variant jednotlivých genů a jejich exprese jsme získali

pomocí programu AceView (www.humangenes.org, Kapitola 1.3.8) (Thierry-Mieg a

Thierry-Mieg, 2006).

3.6.1 Destrin

DSTN zvyšuje a podporuje depolymerizaci aktinu oddělováním aktinových

filament. Delece celého genu a bodová mutace byly zjištěny u dvou spontánních myších

mutantů vykazujících nepravidelné ztlušťování rohovkového epitelu s AR dědičností,
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což naznačilo in vivo spojení mezi remodelací aktinového cytoskeletu a kontrolou

buněčné proliferace, při kterém aberantní cytoskelet může způsobit hyperproliferaci

epitelu (Ikeda et al., 2003). Exprese DSTN byla prokázána v celé řadě tkání, včetně oka.

V cDNA knihovnách z rohovky, čočky, retinoblastomu, retinálního pigmentového

epitelu, cévnatky spolu s očním nervem, trámčiny, slzné žlázy a fetálního oka byly

zjištěny dvě sestřihové varianty (a, b) (http://humangenes.org/) (Obr. 3.7).

RefSeq uvádí pro DSTN dva vzorové transkripty, nicméně lidské cDNA

sekvence v databázi GenBank podporují existenci alespoň šesti různých sestřihových a

čtyř nesestřihových variant (Obr. 3.7).

U vybraných probandek a kontroly jsme sekvenovali všechny kódující exony

obou NCBI referenčních sekvencí NM_006870.3 a NM_001011546.1, přilehlé

intronové a části 5’ UTR a 3’ UTR sekvencí (Tab 3.4). Pokrytí oblastí referenčních i

alternativních transkripčních variant s provedeným screeningem přehledně znázorňuje

Obrázek 3.7.

Tab. 3.4 Sekvenování jednotlivých exonů genu DSTN. Použité primery, jejich Tm, délka PCR

fragmentů a zjištěné variace DNA sekvence. Srovnáváno s referenční sekvenci NM_006870.3,

která se od NM_001011546.1 odlišuje především absencí jednoho nekódujícího exonu.

Exon Primery (5’-3’) Tm (C)
Délka frag-
mentu (bp)

DNA variace

2
GATGGATTTCACAGAGCGG
GATGGATTTCACAGAGCGG

60,02
59,18

408 -

3A
GTTGAATGTTTCCTTACCCCTG
GCATCATACAAAGCATAGCGAC

59,74
59,78 490

3B
AAGTTCGTAAATGCTCCACACC
CTTCCCGAGTGCTAACAAAATG

60,41
60,99 314

-

4
CTGGTCAACCTGAGTGATTCTG
AAGGTGCTTCTCAGAAAAGGTG

59,76
59,92

367 -

5
GAGAAAGAGGTAAACTGCTGCC
AAAAGATGACAAGACAGCTCCC

59,55
59,76

286 -
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Obr. 3.7 Transkripční varianty genu DSTN. NCBI referenční sekvence jsou označeny písmeny

a (NM_006870.3) a b (NM_001011546.1). Kódující exony představují plné růžové obdélníky,

užší bílé obdélníky pak 5’ UTR (nalevo) a 3’ UTR (napravo), introny jsou charakterizovány

lomenými čárami. Velikost exonů je proporcionální, introny byly zkráceny na minimum. Černé

elipsy znázorňují úseky s provedeným screeningem. Nesestřihové varianty jsou označeny u

(unspliced). Grafické vyjádření bylo upraveno z diagramu generovaném programem AceView

(www.humangenes.org).

3.6.2 Otevřený čtecí rámec 179 chromozomu 20

Funkce proteinu kódovaném c20orf179 in vivo není známa, protein je ze 40 %

identický a z 53 % podobný s faktorem tvořícím bariéru k autointegraci (barrier-to-

autointegration factor; BAF), a proto je také nazýván jako podobný BAF (BAF-like).

BAF je u eukaryot evolučně velmi konzervovaný protein, který interaguje s histony a

předpokládá se jeho vliv na prostorové uspořádání chromatinu. Dále je důležitý pro

segregaci chromozomů a post-mitotické jaderné uspořádání. BAF může být využit

retroviry jako hostitelská komponenta preintegračních komplexů, které podporují

integraci retrovirové DNA do hostitelského chromozomu zabráněním autointegrace

retrovirové DNA. C20orf179 se nachází především v jádře, nízká tkáňová exprese byla

zjištěna ve většině z 16 testovaných tkání, nejvíce pak ve varlatech a pankreatu. Protein

tvoří in vitro s BAF heterodimery a také s ním interaguje in vivo, což naznačuje, že

c20orf179 může regulovat některou z mnoha buněčných funkcí BAF (Tifft et al., 2006).

RefSeq uvádí pro c20orf179 dva vzorové transkripty, nicméně lidské cDNA

sekvence v databázi GenBank podporují existenci alespoň pěti různých sestřihových

variant, z nichž jedna je sestřihována pouze částečně (Obr. 3.8).
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U vybraných probandek a kontroly jsme sekvenovali všechny kódující exony

obou NCBI referenčních sekvencí NM_178477.3 a NM_001014977.2, přilehlé

intronové a obě 5’ a 3’ UTR sekvence. Celkem jsme detekovali šest SNPs, z nichž jeden

byl identifikovaný nově (Tab. 3.5). Obrázek 3.9 pak zobrazuje některé z nich. Pokrytí

sekvenovaných oblastí referenčních i alternativních transkripčních variant je znázorněno

na Obrázku 3.8.

Tab. 3.5 Sekvenování jednotlivých exonů genu c20orf179. Použité primery, jejich Tm, délka

PCR fragmentu a zjištěné variace DNA sekvence (u známých polymorfismů je uvedeno dbSNP

referenční číslo - rs) a od nich odvozené aminokyselinové (AK) změny. Srovnáváno s referenční

sekvencí NM_178477.3.

