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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.

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 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

1.1. Rohovka a rohovkové dystrofie

Zdravá rohovka je transparentní, téměř bez cévního a

lymfatického zásobení. Skládá se z pěti vrstev: epitelu a jeho bazální

membrány, Bowmanovy vrstvy, stromatu, Descemetovy membrány

(DM) a endotelu (Beuerman a Pedroza, 1996).

Rohovkové dystrofie jsou primární, dědičná, oboustranná

onemocnění, která negativně ovlivňují průhlednost nebo refrakci

rohovky (Bron, 2000). Rozdělují se na přední tj. primárně postihující

epitel, jeho bazální membránu a Bowmanovu vrstvu; stromální a

zadní neboli endotelové dystrofie, postihující DM a endotel

(Pieramici a Afshari, 2006).

V současné době se při charakterizaci dědičných onemocnění

klade stále větší důraz na stanovení korelace genotypu a fenotypu.

Tomu odpovídají i nejmodernější postupy pro klasifikaci

rohovkových dystrofií založené na klinickém a histopatologickém

popisu onemocnění v souvislosti s prokázanou genetickou příčinou

(Klintworth, 2003).

1.2. Zadní polymorfní dystrofie rohovky

Zadní polymorfní dystrofie rohovky (posterior polymorphous

corneal dystrophy; PPCD) je v odborné literatuře považována za

relativně vzácné autozomálně dominantní (AD) onemocnění

postihující především rohovkový endotel a DM.

PPCD se klinicky diagnostikuje na základě biomikroskopického

nálezu lézí podobných vezikulám, lézí ve tvaru proužků a
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geografických opacit na vnitřní straně rohovky. V závažnějších

případech může být přítomna i zonulární keratopatie, atrofie

duhovky, korektopie, everze pigmentového listu duhovky, přední

synechie nebo průhledná reflektující membrána na duhovce. Ke

snížení zrakové ostrosti dochází u pacientů s touto chorobou

především v důsledku edému rohovky, který vzniká následkem

nedostatečné funkce abnormálního endotelu, a dále při sekundárním

glaukomu způsobeném přerůstáním abnormálních endotelových

buněk přes trámčinu komorového úhlu, čímž dochází k jeho

postupnému uzávěru (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).

Mikroskopicky byly u PPCD popsány změny v tloušťce a složení

DM, dále přítomnost abnormálních buněk, které mají při

histologické a imunohistochemické charakterizaci rysy jak endotelu

tak i epitelu. Tyto buňky se vyskytují fokálně v jedné vrstvě, či

mohou utvářet vícevrstevné útvary (Cockerham et al., 2002; de

Felice et al., 1985; Jirsova et al., 2007; Krachmer, 1985).

1.3. Geny podmiňující zadní polymorfní dystrofii
rohovky

PPCD je onemocnění geneticky heterogenní. V roce 2000, kdy

jsme s touto prací začali, byla PPCD mapována do 30 cM lokusu

(chromozomální oblasti) na 20. chromozomu (Heon et al., 1995).

V průběhu let 2001-2005 byly zjištěny mutace ve třech genech, které

se vznikem PPCD souvisejí. Jedná se o gen pro alfa-2 řetězec
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kolagenu VIII (COL8A2) (Biswas et al., 2001), homeoboxový gen

zrakového systému (VSX1) (Heon et al., 2002) a homeoboxový gen 1

(s motivy zinkových prstů) vázající E-box (ZEB1) (Krafchak et al.,

2005; Liskova et al., 2007). V současném pohledu je ovšem role

VSX1 v etiopatogenezi PPCD kontroverzní (Aldave, 2005).

1.4. Vazebná analýza

Vazebná analýza testuje kosegregaci genového markeru a

fenotypu v rodinách k určení, zda jsou lokusy během meiózy

předávány nezávisle nebo prokazují vazbu s daným znakem. Získané

údaje z genotypování jsou zpracovány statisticky a vyjadřovány jako

tzv. lod skóre. Výsledky vazebné analýzy vedou k mapování

(lokalizaci) genu podmiňujícího určitý fenotyp, tedy i onemocnění

(Morrison a Spence, 2005; Nussbaum et al., 2004).

1.5. Identifikace lidských genů podmiňujících
onemocnění

K identifikaci genů pro určitá onemocnění se nejčastěji využívá

pozičně kandidátní přístup, při kterém jsou po zjištění lokusu pro

dané onemocnění pomocí vazebné analýzy zkoumány

pravděpodobné kandidátní geny v tomto úseku genomu (Strachan a

Read, 1999).

Základní technikou pro zjišťování neznámých především

bodových mutací, ale i krátkých delecí, inzercí a duplikací je

sekvenování DNA.
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2. CÍLE PRÁCE

Cílem dizertační práce bylo studium etiopatogeneze PPCD se

zaměřením na charakterizaci molekulárně genetických mechanismů

vedoucích k tomuto onemocnění.

Cíle dizertační práce lze shrnout do následujících bodů:

 Zpracování výskytu PPCD na území České republiky a

odběr biologického materiálu od vyšetřených pacientů a

jejich rodinných příslušníků.

