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:: Abetalipoproteinémia

Orpha číslo: ORPHA14

Prehľad

Abetalipoproteinémia / homozygotná familiárna hypobetalipoproteinémia (ABL/HoFHBL) je závažná forma
familiárnej hypobetalipoproteinémie. Charakterizuje sa trvalo nízkymi hodnotami apolipoproteínu B a LDL
cholesterolu (pod 5. percentil) v spojení s malabsorpciou, hepatomegáliou, oneskorením rastu,
neurologickými a neuromuskolárnymi prejavmi. Ide o veľmi zriedkavé ochorenie, jeho prevalencia sa
odhaduje na menej ako 1:1 000 000. Manifestuje sa počas prvého roku života alebo vo včasnom detstve.
Často býva spojená s poruchou trávenia tukov, steatózou pečene, steatoreou. Môže sa pridružiť aj
spastická ataxia, atypická retinitis pigmentosa, akantocytóza, nízke hladiny vitamínov rozpustných
v tukoch a cirhóza pečene.
Abetalipoproteinémia je recesívne dedičné ochorenie, ktoré je výsledkom mutácie dvoch alel génu MTTP
(MTP; 4q24). Ďalšie závažné familiárne hypobetalipoproteinémie sú dedené kodominantným spôsobom
a sú výsledkom mutácii dvoch alel v géne APOB (2p24-p23). Diagnóza je založená na stanovení hladín
sérových lipidov po 12 hodinovom hladovaní - LDL cholesterol (<0,10 g/l), triacylglyceroly (<0,20 g/l),
apolipoproteín B (<0.10g/L) u pacienta, ale aj jeho rodičov. Pomocnými vyšetreniami sú identifikácia
steatorey a deficitu apolipoproteínu B po perorálnom podaní lipidov, meranie liposolubilných vitamínov (A,
E, K), identifikácia akantocytózy v krvnom nátere, neurologické a očné vyšetrenie. Diagnózu potvrdí
identifikácia mutácii génu MTPP alebo APOB. Diferenciálna diagnostika zahŕňa metabolické ochorenia
s preťažením pečene, so steatózou a/alebo hepatomegáliou, atypické ochorenia centrálneho
a periférneho nervového systému a sekundárne príčiny hypocholesterolémie (iatrogénne alebo
systémové). Prenatálna diagnostika je možná, len ak je známa kauzálna mutácia u oboch rodičov.
Prognóza je závažná, so signifikantným skrátením dĺžky života, pacienti by mali byť vedení
v špecializovaných centrách.

Odborný recenzent:
o Dr. Pascale BENLIAN

Posledná úprava: Máj 2009
Preklad: December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Akútna lymfoblastová leukémia
Orpha číslo: ORPHA513

Prehľad
Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) predstavuje 75% všetkých prípadov leukémie v detskom
veku. Ide o malígnu proliferáciu lymfoidných buniek zablokovaných vo včasnom štádiu
diferenciácie. Každoročne je leukémia diagnostikovaná približne u 3000 detí v Spojených
štátoch amerických a u 5000 detí v Európe. Incidencia je dosahuje vrchol medzi 2. a 5. rokom
života. Ochorenie môže prebiehať asymptomaticky ale aj s akútnym život ohrozujúcim
krvácaním, infekciou a príhodami sťaženého dýchania. Aj keď primárne postihuje kostnú dreň
a periférnu krv, abnormálnymi bunkami môže byť infiltrovaný každý orgán alebo tkanivo.
Najčastejšími príznakmi sú lymfadenopatia, hepatosplenomegália, horúčka, krvácanie a bolestí
kostí.
Vo väčšine prípadov sa preukážu chromozómové a genetické abnormality. Objavia sa
spontánne v génoch, ktoré hrajú dôležitú regulačnú úlohu v kontrole populácií lymfoidných
buniek. Najčastejšou je translokácia t(12;21), ktorá je aj prognostickým faktorom. ALL je
biologicky heterogénna, preto je na stanovenie diagnózy potrebná morfologická, imunologická,
cytogenetická, biochemická a molekulárno-genetická charakteristika leukemických lymfoblastov.
Rovnaké metódy sa využijú aj na vylúčenie iných príčin zlyhania kostnej drene a na
klasifikovanie jednotlivých podtypov ALL. Laboratórne je prítomná hyperleukocytóza spôsobená
cirkulujúcimi lymfoblastami, anémia a trombocytopénia. Punkcia kostnej drene, ktorá odhalí
infiltráciu leukemickými bunkami, je v diagnostike nevyhnutná. Chemoterapeutické protokoly
prijaté medzinárodne spolupracujúcimi skupinami majú štyri hlavné ciele: indukcia so snahou
o kompletnú remisiu, preventívna liečba na predchádzanie poškodenia centrálneho nervového
systému, konsolidácia/re-inukcia a udržiavacia liečba. Aj keď manažment relapsu ostáva vo
veľkej miere kontroverzný, vo väčšine prípadov sa používa vysoká dávka chemoterapie
a transplantácia kmeňových buniek. V roku 2006 získala clofarabine autorizáciu na trh
Európskej únie ako „Orphan drug“ pre druhú líniu liečby pediatrických pacientov s ALL. Nový
inhibítor tyrozín-kinázy – dasatinib sa ukázal ako bezpečná a efektívna voľba pre dospelých
s lymfoblastovou leukémiou a pozitívnou „Philadelphia“ chromozómom a tiež pri rezistencii alebo
intolerancii na imatinib. Klinické štúdie s týmto inhibítorom v súčasnosti prebiehajú aj v detskej
populácii. Vzostup prežívania detí mladších ako 15 rokov bol dramatický, od menej ako 10%
v 60-tych rokoch až do 75% v neskorých 90-tych rokoch. Nanešťastie, v krajinách s limitovanými
prostriedkami, ktoré sú domovom približne 80% detskej populácie, výsledky prežívania stále nie
sú uspokojivé.
Odborní recenzenti :
o Pr Andrea BIONDI
o Dr Roberto CHIESA
o Dr C CITTERIO
o Dr V CONTER
o Dr C RIZZARI
o Dr Arturo SALA
Posledná úprava : August 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net