Exon Primery (5’- 3’)
Tm
(C)

Délka
fragmen-
tu (bp)

DNA variace (AK změna)

1
AGCCCTTTTTGTGCTCACC
GGAAGAGTTTGGGGCTTACC

60,25
59,94

325 -

2
AGCTGCTAAAGAGAGGTCGATG
CCTGGGGATAGTTACCCCTTAC

60,17
59,97 521 -

3
CCAGTGCACCTGCATTTAGTAG
ATGTGTATGTGCCCATCATCTG

59,83
60,67 502

c.1-101C>A: HZ PB, HZ N
rs2296905 G>A: HZ PA,
HZ PB, HZ N
rs4814640 A>G: HM PA,
HM PB, HM N (p.N3D)
rs2296907 C>T: HZ PA, HZ
PB, HZ N

4
GAGAGATGGGCATTTAACTTGG
GGTTTGGGAGTCATTTCTCTTG

59,97
59,98 526

rs1053993 C>G: HM PA;
HZ PB, HZ N (p.T78S)

HZ = jedinec heterozygotní pro danou variaci, HM = jedinec homozygotní pro danou

variaci, PA = proband A, PB = proband B, N = kontrola
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Obr. 3.8 Transkripční varianty genu c20orf179. NCBI referenční sekvence jsou označeny

písmeny c (NM_178477.3) a d (NM_001014977.2). Kódující exony představují plné růžové

obdélníky, užší bílé obdélníky pak 5' UTR (nalevo) a 3' UTR (napravo), introny jsou

charakterizovány lomenými čárami. Velikost exonů je proporcionální, introny byly zkráceny na

minimum. Černé elipsy znázorňují úseky s provedeným screeningem. Grafické vyjádření bylo

upraveno z diagramu generovaném programem AceView (www.humangenes.org).

Obr. 3.9 Chromatogram srovnávající sekvence probandky A (PA), probandky B (PB),

kontrolního jedince (N) a referenční sekvenci (RS). Šipkou je označený nově identifikovaný

jednonukleotidový polymorfismus c.1-101C>A, pro který jsou PB a N heterozygoti (a). PA, PB a

N jsou rovněž heterozygoti pro známý polymorfismus rs2296905 (šipka vlevo) a homozygoti pro

rs4814640 (šipka vpravo) (b).
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3.6.3 Podobající se ovo 2 (drosofily)

OVOL2 známý i jako protein 339 s motivy zinkových prstů (zinc finger protein

339; ZNF 339) kóduje transkripční faktor. Patří do skupiny konzervovaných ovo

proteinů, o kterých se dle současných poznatků soudí, že regulují genovou expresi

různých diferenciačních procesů (Li et al., 2002). U myši byla prokázána jeho

nepostradatelnost při vývoji neurální trubice (Mackay et al., 2006).

Exprese OVOL2 byla zjištěna v řadě lidských tkání, především ve varlatech,

tymu, tlustém a tenkém střevě, vaječnících, srdci, svalech (Li et al., 2002), z očních

tkání pak v slzné žláze (www.humangenes.org). U myši byla exprese potvrzena i

v keratinocytech (Li et al., 2002).

RefSeq uvádí pro OVOL2 jeden vzorový transkript, nicméně lidské cDNA

sekvence v databázi GenBank podporují, při současném prolínání s kódujícími

sekvencemi sousedícího genu SNX5, existenci alespoň 29 sestřihových a čtyř

nesestřihových variant (Obr. 3.10).

U vybraných probandek a kontroly jsme sekvenovali všechny kódující exony

NCBI referenční sekvence NM_021220.2, přilehlé intronové a obě 5’ a 3’ UTR

sekvence. Celkem jsme detekovali čtyři SNPs, z nichž jeden byl popsaný prvně (Tab

3.6). Pokrytí sekvenovaných oblastí referenčních i alternativních transkripčních variant

je znázorněno na Obrázku 3.10.
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Tab. 3.6 Sekvenování jednotlivých exonů genu OVOL2. Použité primery, jejich Tm, délka PCR

fragmentu a zjištěné variace DNA sekvence. U známých polymorfismů je uvedeno dbSNP

referenční číslo (rs) a od nich odvozené aminokyselinové (AK) změny, pokud se polymorfismus

nachází v kódující části. Exon A je součástí některých alternativních transkriptů. Srovnáváno

s referenční sekvencí NM_021220.2.

Exon Primery (5’-3’)
Tm
(C)

Délka
fragmen-
tu (bp)

DNA variace (AK
změna)

A
AGAGTTCAGTCCAGAGAGGGTG
TGCCAAGTTTGTAAAGCAGTTG

59,91
60,33

470 -

1
CGAGCTTGTTGACACCGTTA
CCTAACCCGCCTAGAAGACC

59,90
60,09

575 -

2
GTTGACGCCGAGTGTGTG
CGCGGGTGCCGGGTTGCGCA

59,86
81,82 376 -

3
TTGAGTGAGCCTACTGGATGTG
AGAAACACAACATTGTTCCACG

60,31
59,94 364

rs6111804 G>A: HZ PA,
HZ PB
rs6111803 C>A: HZ PA,
HZ PB (p.=)
rs1571431 G>A: MZ PA,
MZ PB, HZ N

4A
GCTTCATAGTTGGGTGGTTCTG
TAACAAAATTCACTTGCCTTGC

60,90
59,30

792

4B
ATGCTGTGTCTGTCCCTCATC
ACTCAAGATTTGCTTCTCAGCC

60,14
60,03

1171

c. 829+166A>G: MZ PA,
HZ PB

A = alternativní, HZ = jedinec heterozygotní pro danou variaci, HM = jedinec

homozygotní pro danou variaci, PA = proband A, PB = proband B, N = kontrola
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Obr. 3.10 Transkripční varianty genu OVOL2 a SNX5. NCBI referenční sekvence OVOL2 je

označena f (NM_021220.2). Kódující exony představují plné růžové obdélníky, užší bílé

obdélníky pak 5' UTR (nalevo) a 3' UTR (napravo), introny jsou charakterizovány lomenými

čárami. Velikost exonů je proporcionální, introny byly zkráceny na minimum. Černé elipsy

znázorňují úseky s provedeným screeningem. Nesestřihové varianty jsou označeny u. Grafické

vyjádření bylo upraveno z diagramu generovaném programem AceView

(www.humangenes.org).
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3.6.4 Protein 133 s motivy zinkových prstů

ZNF133 je považován za represor transkripce, protože obsahuje KRAB doménu,

která má silnou represorovou aktivitu, a motivy zinkových prstů, které většinou slouží k

vazbě s DNA (Lee et al., 2007). Exprese ZNF133 byla prokázána v široké škále

zdravých i nemocných tkání, včetně fetálního oka, oka dospělého člověka a

retinoblastomu. Prokázána byla i jeho specifická exprese v rohovce

(www.corneanet.com).

