
 
 

 

ABSTRAKT 

 

Huntingtonova choroba (HCH) predstavuje dedičné monogénne neuropsychiatrické  

degeneratívne ochorenie s progresívnym priebehom a fatálnym koncom. Nástup ochorenia je 

v strednom veku života pacienta. Medzi najvýraznejšie klinické príznaky patria pohybové 

symptómy, progredujúci pokles kognitívnych funkcií a rôzne psychické zmeny. Progresiu 

HCH žiaľ nie je možné ovplyvniť liečbou a symptómy môžeme len prechodne 

farmakologicky utlmiť. Prvotná patológia HCH vyplýva z poškodenia bazálnych ganglií, 

avšak expresia mutovaného huntingtínu bola detegovaná vo všetkých tkanivách. A teda 

mutácia v bunkách mozgu ne-neuronálneho pôvodu a periférnych oblastí prispieva k patológii 

HCH. Zápal v centrálnej nervovej sústave (CNS), predovšetkým aktivácia mikroglie, sa 

podieľa na patogenéze HCH. Vzhľadom na to, že proteín huntingtín i jeho mutovaná forma sú 

exprimované aj v periférnych imunitných bunkách, sme predpokladali, že zápalové zmeny 

detegované v periférnych tkanivách budú odzrkadľovať zápalový proces v CNS. Niekoľko 

nedávnych štúdií naznačilo, že imunitný systém by mohol pôsobiť ako modifikátor 

neuropatológie HCH. Za účelom sledovania úspechu akéhokoľvek terapeutického prístupu v 

pre-manifestačnom štádiu HCH, je dôležité identifikovať robustné biomarkery nástupu a 

progresie ochorenia. Mozgovomiechový mok a periférna krv môžu poskytnúť pohľad do 

patológie HCH, nové perspektívne biomarkery ochorenia a prípadné terapeutické ciele. Pre 

štúdium dysfunkcií imunitného systému pri HCH a pre hľadanie kandidátnych biomarkerov 

nástupu a progresie ochorenia sme využili model transgénneho miniprasaťa pre HCH 

a podrobili ho kvantitatívnej proteomickej analýze prostredníctvom Luminex xMAP 

technológie. Podarilo sa nám identifikovať proteíny významne ovplyvnené HCH u 

transgénnych miniprasiat. S využitím kvantitatívnych multiplexových imunologických 

techník a detailnej analýzy získaných dát, sa nám podarilo prostredníctvom zmeneného 

profilu cytokínov preukázať zapojenie vrodeného imunitného systému, ako aj nedostatočnú 

proti-zápalovú odpoveď adaptívnej imunity v CNS transgénnych miniprasiat. Tieto zistenia 

identifikovali proteíny IFNα a IL-10 ako sľubné biomarkery v CNS a chemokín IL-8 v 

krvnom sére transgénnych miniprasiat. Pomocou stanovovania koncentrácií cytokínov 

budeme ďalej sledovať priebeh pre-manifestačného štádia u transgénnych miniprasiat. Okrem 

toho sa táto metodika v najbližšej dobe využije pri pre-klinickej štúdii znižovania 

koncentrácie mutovaného huntingtínu pomocou AAV5 vektora u miniprasacieho modelu pre 

HCH. 