5

:: Gaucherova choroba typ 2 –
akútny neurónopatický typ

Orpha číslo: ORPHA77260

Prehľad
Gaucherova choroba typ 2 je akútna neurologická forma Gaucherovej choroby (GD, pozri tento pojem).
Charakterizuje sa skorým nástupom príznakov a závažným neurologickým postihnutím mozgového
kmeňa. Je tiež spojená s organomegáliou. Spravidla vedie k úmrtiu pred druhým rokom života.
Ročná incidencia GD v populácii sa pohybuje okolo 1:60 000 a prevalencia 1:100 000. GD typ 2 je veľmi
zriedkavá, postihuje asi 5% všetkých pacientov s GD, berúc do úvahy jej závažnosť a skoré úmrtie.
Ochorenie sa zvyčajne prejavuje vo veku 3-6 mesiacov systémovou manifestáciou,
hepatosplenomegáliou a skorými a závažnými neurologickými príznakmi. Prvými známkami sú
okulomotorická paralýza alebo fixovaný bilaterálny strabizmus spojený s bulbárnymi príznakmi, potenie,
progresívna spasticita a dystonické pohyby. Kŕče sa zvyčajne objavia neskôr a prejavia sa ako
myoklonická epilepsia, ktorá je refraktérna na liečbu antiepileptikami.
GD typ 2 je lyzozómové metabolické ochorenie spôsobené mutáciou génu GBA (1q21), ktorý kóduje
enzým glukocerebrozidázu. Deficit glukocerebrozidázy vedie k akumulácii glukozylceramidázy (alebo
beta–glukocerebrozidázy), ktoré sa hromadia v bunkách retikuloendoteliálneho systému v pečeni, slezine
a kostnej dreni (tzv. Gaucherove bunky). Definitívna diagnóza vyžaduje dôkaz deficitu aktivity enzýmu
glukocerebrozidázy. Biochemická prenatálna diagnostika môže byť navrhnutá len u párov, ktoré už majú
dieťa s GD typ 2. Môže byť realizovaná meraním aktivity enzýmu vo vzorkách choriových klkov v 10-12.
týždni tehotenstva alebo z amniocentézy v 16. týždni tehotenstva. Prenos je autozomálne recesívny.
Liečba nemá efekt na neurologickú manifestáciu a preto nie je u pacientov s GD typ 2 indikovaná.
Prognóza ochorenia je zlá, väčšina pacientov zomiera pred dosiahnutím 2. roku života.