RefSeq uvádí pro ZNF133 dva vzorové transkripty. Varianta 1 (NM_003434.4)

se s variantou 2 (NM_001083330.1) zcela shoduje v kódující sekvenci a liší se pouze

v počtu nekódujících exonů, přičemž u varianty 2 nejsou přítomny exony 2-4. Lidské

cDNA sekvence v databázi GenBank svědčí pro existenci alespoň 22 sestřihových

variant a tří variant nesestřihových (Obr. 3.10).

U vybraných probandek a kontroly jsme sekvenovali všechny kódující exony

obou NCBI referenčních sekvencí, NM_003434.4 a NM_001083330.1 přilehlé

intronové a části 5’ a 3’ UTR sekvencí (Tab 3.7). Pokrytí sekvenovaných oblastí

referenčních i alternativních transkripčních variant je znázorněno na Obrázku 3.11.
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Tab. 3.7 Sekvenování jednotlivých exonů genu ZNF133. Použité primery, jejich Tm, délka PCR

fragmentů a zjištěné variace DNA sekvence. U známých polymorfismů je uvedeno dbSNP

referenční číslo (rs) a od nich odvozené aminokyselinové (AK) změny, pokud se polymorfismus

nachází v kódující části. Srovnáváno s referenční sekvencí NM_003434.4.

Exon Primery (5’-3’)
Tm
(C)

Délka
fragme
n-tu
(bp)

DNA variace (AK
změna)

1
GGGAGCTCCTACGTGTTTTATG
ATAAGACATCTGGGAGAGGACG

60,02
59,60

459 -

2
GCATCCTTTGGGGTTTCTTT
TGCAGAAAGTGATGCTGAGG

60,30
60,14

466 -

3
TGCAAAACCCATGACACAGT
AGGGTCCTTATTGTCCACCA

60,01
59,26

408
rs2252750 G>A: HZ PA,
HZ PB, HZ N

4
CTGGATTCTACCAGTAGGTGGC
AGCAGAGAGTAGTGAAGCCCTG

60,02
60,21

472 -

5
TTGTGCACATATACCCTGTGTG
CCCAAAGGTCAAGTAACAAAGC

59,39
60,04 450 -

6
AGTTCACTGCCCACTCATCC
ATCTAAACAGCAGCCCAGGA

60,12
59,84 387 -

7A
AGGCTGCCCACTGAGGAC
TGCACATGTAAGGTTTCTCACC

61,43
60,04

733

7B
TTAACCGGAAGTCAACGCTAAT
GCTTCTCCTTTGAGTGTGTCCT

60,02
59,92

390

7C
CATCGTGTGCAGTGACTGTG
CGTCCTCTGGTGTCTGATGA.

59,93
59,82

403

7D
AGGACACACTCAAAGGAGAAG
AGGTGTGACTTTTGGAGAAAGC

59,92
59,79

575

7E
GCTCTAATTACACACAAGCGGG
GTGAATGAGGGACACAGGCAC

61,02
62,91

479

rs2228274 G>A: HM PA,
HZ PB

rs1050475 C>T: HM PA,
HZ PB

rs1050476 T>C: HM PA,
HZ PB

HZ = jedinec heterozygotní pro danou variaci, HM = jedinec homozygotní pro danou

variaci, PA = proband A, PB = proband B, N = kontrola
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Obr. 3.11 Transkripční varianty genu ZNF133. NCBI referenční sekvence NM_003434.4 je

označena písmenem c. Kódující exony představují plné růžové obdélníky, užší bílé obdélníky

pak 5' UTR (nalevo) a 3' UTR (napravo), introny jsou charakterizovány lomenými čárami.

Velikost exonů je proporcionální, introny byly zkráceny na minimum. Černé elipsy znázorňují

úseky s provedeným screeningem. Grafické vyjádření bylo upraveno z diagramu generovaném

programem AceView (www.humangenes.org).
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3.6.5 Protein 9 vázající retinoblastom

RefSeq uvádí pro gen RBBP9 jeden vzorový transkript, ale lidské cDNA

sekvence v databázi GenBank podporují existenci alespoň čtyř sestřihových variant

(Obr. 3.12).

Protein kódovaný genem RBBP9 se váže na produkt retinoblastomového genu

(RB), což je nádorový supresorový gen regulující buněčný cyklus a apoptózu (Woitach

et al., 1998). Nefunkčnost RB je spojována se ztrátou kontroly buněčné proliferace.

Interakcí RBBP9 s RB a následném vytěsnění transkripčního faktoru E2F1 vzniká

rezistence k růstovému inhibičnímu efektu TGF-beta-1 (Woitach et al., 1998). Zvýšená

exprese RBBP9 byla zjištěna u maligně transformovaných epiteliálních buněk krysích

jater, i u lidských primárních nádorů jater. RBBP9 lze v buňce detekovat v jádře i

v cytoplazmě. Jeho exprese byla prokázána v celé řadě tkání včetně plic, mozku i

buňkách retinoblastomu (www.humangenes.org). Ze všech molekul podílejících se na

ovlivňování funkce RB je funkce RBBP9 nejméně prozkoumána (Cassie et al., 2006) .

U vybraných probandek a kontroly byly sekvenovány všechny kódující exony

NCBI referenční sekvence NM_006606.2, přilehlé intronové, celá 5’ UTR a část 3’

UTR sekvence (Tab. 3.8). Pokrytí sekvenovaných oblastí referenčních i alternativních

transkripčních variant je znázorněno na Obrázku 3.12.

Tab. 3.8 Sekvenování jednotlivých exonů genu RBBP9. Použité primery, jejich Tm, délka PCR

fragmentů a zjištěné variace DNA sekvence. Srovnáváno s referenční sekvencí NM_006606.2.