 Mapování PPCD v českých rodinách do určité

chromozomální oblasti.

 Identifikace pozičně kandidátních genů.

 Screening pozičně kandidátních genů.

 Aplikace získaných poznatků v klinické praxi.
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3. MATERIÁL A METODIKA

3.1. Identifikace rodin se zadní polymorfní dystrofií

Identifikace jednotlivých rodin s výskytem PPCD vycházela

z dlouhodobého sledování pacientů s tímto onemocněním na

Rohovkové ambulanci Oční kliniky VFN a 1. LF UK. Na základě

klinického vyšetření, retrospektivního studia klinické dokumentace a

anamnestických informací byly pomocí mezinárodně používaných

symbolů sestaveny rodokmeny (Bennett et al., 1995). Vlastní

zakreslení bylo provedeno pomocí počítačového programu Cyrilic

2.1 (CyrillicSoftware, Velká Británie).

3.2. Použitý biologický materiál a jeho zpracování

Z lymfocytů venózní krve příslušníků PPCD rodin jsme izolovali

DNA. Extrakce byla provedena v souladu s postupem uvedeným

v návodu kitu Nucleon™ BACC3 Genomic DNA Extraction Kit

(GE Healthcare, Velká Británie).

3.3. Vazebná analýza

Vazebnou analýzu jsme provedli ve dvou největších rodinách

s výskytem PPCD. Ke genotypizaci byly vybrány mikrosatelitní

markery pokrývající kandidátní oblast na 20. chromozomu, jediného

známého PPCD lokusu v době zahájení této práce.

Vlastní PCR reakce a analýza na termálním cykleru ABI Prism

3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA) a následné

vyhodnocení fluorescenčních hrotů pomocí počítačového softwaru

Genescan a Genotyper (Applied Biosystems) byly provedeny
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spolupracovnicí na tomto projektu Rhian Gwilliamovou ze

Sangerova 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 programů Cyrilic 2.1 (CyrillicSoftware,

Velká Británie) a MLINK (http:www.hgmp.mrc.ac.uk).

3.4. Sekvenování kandidátních genů

Výběr genů pro sekvenování jsme provedli na základě pozičně

kandidátního přístupu. K vyhledávání DNA variací v této práci bylo

použito výhradně přímé sekvenování. Ke screeningu jsme vybrali po

jedné probandce z každé rodiny s provedenou vazebnou analýzou a

jako kontrolu nepostiženou příbuznou prvního stupně.

Kódující úseky pěti genů jsme amplifikovali pomocí

ReddyMixTM PCR master mix (1,5 mM MgCl2) (ABgene, Velká

Británie). Specifické primery byly navrženy pomocí programu

Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/). Jednotlivé PCR produkty jsme po

kontrole gelovou elektroforézou přečistili pomocí kitu Montage

PCR96 Cleanup Kit (Millipore, USA). Sekvenační reakce jsme

provedli v souladu s návodem výrobce použitím kitu Big Dye®

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems).

Odstranění kontaminujících solí a neinkorporovaných barevných

terminátorů bylo provedeno pomocí kitu Montage SEQ96 Sequencing

Reaction Cleanup Kit (Millipore).

Analýza sekvenčních reakcí proběhla na přístroji ABI Prism

3100 (Applied Biosystems) pracujícím na principu kapilární

elektroforézy. Generovaná data byla během analýzy sbírána ve

http://frodo.wi.mit.edu/
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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. Tyto .ab1

soubory jsme analyzovali pomocí softwaru DNASTAR Lasergene

sequence analysis software (DNASTAR, Inc., USA). Kontrolu

získaných sekvenčních dat jsme prováděli manuálně i pomocí výše

uvedeného softwaru. Sekvenční data byla porovnávána mezi

postiženými jedinci, zdravou příbuznou a referenčními sekvencemi

uvedenými na webu NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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4. VÝSLEDKY

4.1. Jedinci s diagnostikovanou zadní polymorfní
dystrofií rohovky v České republice

PPCD byla zdokumentována u 104 jedinců z 20 rodin s dvěma či

více postiženými členy. Odběr venózní krve a následnou izolaci

DNA jsme provedli u příslušníků z 18 PPCD rodin. Celkem jsme

izolovali 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.

4.2. Dědičnost

U 18 rodin svědčil vertikální přenos onemocnění pro AD

dědičnost s úplnou penetrancí. V jedné rodině byl zjištěn AD přenos

s neúplnou penetrancí prokázaný později segregací příčinné mutace

v genu ZEB1 (Liskova et al., 2007). V jedné rodině se dědičnost na

základě vyšetření všech přímých příbuzných provedeného Soukupem

v roce 1964, jevila jako autozomálně recesivní (Soukup, 1964),

nicméně identifikace heterozygotní mutace v genu ZEB1 prokázala,

že se i v této rodině jedná o AD dědičnost pravděpodobně s neúplnou

penetrancí u jednoho z rodičů (Liskova et al., 2007).

4.3. Geografický původ rodin

Zanesení geografického původu českých rodin s PPCD do mapy

ukázalo seskupení 14 rodin v západních a jihozápadních Čechách,

přičemž 11 z nich pochází z 20 km okruhu kolem Klatov.