Odborní recenzenti :
o Dr Nadia BELMATOUG
o Dr Jérôme STIRNEMANN
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Deficit adenozín monofosfát deaminázy
Orpha číslo: ORPHA45

Prehľad
Deficit adenozín monofosfát (AMP) deaminázy predstavuje metabolické ochorenie s dvoma odlišnými
formami. Chýbanie aktivity erytrocytovej izoformy AMP deaminázy bolo popísané u pacientov s nízkou
hladinou kyseliny močovej, bez zjavných klinických príznakov.
Deficit izoadenylát deaminázy je dedičné ochorenie energetického metabolizmu s deficitom aktivity AMP
deaminázy v kostrovom svalstve. Je charakterizované svalovou bolesťou indukovanou cvičením, kŕčmi
a/alebo skorým nástupom únavy. Približne 1-2% Kaukukazskej populácie prenáša genetický defekt
deficitu myoadenylát deaminázy, ale len u malej časti prenášačov sa vyvinú klinické príznaky. Prevalencia
nie je známa, bolo však publikovaných niekoľko stoviek kazuistík. Ženy a muži sú postihnutí v rovnakom
pomere. Väčšina pacientov trpí symptómami po cvičení: rýchla únava, kŕče alebo myalgie. Približne
u rovnakej časti pacientov začínajú príznaky v detstve, adolescentnom alebo dospelom veku. Po
zvýraznení príznakov počas prvých niekoľko rokov sa klinický priebeh väčšinou stabilizuje. Neexistujú
dôkazy o muskulárnej dystrofii alebo atrofii. Ochorenie postihuje výlučne kostrové svalstvo, hladké svaly
alebo iné orgány nie sú postihnuté. Prenos je autozómovo recesívny. Väčšinu pacientov s týmto
ochorením tvoria homozygóti pre nonsens C34-T mutáciu v géne AMPD1 (adenozín monofosfát
deamináza typ 1). Táto mutácia vytvára včasný stopkodón, ktorý bráni syntéze enzymaticky aktívneho
proteínu. Tento deficit narušuje cyklus purínových nukleotidov a teda tvorbu svalovej energie. Prekvapivo
boli popísaní aj asymptomatickí pacienti s deficitom AMP deaminázy, čo nasvedčuje existencii ďalších
pomocných faktorov pri vývoji myopatických symptómov. Diagnóza je založená na histochemickom
stanovení alebo biochemickej analýze zo svalovej biopsie, ktorá preukáže nedostatočnú aktivitu svalovej
adenylát deaminázy, alebo molekulovej identifikácie kauzálnej mutácie. Bohužiaľ, medikamentózna liečba
tohto ochorenia neexistuje. Symptómy zlepšuje podávanie D-ribózy, aj keď efekt tohto cukru je len
krátkodobý a nebol dokázaný pozitívny efekt v nasledujúcich dňoch.

Odborný recenzent :
o Pr M. GROSS
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Deficit alfa-1-antitrypsínu
Orpha číslo: ORPHA60

Prehľad
Deficit alfa-1-antitrypsínu (AATD) je genetické ochorenie, ktoré sa manifestuje pľúcnym emfyzémom,
pečeňovou cirhózou a zriedkavo aj kožnou panikulitídou. Charakterizuje sa nízkou sérovou hladinou AAT,
hlavného inhibítora proteázy (PI) v ľudskom sére. Hlavná funkcia AAT v tele je viazať a tým inaktivovať
enzým elastázu, ktorá je zodpovedná za degradáciu alebo odbúravaniu buniek a tkanív. Nízka hladina
AAT vedie k hromadeniu elastázy v pľúcach a AAT v pečeni.
Prevalencia v západnej Európe sa odhaduje na 1:2500, častejší výskyt sa pozoroval u ľudí
škandinávskeho pôvodu. V severnej Európe je najčastejšia mutácia alely PI typu Z a PI typu S, pri
závažnom priebehu ide o PI typu ZZ. Klinická manifestácia je široko variabilná, od asymptomatického
priebehu až po smrteľné ochorenie pľúc a pečene. Typ ZZ a SZ AATD sú rizikové pre vývoj respiračných
príznakov (dyspnoe, kašeľ), skorý nástup emfyzému a obštrukciu dýchacích ciest vo včasnom dospelom
živote. Na progresii ochorenia sa môžu podieľať aj enviromentálne faktory ako fajčenie, či expozícia
prachu. Pri type ZZ AATD dochádza k rozvoju akútneho alebo chronického poškodenie pečene.
V detstve sa manifestuje ako prolongovaný novorodenecký ikterus s konjugovanou hypergilirubinémiou
a abnormalitami pečeňových enzýmov. Cirhóza pečene sa môže objaviť aj v neskoršom veku (po 50
rokoch). Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť nekrotizujúca panikulitída alebo sekundárna
vaskulitída.
AATD je spôsobená mutáciou génu SERPINA1 (14q32.1) kódujúceho AAT, defekt sa dedí autozomálne
recesívnou cestou. Diagnóza môže byť potvrdená stanovením nízkej hladiny sérovej AAT izoelektrickým
meraním. Diferenciálna diagnostika by mala vylúčiť krvácavé ochorenia alebo inú príčinu ikteru, vírusové
infekcie, hemochromatózu, Wilsonovu chorobu a autoimúnnu hepatitídu (pozri tieto termíny). Pri pľúcnom
postihnutí sa odporúča substitučná liečba alfa-1-antitrypsínom, pravidelné každoročné očkovanie proti
chrípke a očkovanie proti pneumokokom každých 5 rokov. Pri príznakoch dyspnoe sa podávajú dlhodobo
pôsobiace bronchodilatátory alebo inhalačné kortikosteroidy. V terminálnom štádiu ochorenia je potrebné
pristúpiť k transplantácii pečene a pľúc. U pacientov s cirhózou pečene je prognóza závažná.