Exon Primery (5’-3’) Tm (C)
Délka
fragmen-tu
(bp)

DNA variace
(AK změna)

1
TGCTTTGCTTTACAATTGATGG
AGACGCCTATTCAAACTTCAGC

60,13
59,92

398 -

2
TTCATGCGAAAAGATGGTCA
TTTTGGTTCACACCCTCCTC

60,20
59,94

361 -

3
CTGCTGAATAGTTGCCTGTTTG
ATCCACTAGCAAAACCAGGAAG

59,94
59,65 362 -

4
TCCAGGTATGCAGAAACACATC
GGGAAGAAATCAAAGTGCAAAC

60,00
59,99 259 -

5
GGTCGCCAGTAGGTATTTTAG
GGGATGCAAAATAGCAGAAATC

55,69
59,94 335 -

http://www.humangenes.org/
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Obr. 3.12 Alternativní transkripční varianty genu RBBP9. NCBI referenční sekvence

NM_006606.2 je označena písmenem a. Kódující exony představují plné růžové obdélníky, užší

bílé obdélníky pak 5' UTR (nalevo) a 3' UTR (napravo), introny jsou charakterizovány lomenými

čárami. Velikost exonů je proporcionální, introny byly zkráceny na minimum. Černé elipsy

znázorňují úseky s provedeným screeningem. Grafické vyjádření bylo upraveno z diagramu

generovaném programem AceView (www.humangenes.org).

3.7 Souhrn výsledků sekvenování

V rámci této práce jsme u dvou probandů s PPCD a jedné kontroly provedli

pomocí přímého sekvenování screening pěti genů, o celkovém počtu 25 kódujících

exonů (srovnáváno s NCBI referenčními sekvencemi). Součet velikosti všech 31

sekvenovaných PCR fragmentů včetně jednoho exonu alternativního transkriptu činil

14.4 kb. Neidentifikovali jsme žádnou potenciálně patogenní mutaci vedoucí

k projevům charakteristickým pro PPCD.
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4 DISKUZE

4.1 Diagnóza

Stanovení diagnózy PPCD není vzhledem k polymorfnímu charakteru

klinických projevů vždy jednoduchá. Klinický nález může vykazovat široké spektrum

abnormalit od jasných známek onemocnění až k minimálnímu nálezu u zcela

asymptomatických jedinců (Cibis et al., 1977; Krachmer, 1985). Při sestavování

rodokmenu a následném určováním dědičnosti se nelze tedy spoléhat na anamnestické

údaje získané od rodinných příslušníků. Umožňují-li to podmínky , je vždy nutné

provést důkladné oční vyšetření všech příbuzných prvního řádu. V malém procentu

(přesné číslo není známo) je možné se u PPCD setkat s neúplnou penetrancí, kdy je

pacient nositelem příčinné mutace, ale klinicky u něj nelze známky onemocnění zjistit

(Krafchak et al., 2005; Liskova et al., 2007c). Je tedy přínosné vyšetřit i příbuzné

druhého řádu, zvláště pokud mají subjektivní zrakové obtíže.

Diferenciálně diagnosticky je u PPCD třeba zvážit iridokorneální endotelový

(ICE) syndrom a CHED. U ICE syndromu a PPCD jsou klinické známky velmi

podobné. U obou onemocnění lze na zadní straně rohovky pozorovat při

biomikroskopickém vyšetření různě veliké okrsky vzhledově podobné tepanému kovu.

U obou onemocnění také může dojít ke vzniku rohovkového edému. Dále může být

přítomna atrofie duhovky, pigmentové névy na duhovce, korektopie a iridokorneální

synechie. ICE syndrom vede u vysokého počtu pacientů ke vzniku sekundárního

glaukomu. Na rozdíl od PPCD je ICE syndrom jednostranný, bez prokázané dědičnosti,

symptomatický a progresivní ve vyšším procentu případů, než je tomu u PPCD.

Nejčastěji je diagnostikován u žen ve středním věku (Laganowski et al., 1991b).

Zvýšenou pozornost na možnou záměnu s ICE je nutné věnovat především u PPCD

pacientů s asymetrickými projevy mezi oběma očima, u nichž se onemocnění může jevit

jako jednostranné (Hirst a Waring, 1983; Laganowski et al., 1991a).

Odlišení od CHED, především její AD formy, může být svízelné. Obecně platí,

že k manifestaci dochází dříve a onemocnění není spojeno s dalšími změnami předního

segmentu oka. (Ehlers et al., 1998). Situaci ztěžuje fakt, že v nízkém počtu případů se i

PPCD může manifestovat v raném věku nebo dokonce při narození (Cibis et al., 1977;

de Felice et al., 1985). V diferenciální diagnóze napomáhá vyšetření ostatních



- 83 -

rodinných příslušníků a sestavení rodokmenu. Pokud je k dispozici rohovkový terč

získaný při transplantaci, význam má i histopatologické vyšetření.

4.2 Jedinci s diagnostikovanou PPCD v ČR

PPCD je považována za chorobu vyskytující se spíše vzácně, nicméně je

rozšířena po celém světě. Pacienti s tímto onemocněním byli diagnostikováni v USA,

Velké Británii, Kanadě, Japonsku, Indii, Novém Zélandu, Hong Kongu, Thajsku či

Polsku (Aldave et al., 2007; Babu a Murthy, 2007; Heon et al., 2002; Cheng et al.,

2005; Iwaszkiewicz et al., 2003; Kobayashi et al., 2004; Liskova et al., 2007c; Michaeli

et al., 2005; Patel et al., 2005).

Největší skupinou pacientů s PPCD v rámci jedné studie bylo 120 Američanů,

jejichž klinické nálezy popsal Krachmer již v roce 1985 (Krachmer, 1985). V České

republice jsme zdokumentovali PPCD u 104 jedinců z 20 rodin. V současnosti se jedná

o největší skupinu pacientů s tímto onemocněním na světě, neboť druhý největší

v poslední době publikovaný soubor čítá pouze 61 případů s diagnostikovanou PPCD

(Aldave et al., 2007).

4.3 Geografický původ rodin s PPCD

Zanesení geografického původu českých rodin s PPCD do mapy přehledně

ukázalo seskupení 14 rodin v oblasti západních a jihozápadních Čech. Jedenáct z těchto

14 rodin dokonce pochází pouze z 20 km okruhu kolem města Klatovy. Přestože

poslední známý předek byl v případě dvou rodin z jedné vesnice s počtem obyvatel

menším než 500 a v případě jiných dvou rodin z vesnic vzdálených zhruba 3 km,

nepodařilo se nám příbuzné z jednotlivých rodin genealogicky propojit. Je třeba

podotknout, že oficiální genealogické šetření nebylo provedeno. Rodokmeny byly

sestavovány pouze na základě údajů od příbuzných, které zřídka překročily datum

narození předků před rokem 1900, a sahají tedy pouze do nedávné historie (1 až 4

generace).

