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WES – celoexómové sekvenovanie
DNA diagnostika
• klinicky a/alebo geneticky heterogénne ochorenia kedy je obtiažne indikovať
konkrétne gény na DNA analýzu

• extrémne zriedkavé ochorenia – problem identifikovať ochorenie, neúplná
klinická charakterizácia
• nové genetické príčiny ochorení

MITOCHONDRIOPATIE – klinicky heterogénne
- geneticky heterogénne (>250 známych génov)

- potenciál objaviť nové genetické príčiny

(GO „mitochondrion“ > 1500 génov)

Leighov syndróm
• Subakútna nekrotizujúca encefalomyopatia
• Progresívne neurodegeneratívne ochorenie so skorým začiatkom (do 2 rokov)
• Hypotónia, neprospievanie , psychomotorická reterdácia/regresia
• Laktátová acidóza – mitochondriálne ochorenie
•Typický MRI nález

Bazálne gangliá
Koordinácia vedomých pohybov
(Symptómy: ataxia, dystónia)

Mozgový kmeň
Kontrola základných funkcií
(Symptómy: porucha prehĺtania,
rytmu dýchania, srdcového rytmu)

Leighov syndróm
Geneticky heterogénne ochorenie – viac ako 75 génov

SURF1

Lake et al., Annals of Neurology, 2016

Pacient 1

• hypotónia, hypotrofia, neprospievanie
• oneskorený psychomotorický vývin
• hypoglykémia
• zvýšená koncentrácia laktátu
• v krvi - 9.19 mmol/l (ref < 1.8 mmol/l)
• v likvore - 10.49 mmol/l (ref < 2.1 mmol/l)

7 mesiacov

Proband (7m)

WES
115 972 variantov
• 21 719 kódujúcich + konsenz. miesta zostrihu
• 4 392 MAF < 0.001
•
226 v paneli 1595 génov (GO:0005739, „mitochondrion“)
2 patogénne varianty v SURF1 →

Leighov sy.
c.[845_846del2];[=]
(p.[S282Cfs*9];[=])

c.[823_833+7del18];[=]
(p.[I275Vfs*13];[=])

c.[845_846del2];[823_833+7del18]
(p.[S282Cfs*9];[I275Vfs*13])

Pacient 1

Pomocou WES sme mohli pacienta
diagnostikovať aj napriek chýbajúcemu
kľúčovému znaku ochorenia.

11 mesiacov

• hypotónia, hypotrofia, neprospievanie
• oneskorený psychomotorický vývin
• hypoglykémia
• zvýšená koncentrácia laktátu
• v krvi - 9.19 mmol/l (ref < 1.8 mmol/l)
• v likvore - 10.49 mmol/l (ref < 2.1 mmol/l)

7 mesiacov

Proband (7m)

Súbor pacientov
• s MRI obrazom Leighovho syndrómu

• s poruchou v komplexe IV dýchacieho reťazca
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Pacient nástupu
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Záver
• u pacientov s Leighovym sy. na Slovensku odporúčame prednostne analyzovať
SURF1 a následne WES
• významná časť pacientov – extrémne zriedkavé alebo nové genetické príčiny

Štúdiom vzácnych ochorení nielen pomáhame ich diagnostike, ale
je ním možné získať poznatky o základných procesoch
prebiehajúcich v bunkách.

Ďakujem za pozornosť!
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