Odborní recenzenti :
o Dr Laura FREGONESE
o Dr Jan STOLK
Posledná úprava : Jún 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Fabryho choroba - deficit alfa-galaktozidázy A
Orpha číslo: ORPHA

Prehľad
Fabryho choroba (FCH) je progresívne, dedičné, mutisystémové lyzozómové metabolické ochorenie
charakterizované špecifickými neurologickými, kožnými, renálnymi, kardiovaskulárnymi, kochleovestibulárnymi a cerebrovaskulárnymi príznakmi. Ročná incidencia prestavuje 1:80 000 živonarodených
detí, pri zohľadnení foriem s neskorým nástupom dosahuje prevalencia 1:3000. FCH je panetnická.
Klinický obraz pokrýva široké spektrum od miernych heterozygótnych foriem u žien až po závažné prípady
hemizygótnych mužov bez akejkoľvek zvyškovej aktivity alfa-galaktozidázy A a klasickym postihnutím
orgánov. Pacienti môžu mať charakteristické neurologické (bolesť), kožné (angiokeratómy), renálne
(proteinúria, obličkové zlyhanie), kardiovaskulárne (kardiomyopatia, arytmia), kochelo-vsetibulárne
a cerebrovaskulárne (tranzientne ischemické ataky, ischémia) príznaky. Prvým príznakom FCH je
najčastejšie chronická bolesť charakterizovaná pálením a brnením s parestéziami, s epizódami pálivej
bolesti. Bolesť môže do dospelosti vymiznúť. Anhidróza a hypohidróza môžu vyvolávať pocity tepla a tak
spôsobiť intoleranciu pohybovej aktivity. Ďalšie príznaky zahŕňajú angiokeratóm, korneálne zmeny,
tinnitus, chronickú únavu, kardiálne (hypertrofia ľavej komory, arytmia, angina pectoris)
a cerebrovaskulárne abnormality, dyspone a nefropatiu.
Fábryho choroba je porucha metabolizmu glykosfingolipidov spôsobená deficitom alfagalaktozidázy A
v lyzozómoch, ktorá je zapríčinená mutáciou génu GLA (Xq21.3-q22) kódujúceho tento enzým. Vzhľadom
na to, že genetická informácia o tomto enzýme je umiestnená na X chromozóme, choroba je plne vyvinutá
u mužov, ženy sú postihnuté menej významne. Deficit aktivity vyúsťuje do akumulácie
globotriaosylceramidu (Gb3) v lyzozómoch, čo v bunkách pravdepodobne spúšťa kaskádu ďalších
procesov.
Definitívna laboratórna diagnostika zahŕňa dôkaz deficitu enzýmu u hemizygótnych mužov. Enzýmová
analýza môže občas pomôcť odhaliť heterozygótov, ale často je nejednoznačná v dôsledku náhodnej
inaktivácie chromozómu X. U žien je povinné molekulárne testovanie (genotypizácia). V detstve je
potrebné vylúčiť iné príčiny bolesti ako reumatoidná artritída a „bolesti z rastu“. V dospelosti sa
v diferenciálnej diagnostike zvažuje sclerosis multiplex.
Prenatálna diagnostika je dostupná stanovením enzýmovej aktivity alebo pomocou analýzy DNA
z choriových klkov alebo amniových buniek, z etických dôvodov len u plodov mužského pohlavia.
Preimplantačná diagnostika je tiež možná.
FCH sa prenáša ako X-viazané ochorenie. Existencia atypických foriem, neskorší nástup príznakov
a možnosť špecifickej terapie komplikuje genetické poradenstvo. V posledných rokoch bola zavedená
špecifická enzymatická liečba podávaním alfa-galaktozidázy vyrobenej in vitro Dlhodobé výsledky sú
sľubné. Konvenčný liečebný prístup zahŕňa analgetickú a nefroprotektívnu liečbu (inhibítory ACE,
blokátory angiotenzínových receptorov), antiarytmiká, implantáciu kardiostimulátora, dialýzu
a transplantáciu obličiek.
S vekom sa postupne vyvíja poškodenie vitálne dôležitých orgánových systémov, ktoré môže viesť k ich
zlyhaniu. Chronická obličková choroba a život ohrozujúce kardiovaskulárne alebo cerebrovaskulárne
komplikácie limitujú dožívanie neliečených mužov a ženy o 20 a 10 rokov oproti zdravej populácii.