4.4 Zakladatelský efekt

Vysoká prevalence relativně vzácného onemocnění v izolované populaci

naznačuje, že by se mohlo jednat o tzv. zakladatelský efekt, tj. že všichni postižení
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jedinci jsou potomci společného předka, u kterého vznikla de novo mutace způsobující

dané onemocnění.

Tento zakladatelský efekt se jeví jako nejpravděpodobnější vysvětlení pro PPCD

pozorované u rodin z oblasti západních a jihozápadních Čech. Hypotézu

zakladatelského efektu dále podporuje fakt, že v rodinách 1-12 byl zjištěn stejný

haplotyp sestavený genotypizací markerů v oblasti mapování PPCD na 20. chromozomu

(Gwilliam, 2004). V rodině 13 a 14 genotypizace provedena nebyla, nicméně vzhledem

ke stejnému geografickému původu lze předpokládat, že také v těchto rodinách je

genetická příčina shodná s rodinami 1-12. K rozšíření PPCD v uvedené geografické

oblasti přispěla velmi pravděpodobně i nízká migrace obyvatelstva. Poslední a

předposlední generace potomků s PPCD se již v řadě případů přestěhovala do jiných

oblastí, takže se výskyt tohoto onemocnění na území České republiky rozšířil.

Rodiny 15-20 pocházely z jiných částí republiky. Absence haplotypu zakladatele

u jejich členů (Gwilliam, 2004) svědčí o tom, že PPCD je u nich způsobena

pravděpodobně mutacemi v jiných genech než v dosud nezjištěném genu v lokusu

20p11.2. Tato hypotéza byla později prokázána zjištěním příčinných mutací v genu

ZEB1 v rodinách 19 a 20 (Liskova et al., 2007c).

4.5 Typ dědičnosti

Všech 14 rodokmenů s PPCD z oblasti západních a jihozápadních Čech

vykazovalo klinicky pozorovanou AD dědičnost se 100% penetrancí. Tento fakt je

podpořen segregací konkrétního haplotypu s daným onemocněním v rodinách 1 a 2 a

jeho nepřítomností u nepostižených jedinců (Gwilliam et al., 2005). Avšak teprve po

zjištění příčinné mutace bude možné definitivně potvrdit, zda 100% penetrance je

jednou z vlastností typu PPCD podmíněného mutacemi v dosud nezjištěném genu

v oblasti 20p11.2.

Naproti tomu v rodinách s prokázanými mutacemi v genu ZEB1 se neúplná

penetrance zdá být poměrně častá (Krafchak et al., 2005; Liskova et al., 2007c).

Přítomnost neúplné penetrance může být svízelí při určování typu dědičnosti,

onemocnění se totiž může jevit jako AR. Tento typ dědičnosti byl v minulosti u

pacientů s PPCD také zvažován. Např. v rodině 19 byli oba rodiče postižených dcer

stejně jako dalších 14 rodinných příslušníků shledáni Soukupem (1964) nepostižení a

právě přítomnost onemocnění pouze v jedné generaci pak vedla v odborné literatuře
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k závěru, že v této rodině se jedná nejspíše o recesivní onemocnění (Soukup, 1964;

Tripathi et al., 1974). Podobných příkladů bylo popsáno více (Cibis et al., 1977).

4.6 Průkaz heterogenity a zúžení intervalu mapování PPCD

Vazebnou analýzou se podařilo zúžit interval mapování z původních 30 cM na

2.7 cM do oblasti 20p11.2 mezi markery D20S48 a D20S139. Tím došlo k vyloučení

genu VSX1, který se nalézá ve stejném lokusu. Toto bylo potvrzeno přímým

sekvenováním kódujících oblastí VSX1 u zástupců mapovaných rodin i u probandů

z dalších šesti rodin (15-20) (Gwilliam et al., 2005; Liskova et al., 2007c). Zajímavé je,

že PPCD se mapuje do prakticky shodného 2.7 cM úseku jako CHED1. Vymezující

markery pro tato dvě onemocnění blíže k centroméře D20S471 a D20S139 jsou totiž

mezi sebou odděleny méně než 190 kb a je tedy možné, že obě onemocnění jsou

podmíněna vznikem různých mutací ve stejném genu (Toma et al., 1995).

Yellore et al. (2007) nedávno také publikovali studii potvrzující vazbu PPCD na

20. chromozom, konkrétně do 10 cM intervalu mezi markery D20S182 a D20S195. Jimi

vymezený lokus se částečně překrývá s intervalem pro PPCD v českých rodinách a

ohraničuje společný 2.4 cM interval definovaný markery D20S182 a D20S139 (Yellore

et al., 2007). V tomto společném úseku se již nenacházejí v této práci sekvenované geny

DSTN a c20orf179.

4.7 Korelace genotypu a fenotypu

Je jisté, že na základě rychlého prohlubování znalostí o genetické podstatě

PPCD dojde ke snaze odlišit jednotlivé typy PPCD popsáním korelace genotypu

s fenotypem. Údaje v literatuře nejsou v tomto ohledu příliš bohaté, což je dáno tím, že

konkrétní genetická příčina (mutace) byla zjištěna pouze u nízkého počtu pacientů a

odlišení jednotlivých podskupin pouze podle klinické charakteristiky se jeví, vzhledem

k obtížnosti získání objektivní fotografické dokumentace, nesnadnosti popisu

pozorovaných změn na úrovni endotelu a DM a jejich značné rozmanitosti mezi členy

jednotlivých rodin, jako problematické. Zatím není ani jisté, zda bude možno klinickou

heterogenitu PPCD na podkladě roztřídění dle genetické příčiny prokázat.

Dosavadní výsledky poukazují na větší závažnost PPCD v rodinách mapovaných

do oblasti krátkého raménka na 20. chromozomu. Procento jedinců se sekundárním

glaukomem a provedenou transplantací rohovky je v těchto rodinách mnohem vyšší
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(Gwilliam et al., 2005; Heon et al., 1995), než uvádějí studie klinicky popisující velké

soubory pacientů s PPCD (Cibis et al., 1977; Krachmer, 1985).

4.8 Sekvenování genů v lokusu 20p11.2

Oblast mapování PPCD mezi markery D20S48 a D20S139 je bohatá na geny a

obsahuje 17 známých genů. Žádný z nich však není dáván do souvislosti s jakoukoliv

dystrofií rohovky. V oblasti se dále předpokládá existence několika dalších genů a

pseudogenů (www.ensembl.org).