15

4.4. Průkaz heterogenity a zúžení intervalu mapování

Vazebnou analýzou ve dvou největších rodinách jsme zúžili

interval mapování z původních 30 cM na 2.7 cM v oblasti 20p11.2

mezi markery D20S48 a D20S139. Tím došlo k vyloučení genu

VSX1, který se sice nalézá ve stejném lokusu, ale mimo námi

zúženou oblast.

4.5. Sekvenování kandidátních genů

Námi zjištěný chromozomální úsek obsahuje 17 známých genů.

Žádný z nich však není v odborné literatuře dáván do souvislosti se

vznikem jakékoliv dystrofie rohovky. V oblasti se dále předpokládá

existence několika dalších genů a pseudogenů (www.ensembl.org).

Sekvenovali jsme kódující úseky následujících pěti genů: gen

kódující protein 133 s motivy zinkových prstů (ZNF133), gen pro

protein podobající se ovo 2 drosofily (OVOL2), destrin (DSTN), gen

kódující protein 9 vázající retinoblastom (RBBP9) a otevřený čtecí

rámec 179 chromozomu 20 (c20orf179).

V OVOL2 a c20orf179 jsme odhalili dva nové jednonukleotidové

polymorfismy dosud neuvedené v databázi na webu NCBI. Ani

v jednom z výše uvedených pěti genů, ale nebyla zjištěna

potenciálně patogenní mutace.
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5. DISKUZE

5.1. Soubor pacientů se zadní polymorfní dystrofií
rohovky v České republice

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).

5.2. Typy 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., 2007).

5.3. PPCD lokus na 20. chromozomu

PPCD se v českých rodinách mapuje do prakticky shodného

2.7 cM úseku v oblasti 20p11.2 jako kongenitální hereditární

endotelová dystrofie s autozomálně dominantní dědičností a je tedy
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možné, že obě onemocnění jsou podmíněna mutacemi ve stejném

genu (Toma et al., 1995).

5.4. Zakladatelský efekt

Vysoká prevalence relativně vzácné choroby v izolované

populaci naznačuje, že by se mohlo jednat o zakladatelský efekt, tj.

že všichni postižení jedinci jsou potomky společného předka, u

kterého vznikla de novo mutace způsobující dané onemocnění.

Hypotézu zakladatelského efektu u většiny pacientů z našeho

souboru podporuje, kromě stejného geografického původu, také fakt,

že ve 12 testovaných rodinách ze západních a jihozápadních Čech

byl genotypizací markerů v oblasti mapování PPCD na krátkém

raménku 20. chromozomu zjištěn shodný haplotyp. Ve zbývajících

dvou rodinách z jihozápadních Čech genotypizace nebyla provedena

(Gwilliam, 2004).

5.5. Kandidátní geny v lokusu 20p11.2

Jelikož jednou z hlavních charakteristik endotelových buněk

v rohovkách pacientů s PPCD je změna jejich fenotypu na epitelový

a aktivace proliferace, jevily se jako vhodné kandidátní geny

především transkripční faktory. Transkripční faktory mohou totiž

kontrolovat expresi genů během vývoje a ovlivňovat výslednou

morfologii buněk. Také se mohou podílet na kontrole buněčného

cyklu. I geny VSX1 a ZEB1, jejichž mutace jsou dávány do

souvislosti se vznikem PPCD, jsou geny pro transkripční faktory

(Heon et al., 1995; Krafchak et al., 2005). V námi mapované oblasti

se nacházejí dva známé transkripční faktory; ZNF133 a OVOL2, oba
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s prokázanou expresí v oku a v případě ZNF133 specificky i

v rohovce (www.corneanet.com).

Jako další jsme vybrali gen pro destrin (DSTN). Destrin zvyšuje

a podporuje depolymerizaci aktinu oddělováním aktinových

filament. U spontánních myších mutantů s delecí kódující sekvence

DSTN byla pozorována hyperplázie epitelu a prokázáno, že aberantní

cytoskelet aktinu může vést k hyperproliferaci epitelu (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.

Protože naše práce nevedla k odhalení genu pro PPCD v lokusu

20p11.2, bylo by vhodné v následujícím výzkumu provést

sekvenování kódujících úseků zbývajících genů v oblasti mapování,

poté je možno zkoumat nepřekládané a promotorové oblasti.

Vzhledem k tomu, že námi vybraná metoda přímého sekvenování

nemusí vést k identifikaci všech typů mutací, je možné, že bude

třeba použít další přístup založený například na studiu genové

exprese.

5.6. Využití výsledků

Využití výsledků plynoucích z výzkumu PPCD v této práci lze

rozdělit na přímé, které je možné okamžitě aplikovat v klinické praxi

pro zlepšení diagnostiky a genetického poradenství, a na budoucí,
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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 (Liskova et al., 2003).
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6. ZÁVĚRY

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 autozomálně dominantní 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 obou 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.
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Typ PPCD podmíněný mutací/mutacemi v dosud nezjištěném

genu na krátkém raménku 20. chromozomu se jeví jako 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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