Odborný recenzent :
o Pr Dominique GERMAIN
Posledná úprava : Jún 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Alportov syndróm
Orpha číslo: ORPHA63
Prehľad
Alportov syndróm (AS) je vrodené ochorenie charakterizované glomerulárnou nefropatiou s hematúriou a
s asociovanou senzorineurálnou hluchotou. Príčinou je defekt štruktúry kolagénu typ IV, ktorý je
normálnou zložkou glomerulárnej aj kochleárnej bazálnej membrány. Prevalencia sa odhaduje na 1:50
000. Patologické zmeny na očiach sú prítomné u 1/3 pacientov (lenticonus anterior, korneálne lézie).
Senzorineurálna hluchota je spojená s postihnutím kochleárneho aparátu. Extrarenálne postihnutie sa
môže manifestovať aj trombopéniou a leiomatózou (pozri tento termín).
Najčastejšia forma ochorenia je spôsobená mutáciou v géne COL4 A5, ktorý je lokalizovaný na
chromozóme Xq22 a kóduje 5 alfa reťazec kolagénu typ IV. Pacienti mužského pohlavia bývajú postihnutí
ťažko, s nálezom mikroskopickej hematúrie vo včasnom živote (okolo 3,5 roka u chlapcov a 9 rokov
u dievčat). Rozvíja sa proteinúria s progresiou do chronickej obličkovej choroby pred 40 rokom života.
U väčšiny pacientov ženského pohlavia je progresia miernejšia. Mutácie v génoch COL4A3 a COL4A4 na
druhom chromozóme, sú zodpovedné za menej častú (15%) autozomálne recesívnu formu AS. Táto je
rovnako závažná pre mužské aj ženské pohlavie. Autozómovo dominantná forma AS sa predpokladá len
u veľmi malého počtu postihnutých, udáva sa asi len 1% prípadov.
Pre diagnózu je potrená podrobná rodinná anamnéza a hodnotenie klinických príznakov. Vyšetrenie
vzorky z renálnej biopsie pod elektrónovým mikroskopom preukáže typické zmeny bazálnej membrány
glomerulov. Možnou diagnostickou metódou je vyšetrenie protilátok proti alfa 3, alfa 4 a alfa 5 reťazcom
kolagénu typ IV v obličkách a koži. Dospelí pacienti môžu mať čiastočne zachovaný sluch, časť z nich
potrebuje kompenzačné pomôcky. U pacientov s chronickou obličkovou chorobou je metódou voľby
hemodialýza a peritoneálna dialýza. Transplantácia obličiek u pacientov s AS je zvyčajne úspešná, rozvoj
nefritídy štepu je popisovaný u 10% pacientov.