Jako vhodné kandidátní geny se jeví především transkripční faktory.

Transkripční faktory mohou totiž kontrolovat expresi genů během vývoje a ovlivňovat

tak výslednou morfologii buněk. Také se mohou podílet na kontrole buněčného cyklu

(Strachan a Read, 1999). I geny VSX1 a ZEB1, jejichž mutace jsou dávány do

souvislosti se vznikem PPCD, jsou transkripční faktory (Heon et al., 1995; Krafchak et

al., 2005). V námi mapované oblasti se nacházejí dva známé transkripční faktory:

ZNF133 a OVOL2, oba s prokázanou expresí v oku a v případě ZNF133 specificky i

v rohovce.

Jako další jsme vybrali gen DSTN. U spontánních myších mutantů s delecí

kódující sekvence tohoto genu byla pozorována hyperplázie epitelu a prokázáno, že

aberantní cytoskelet aktinu může vést k epiteliální hyperproliferaci (Ikeda et al., 2003).

To nás vedlo k úvaze, že jiné mutace tohoto genu by mohly vést ke změně fenotypu

endotelu a patologické proliferaci abnormálních buněk.

Jako kandidátní gen byl vybrán i RBBP9, o němž je známo, že hraje podstatnou

roli v kontrole buněčného cyklu a gen c20orf179, o jehož funkci není mnoho známo, a

tak by případná detekce patogenních změn v tomto genu mohla vést k jeho

charakterizaci.

Přímým sekvenováním výše uvedených pěti genů nebyla zjištěna žádná

patogenní mutace, tj. DNA variace, která by byla přítomna v heterozygotní formě u

obou probandů a zároveň nebyla zjištěna u nepostižené příbuzné a nebyla uvedena

v dbSNP. Variabilita DNA sekvence byla zjištěna v genech c20orf179, OVOL2 a

ZNF133. V genu OVOL2 byl odhalen jeden nový SNP přítomný jak u probandky A, tak

u probanky B. Protože ale nevedl ke změně aminokyseliny proteinu (nacházel se v 5’

UTR 166 bp od konce kódující sekvence) a zároveň se u probandky A nalézal

v homozygotním stavu, nebyl považován za potenciálně patogenní. Další nový SNP byl
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zjištěn v 5’ UTR genu c20orf179. Ani tato DNA variace nebyla považována za

potenciálně patogenní, neboť byla přítomna v heterozygotním stavu pouze u probandky

B a zároveň byla detekována i u zdravé kontroly.

Zajímavé je, že dosud nebyly publikovány mutace podmiňující onemocnění u

rodiny původně mapované v roce 1995 na chromozom 20 (Heon et al., 1995), ani

mutace v rodině s CHED2 mapované do prakticky stejné oblasti jako PPCD v našich

dvou rodinách (Toma et al., 1995).

4.9 Sekvenování známých PPCD genů

U zástupců ze šesti rodin, které nepocházely z oblasti západních a jihozápadních

Čech a jejichž členové vykazovali jiný haplotyp než pacienti z rodin 1 a 2 mapované do

oblasti 20p11.2, bylo provedeno přímé sekvenování kódujících exonů všech tří genů

dosud popsaných jako podmiňující PPCD; COL8A2, VSX1 a ZEB1. Výsledky byly

uveřejněny v publikaci Liskova et al. (2007) (Liskova et al., 2007c). V rodinách 19 a 20

byly objeveny dvě dosud nepopsané mutace v genu ZEB1. V probandů z rodin 15-18

nebyla v kódujících oblastech a přilehlých intronových sekvencích všech tří genů

zjištěna žádná potenciálně patogenní varianta a PPCD v těchto rodinách může být

podmíněna např. změnami v jejich regulačních oblastech či velkými delecemi nebo

jinou mutací/mutacemi v nezjištěném genu v oblasti 20p11.2. Nelze však vyloučit ani

existenci dalšího, dosud nemapovaného, PPCD genu nacházejícího se v jiném lokusu.

4.10 Další postup při identifikaci genu pro PPCD v oblasti 20p11.2

Protože screening ani jednoho z vybraných kandidátních genů nevedl k odhalení

patogenní mutace, lze předpokládat, že změna podmiňující PPCD se nalézá v kódující

sekvenci jiného genu z oblasti mapování. Vezmeme-li v úvahu zúžení intervalu

provedeným Yellorem et al. (2007) zbývá v daném úseku devět známých genů: SNX5,

C20orf72, CSRP2BP, C20orf12, POLR3F, SEC23B, DTD1, C20orf79 a část genu

SLC24A3.

V roce 2006 byl objeven gen způsobující CHED2; membránový přenašeč

boritanu sodného SLC4A11 (Vithana et al., 2006). Vzhledem k tomu, že se také jedná o

rohovkovou endotelovou dystrofii, mohl by se jako dobrý kandidát jevit membránový

přenašeč rodiny 24 (vyměňující sodík, draslík a vápník) člen 3 (SLC24A3). V tomto

případě by ale muselo dojít k rekombinační události v intervalu mezi jeho začátkem a
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sedmým intronem, ve kterém se nachází marker D20S139, což není až tak

pravděpodobné vzhledem k celkové velikosti úseku, ve kterém k rekombinaci došlo.

Vhodný postup při identifikaci genu pro PPCD je nejprve dokončení přímého

sekvenování všech kódujících exonů zbývajících genů v mapované oblasti. Pokud by

ani tyto experimenty nevedly k identifikaci hledané změny, mohl by být screening

zaměřen na studium nepřekládaných úseků všech genů, nejprve 5’ UTRs, ve kterých

jsou příčinné mutace zjišťovány častěji a následně 3’ UTRs. Dále je možno zkoumat

sekvence alternativních transkriptů a promotorové oblasti genů.

Jiné metody než přímé sekvenování může vyžadovat vyhledávání delecí,

duplikací nebo inverzí. Mutace velkého rozsahu by byly prokázány při posuzování

karyotypu, který byl ovšem u našich probandů shledán jako normální. Menší delece

nebo inzerce několika bp by se projevily při sekvenování náhlou změnou čitelnosti

sekvence a překrývajícími se bázemi, ale např. delece v rozsahu jednoho nebo více

exonů mohou vést ke zcela čitelné sekvenci, která pak představuje pouze sekvenci jedné

alely bez polymorfismů (Abu-Safieh et al., 2006).