Odborní recenzenti :
o Dr Mietta MERONI
o Pr Adalberto SESSA
Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Anafylaktoidná purpura
Orpha číslo: ORPHA761
Prehľad
Schönlein-Henochova purpura (SHP) je systémová IgA vaskulitída postihujúca malé cievy. Charakterizuje
sa kožnou purpurou, artritídou a abdominálnym a/alebo renálnym postihnutím. SHP zvyčajne postihuje
deti, u dospelých je zriedkavá. Ročný výskyt u detí je odhadovaný na 1:6600 až 1:4800, kým u dospelých
sa pohybuje okolo 1:1 000 000. Pomer mužov a žien je 1,5:1.
Klinicky sa prejavuje vaskulárnou purpurou, ktorá je zvyčajne symetrická, primárne lokalizovaná
v gluteálnej oblasti a na dolných končatinách. U dospelých je kožný nález častejšie komplikovaný
nekrotickými alebo hemoragicko-bulóznymi léziami. Bolesti brucha sú časté a môžu byť spojené s život
ohrozujúcim krvácaním do tráviaceho traktu. Postihnutie obličiek je závažnejšie a častejšie u dospelých.
Zvyčajne sa prejavuje mikroskopickou hematúriou s rôznym stupňom proteinúrie. Pacienti môžu mať
artralgie, ktoré predominantne postihujú kolená a lakte. Pridružiť sa môže nefrotický syndróm, hypertenzia
až renálne zlyhanie. Ďalšie prejavy sú zriedkavé, môžu zahŕňať bolesti hlavy, kŕče, parézu,
orchiepididymitídu, uretritídu, pankreatitídu, myozitídu, episkleritídu, krvácanie do pľúc a mykoarditídu.
SHP je asociované s depozitmi IgA-imunokomplexov v arteriolách, kapilárach a venulách, ale presná
etiológia ostáva neznáma. Začiatok ochorenia môže byť indukovaný infekciou rôznymi baktériami,
množstvom liekov, jedál alebo uštipnutím hmyzom. Diagnostika je založená na klinických
a histopatologických nálezoch. Vyšetrenie biopsie kože a obličky preukáže depozity IgA s cirkulujúcimi IgA
imunokomplexami. Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné príčiny purpury ako trombocytopénia, poruchy
zrážania alebo infekčné ochorenia. U dospelých je potrebné brať do úvahy Wegenerovu granulomatózu,
Churg-Straussovej syndróm, mikroskopickú polyangitídu, systémový lupus erythematosus a zmiešanú
kryoglobulinémiu (pozri tieto termíny).
Liečba je symptomatická. Použitie kortikoidov a/alebo imunosupresív je kontroverzné, malo by byť
zvážené v prípade závažných gastrointestinálnych alebo renálnych príznakov. Gastrointesitnálne alebo
pulmonálne krvácanie môže predstavovať život ohrozujúci stav. Dlhodobá prognóza závisí od závažnosti
renálneho postihnutia. Dlhodobé štúdie u dospelých pacientov preukázali vznik chronickej obličkovej
choroby u jednej tretiny pacientov.

Odborný recenzent :
o Dr Evangeline PILLEBOUT
Posledná úprava : Marec 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Autozomálne dominantná nefronoftýza
Orpha číslo: ORPHA34149
Prehľad

Autozomálne dominantné cystické ochorenie drene obličiek (Autosomal dominant medullary cystic kidney
disease - ADMCKD) predstavuje chronickú tubulo-intersticiálnu nefropatiu. Spolu s nefronoftízou (NPH)
patrí do heterogénnej skupiny vrodených tubulo-intersticiálnych nefritíd, označovaných ako komplex NPHMCKD. Do dnes bolo popísaných menej ako 60 rodín s ADMCKD, prevalencia sa odhaduje na 1:100 000.
Nástup aj klinický priebeh ochorenia je individuálny. Symptómy sa objavujú priemerne okolo 28. roku
života, kedy sa začne znižovať koncentračná schopnosť obličiek a nastúpi polyúria. Osmolalita moču
v prvej rannej vzorke je stabilne nízka, chýba kompenzačný efekt aj po endonazálnom podaní
desmopresínu. Neskôr sa pridruží anémia, metabolická acidóza a urémia odrážajúca progresívne
zlyhávanie obličiek. Chronická obličková choroba sa zvyčajne vyvinie v tretej až piatej dekáde života,
prípadne neskôr.
S týmto ochorením boli spojené dva gény: gén MCKD1 (1q21) je asociovaný s neskorším rozvojom
chronickej obličkovej choroby (okolo 62 rokov), a gén MCKD2 (16p12, gén UMOD, kódujúci uromodulín
alebo Tamm-Horsfallov proteín) so skorším nástupom chronickej obličkovej choroby (okolo 32 rokov)
často s hyperurikémiou a dnou. Neskorá forma je alelickou variantou FJHN typ 1 (Familiárna juvenilná
hyperuremická nefropatia typ 1; Familial juvenile hyperuricemic nephropathy type 1 - pozri tento termín),
ktorá je tiež spôsobená mutáciami v UMOD géne. Kandidátne gény v rodinách, ktoré mali urémiu
a znížené vylučovanie kalcia aj uromodulínu, ale neukázali prepojenie s MCKD1 ani MCKD2, boli
lokalizované na 1q41. Pozitívna rodinná anamnéza v zmysle ADMCKD, klasický nález pretrvávajúcej
polyúrie a renálnej insuficiencie u dospelého pacienta vo veku 30-50 rokov by mal evokovať túto
diagnózu, s následným histologickým potvrdením s tubulo-intersticiálnych zmien. Diferenciálna
diagnostika ADMCKD by mala zahŕňať stavy zapríčiňujúce chronické progresívne tubulo-intersticiálne
ochorenia s minimálnymi alebo žiadnymi zmenami glomerulov. Genetická konzultácia je komplikovaná
inkompletnou penetranciou a variabilnou expresiou ochorenia. Špecifická liečba ADMCKD neexistuje,
potrebná býva korekcia tekutinových a elektrolytových dysbalancií. Pri chronickej obličkovej chorobe je
preferovaným prístupom dialýza nasledovaná transplantáciou obličiek. Tubulárne poškodenie sa
u transplantovaných obličiek už nezvykne objaviť.

Odborný recenzent :
o Prof. Antonio AMOROSO
Posledná úprava : Jún 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Autozomálne dominantné periodické horúčky

Orpha číslo: ORPHA32960
Prehľad
Periodický syndróm asociovaný s receptorom pre TNF (TRAPS, Tumor-necrosis factor receptor type 1 Associated Periodic Syndrome) je charakterizovaný epizódami vysokých horúčok, ku ktorým sa môže
pridružiť difúzna bolesť brucha, nauzea, vracanie, obštrukcia čreva podobná apendicitíde,
psuedocelulitída a lokalizovaná myalgia trupu alebo končatín. Ochorenie sa začína prejavovať
v dojčenskom až predškolskom veku. Hlavnou komplikáciou je AA Amyloidóza, prítomná v 25%
prípadoch.
Za toto ochorenie zodpovedá mutácia génu TNFRSF1A, ktorý kóduje Tumor-necrosis factor receptor type
1 (TNFR1). Jeho úloha v priebehu imunitnej odpovede, prostredníctvom aktivácie nukleárneho faktoru KB,
je dobre známa. Spôsob dedičného prenosu je autozomálne dominantný. Solubilná forma receptoru je
vytvorená proteolýzou z membrány. Fyziologická úloha solubilnej formy nie je úplne známa, ale môže mať
antagonistickú úlohu v zápalovej ceste zahŕňajúcej TNFα. V rozdieľ s odpoveďou na iné zápalové procesy
alebo infekčné ochorenia, hladina produktu solubilného TNFRF1A génu u pacientov s TRAPS počas
atakov zápalu nestúpa. Prítomnosť reaktantov akútnej fázy v porovnaní s normálnou alebo nízkou
hladinou produktu solubilného TNFRSF1A sa ukazuje ako konštantný nález u pacientov s TRAPS.
Meranie hladiny produktu solubilného TNFRSF1A počas atakov môže byť krokom v diagnostike
rekurentných horúčok neznámej etiológie.

Odborný recenzent :
o Dr Catherine DODE
Posledná úprava : Február 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Autozomálne recesívna malígna osteopetróza
Orpha číslo: ORPHA667