Nelze vyloučit ani existenci dosud nepopsaného kódujícího exonu(ů), v němž by

se patogenní mutace nacházela a který by byl součástí alternativního transkriptu

exprimovaného v rohovce. Podobné situace u dědičných onemocnění oka byly již

popsány (van Wijk et al., 2004; Vervoort et al., 2000).

Dalším možným přístupem při identifikaci genu pro PPCD by bylo porovnávání

hladiny genové exprese mezi zdravými a postiženými jedinci, a to nejlépe v nemocné

tkáni, tj. v rohovce. Při mechanismu onemocnění typu haploinsuficience se očekává u

nemocných jedinců snížení exprese. I tento přístup má ovšem svá úskalí. Genová

exprese podléhá neustálým změnám, které jsou odrazem stavu jednotlivých buněk,

jejich metabolismu. Pokud by tedy ke stimulu vedoucímu ke vzniku patologických

endotelových buněk došlo pouze v omezeném časovém období, např. v období fetálního

vývoje, nelze tento fakt zjistit na základě studia dospělých pacientů. Dalším problémem

může být nestabilita mRNA. Při malém množství kopií může dojít k její degradaci ještě

před vlastní analýzou.

Simultánně je možno také se pokusit o další zúžení oblasti mapování pomocí

SNP markerů.

Je tedy zřejmé, že existuje vícero možností přístupů, které lze použít

k identifikaci genu pro PPCD a tyto se mohou vzájemně pozitivně doplňovat.
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4.11 Předpokládané využití a přínos výsledků

4.11.1 Genetické poradenství

Využití výsledků plynoucí z výzkumu PPCD v této práci lze rozdělit na přímé,

které je možné okamžitě aplikovat v klinické praxi v rámci zlepšení diagnostiky a

genetického poradenství, a na budoucí, které se uplatní při dalším výzkumu a vede

k prohlubování znalostí o PPCD.

Genetická složka má v případě PPCD značný význam, neboť se jedná o

monogenní dědičnost. Na základě znalosti typu dědičnosti a penetrance lze pacientům

sdělit prognózu přenosu onemocnění na další generace. Také umožňuje cílené vyšetření

potenciálně postižených rodinných příslušníků a tím i stanovení diagnózy onemocnění

v raném stádiu, kdy je pravděpodobnost úspěšné léčby vyšší než u pokročilé formy

PPCD. Lékař by si měl být vědom možnosti výskytu neúplné penetrance a nepodávat

pacientům informaci, že pokud dotyčný(á) nejeví známky onemocnění, nemůže se

choroba v další generaci projevit. Pacientům je třeba zdůraznit nutnost pravidelných

kontrol, aby došlo včas k podchycení především sekundárního glaukomu, který pokud

není adekvátně léčen, může u těchto pacientů vést až ke slepotě (Liskova et al., 2003).

4.11.2 Genová terapie

Znalost příčinné mutace otevírá cestu k budoucí cílené léčbě genovou terapií (tj.

náhradou funkce chorobné alely dodáním alely zdravé). Pro mnoho pacientů s dosud

nevyléčitelnými onemocněními představuje novou naději, jedná se totiž o léčbu

kauzální, která se neomezuje pouze na zmírňování příznaků. Přestože již byla na

člověka úspěšně aplikována, stále existují problémy, které je nutno vyřešit před tím, než

ji bude možno použít na větším počtu pacientů s genetickými onemocněními. Tyto

problémy se týkají především zajištění bezpečnosti v chování genu vpraveného hostiteli

a vektorů spojených s jeho přenosem (Mohan et al., 2005; Puck a Malech, 2006).

Rohovka se z hlediska genové terapie jeví jako ideální tkáň, jednak kvůli

relativnímu imunologickému privilegiu a také proto, že vpravení vektoru nesoucího gen

by mělo být díky její anatomické dostupnosti mnohem jednodušší ve srovnání se sítnicí,

na které v současné době probíhá řada výzkumných projektů. Proč není rohovka

v centru zájmu, je opět dáno její strukturou a polohou. Transplantací rohovky lze totiž

léčit většinu dědičných onemocnění této tkáně, zatímco u onemocnění sítnice, která
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vedou často k úplné slepotě, představuje genová terapie v naprosté většině případů

jedinou naději na zachování zrakových funkcí.

Přestože se použití genové terapie v očním lékařství může jevit mnohým jako

daleká budoucnost, první klinická studie byla již zahájena v květnu 2007 v Moorfields

Eye Hospital, v Londýně. Pacientovi s Leberovou kongenitální amaurózou (typ

dědičného onemocnění sítnice způsobené defektem v genu RPE65) byla injekčně

vpravena zdravá kopie tohoto genu spolu s virovým vektorem. Do studie bylo vybráno

ještě dalších 11 pacientů, kteří budou zařazeni postupně. Této klinické studii předcházel

15letý výzkum. (zdroj BBC News).

4.11.3 Další možné přínosy studia PPCD na molekulárně genetické úrovni

V širším pojetí si lze představit i další rozšíření využití základního výzkumu

PPCD. Znalost genu podmiňující onemocnění umožňuje vytvoření zvířecích modelů.

V případě PPCD by takovéto modely sloužily nejen ke studiu pochopení úlohy

specifických genů a molekul v etiopatogenezi tohoto onemocnění, ale také funkce

buněk endotelu rohovky obecně. Porozumění molekulární patologie může rovněž vést

k pochopení etiopatogeneze podobných onemocnění, tj. jiných rohovkových

endotelových dystrofií.
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5 ZÁVĚR

Tato práce se zabývá zpracováním výskytu zadní polymorfní dystrofie na území

České republiky, charakterizací její dědičnosti a hledáním genu pro toto onemocnění u

českých pacientů. Výsledky našich sledování a experimentů lze shrnout v následujících

bodech:

I. PPCD je v České republice jednou z nejčastěji se vyskytujících rohovkových

dystrofií. Prevalence tohoto onemocnění je na našem území zřejmě nejvyšší na

světě.

II. Vazebnou analýzou ve dvou rodinách jsme u našich pacientů zúžili lokalizaci

genu pro PPCD z 30 cM do 2,7 cM intervalu v chromozomální oblasti 20p11.2.

Vzhledem k tomu, že tento lokus se prakticky shoduje s oblastí mapování

kongenitální hereditární endotelové dystrofie s AD dědičností, je možné, že obě

tato onemocnění jsou podmíněna mutacemi v identickém genu.

III. Vyloučením VSX1 jako genu podmiňujícího PPCD jsme prokázali, že pro toto

onemocnění existují minimálně čtyři různé geny.

IV. Vysoká prevalence PPCD v České republice není náhodná, a je dána

zakladatelským efektem. Většina pacientů, včetně příslušníků rodin

s prokázanou vazbou do oblasti 20p11.2, pochází ze západních a jihozápadních

Čech.

V. Přímým sekvenováním kódujících úseků jsme v mapovaných rodinách vyloučili

pět pozičně kandidátních genů.

Typ PPCD podmíněný mutací/mutacemi v dosud nezjištěném genu na krátkém

raménku 20. chromozomu je závažné onemocnění, které se postupně daří lépe

charakterizovat jak z hlediska klinického, tak z hlediska molekulárně genetického.

Detailní vysvětlení mechanismu vzniku tohoto onemocnění ovšem stále čeká na své

objasnění. Jeho pochopení se v budoucnosti může pozitivně odrazit v léčbě pacientů

s PPCD.
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7 PŘÍLOHA

7.1 Legenda k použitým symbolům v genealogických schématech

Nepostižený muž

Nepostižená žena

Pohlaví neznámo

Muž a žena nesoucí daný znak (onemocnění)

Muž a žena přenášející mutaci bez klinických

známek onemočnění

Zemřelí jedinci

Nepokrevní sňatek

Pokrevní sňatek

Vyšetření jedinci
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7.2 Seznam nejčastěji používaných termínů

Alela Alternativní forma genu nebo úseku DNA

Exon Kódující úsek genu

Expresivitia
Míra projevu konkrétního znaku (fenotypu); závažnost

onemocnění

Fenotyp Pozorovatelný charakter buňky nebo organismu

Gen
Sekvence bází DNA obsahující informaci k produkci funkčního

RNA produktu

Genotyp
Specifická sada genů nebo genetických znaků nesená

individuálním organismem

Haplotyp Skupina těsně vázaných alel na jednom chromozomu

Homozygotní
Přítomnost identických alel v určitém lokusu chromozomového

páru

Heterozygotní
Přítomnost odlišných alel v určitém lokusu chromozomového

páru

Intron
Nekódující úsek genu, vystřižen z pre-mRNA sestřihovým

aparátem

Kódující

sekvence
Oblast nukledotidů v genu, z níž vzniká při přepisu kopie RNA

Komplementární

DNA (cDNA)

DNA syntetizovaná ze zralé (plně sestříhané) mRNA (sloužící

jako templát) pomocí enzymu reverzní transkriptáza

Mendelovská

dědičnost

Dědičnost na základě jednoho genu, také se označuje jako

monogenní dědičnost

Mediátorová

neboli

messenger RNA

(mRNA)

Produkt kódující protein vznikající po sestříhání a odstranění

nekódujících intronů
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Mutace Patologická změna DNA sekvence

Lokus
Místo na chromozomu, kde je lokalizovaný gen nebo sledovaný

úsek

Proband
Osoba, kterou začíná genetická analýza v jednotlivých

rodokmenech

Promotor
Oblast genu před jeho začátkem (5’ koncem), na kterou se

navazuje transkripční aparát

Penetrance Pravděpodobnost projevu znaku (fenotypu) u daného genotypu

Rekombinace

(crossing-over)

Výměna částí mezi homologními chromozomy v procesu

meiózy

Transkripce Přepis (syntéza) RNA vycházející z DNA.

Translace

Syntéza proteinů z templátu mRNA na podkladě informace

obsažené v kodónech, které jednoznačně určují jednotlivé

aminokyseliny
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7.3 Seznam použitých zkratek

Termín v anglickém jazyce Termín v českém jazyce

A Adenine Adenin

ABI
Applied Biosystems

Incorporated

Applied Biosystems

Incorporated (název firmy)

AD Autosomal dominant Autozomálně dominantní

AR Autosomal recessive Autozomálně recesivní

bp Base pair Pár bází

C Cytosine Cytosin

cDNA Complementary DNA Komplementární DNA

CDS Coding sequence Kódující sekvence

CHED
Corneal hereditary endothelial

dystrophy

Kongenitální hereditární

endotelová dystrofie

cM CentiMorgan Centimorgan

DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonukleová kyselina

dATP Deoxyadenosine triphosphate Deoxyadenosintrifosfát

dCTP Deoxycytidine triphosphate Deoxycytidintrifosfát

dGTP Deoxyguanosine triphosphate Deoxyguanosintrifosfát

dITP Deoxyinosine triphosphate Deoxyinosintrifosfát

dNTPs
Deoxyribonucleotide

triphosphates
Deoxynukleotidtrifosfáty

dTTP Deoxythimidine triphosphate Deoxythymidintrifosfát

dUTP Deoxyuridine triphosphate Deoxyuridintrifosfát

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid
Ethylendiamintetraoctová

kyselina

EST Expressed sequence tag
Místo s expresní adresou (část

cDNA)
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FECD
Fuchs’ endothelial corneal

dystrophy

Fuchsova endotelová dystrofie

rohovky

G Guanine Guanin

ICE

syndrom

Iridocorneal endothelial

syndrome

Iridokorneální endotelový

syndrom

J - Jednotek

kb Kilo base pairs = 1000 bp Kilobáze

Mb
Megabase pair pairs = 1000000

bp
Milión párů bází

mRNA| Messenger RNA Mediátorová RNA

NCBI
National Centre for

Biotechnology Information

Národní centrum pro

biotechnologické informace

OMIM
Online Mendelian Inheritance in

Man

Online mendelovská dědičnost u

člověka

ORF Open reading frame Otevřený čtecí rámec

PCR Polymerase chain reaction Polymerázová řetězová reakce

PPCD
Posterior polymorphous corneal

dystrophy

Zadní polymorfní dystrofie

rohovky

RNA Ribonucleic acid Ribonukleová kyselina

rpm Revolutions per minute
Otáčky za minutu (ot/min;

jednotka úhlové rychlosti)

SNP Single nucleotide polymorphism
Jednonukleotidový

polymorfismus

θ Theta, recombination fraction Theta, rekombinační zlomek 

T Thymine Thymin

TRIS Trishydroxymethylaminomethan
Tris(hydroxymethyl)aminometh

an

UTR Untranslated region Nepřekládaná oblast
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