Prehľad
Infantilná malígna osteopetróza je zriedkavá vrodená porucha resorpcie kostí s generalizovanou kostnou
denzifikáciou. Incidencia sa odhaduje na 1:200 000 živonarodených detí. Osteopetróza bola zachytená vo
väčšine etnických skupín. Aj keď je toto ochorenie veľmi zriedkavé, vyšší výskyt sa pozoruje v etnických
skupinách s výššou mierou konsangvinity. Klasické príznaky ochorenia - zlyhanie kostnej drene, fraktúry
a poškodenie zraku - začínajú vo včasnom dojčenskom veku alebo ešte počas fetálneho života. Zmeny
vyplývajú z poruchy funkcie osteoklastov, t.j. nedostatočnej rezorpcie nezrelej kosti. To vedie
k vyformovaniu patologickej dutiny kostnej drene a ku klinickým znakom vyplývajúcim zo zlyhania kostnej
drene. Tento stav je sprevádzaný hepatosplenomegáliou v dôsledku kompenzačnej extramedulárnej
hematopoézy. Porušená remodelácia kosti spôsobuje zúženie kosti v oblasti otvorov výstupov hlavových
nervov s príznakmi ich kompresie (hlavne optického nervu). Patologicky perzistuje primárna spongióza s
jadrami kalcifikovanej chrupavky v kosti. Abnormálna remodelácia primárnej väzivovej kosti na lamelárnu
vedie k vzniku krehkých kostí, ktoré sú náchylné k fraktúre. Zriedkavá forma ochorenia je asociovaná so
závažnou poruchou centrálneho nervového systému.
Prenos je autozomálne recesívny, ale genetická príčina môže byť heterogénna. Viac ako 50% prípadov je
spôsobených mutáciou génu TCIRG1 a ďalších 10% mutáciou génu CLCN7. Len malá časť pacientov má
popísané mutácie v géne OSTM1. Diagnózu potvrdia klinické a rádiologické nálezy. Biopsia kosti môže
ochorenie potvrdiť, ale nie je nevyhnutná. Nástup osteopetrózy v dojčenskom veku by sa mal odlíšiť od
omnoho miernejšej autozómovo dominantnej adultnej formy ochorenia a syndrómu deficitu
karboanhydrázy II., ktorý je asociovaný s renálnou tubulárnou acidózou a menej závažnou osteopetrózou.
Ak ide o recesívnu formu ochorenia, rodinám by malo byť ponúknuté genetické poradenstvo. Prenatálna
diagnostika môže byť realizovaná ultrazvukom v druhom trimestri alebo molekulárnou diagnostikou
z choriových klkov odobratých počas 11-13. týždňa gestácie. Priebeh ochorenia vyžaduje opakované
transfúzie krvi, liečbu infekcií, manažment vývojových porúch a zrakového postihnutia. Transplantácia
kostnej drene, ak je realizovaná zavčasu, môže zmierniť viaceré príznaky ochorenia a tak zlepšiť
prognózu. Limitujúce je poškodenie optického nervu.

Odborný recenzent :
o Dr Callum J WILSON
Posledná úprava : Október 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Autozomálne recesívna nefronoftíza

Orpha číslo: ORPHA655

Prehľad
Nefronoftíza je chronická tubulointersticiálna nefropatia s progresiou do chronického zlyhania obličiek.
Prevalencia je 1:100 000. Ochorenie je klinicky aj geneticky heterogénne, boli popísané tri jeho hlavné
formy.
Juvenilná nefronoftíza, najčastejšia forma, progreduje do chronického zlyhania obličiek pred 15. rokom
života je zodpovedná za 15% prípadov chronickej obličkovej choroby u detí. Prvé známky sa objavia po
2. roku života ako porucha koncentračnej schopnosti obličiek s polyúriou a polydipsiou, neprospievanie
a postupná strata renálnych funkcií bez známok glomerulárneho poškodenia. Sonografické vyšetrenie
preukáže normálnu veľkosť obličiek. Histologicky je postihnutá bazálna membrána tubulov, ktorá je
nepravidelne zhrubnutá, viacvrstvová alebo zúžená. Prítomná je aj intersticiálna fibróza. U niektorých
pacientov sú prítomné extrarenálne príznaky: tapetoretinálna degenerácia (Senior-Loken syndróm, pozri
tento termín), mentálne postihnutie, cerebelárna ataxia, abnormality kostnej drene a poškodenie pečene.
Infantilná nefronoftíza je chronická tubulo-intersticiálna nefropatia s kortikálnymi mikrocystami
a progresiou do chronickej obličkovej choroby pred piatym rokom života.
Najzriedkavejšou formou ochorenia je nefronoftíza s neskorým nástupom. Klinické a histologické známky
sú rovnaké ako u juvenilnej formy, ale vek objavenia sa chronickej obličkovej choroby je vyšší, priemerne
okolo 19. roku života.
Nefronoftíza je vrodené, autozomálne recesívne ochorenie. Bolo identifikovaných 5 asociovaných génov.
U 70% postihnutých detí boli pozorované heterozygótne delécie génu NPHP1 na chromozóme 2q13. Ich
detekcia pomocou PCR umožňuje stanoviť diagnózu. Prítomnosť genetickej heterogenity bola dokázaná
u pacientov s aj bez extrarenálneho poškodenia. Mutácie v géne NPHP2, kódujúcom inversín, sú
zodpovedné za infantilnú formu. Mutácie génu NPHP3 na chromozóme 3q21-22, boli popísané v jednej
rodine z Venezuely, kde spôsobili neskorý nástup ochorenia. Mutácie génu NPHP4, lokalizovaného na
chromozóme 1p36 boli pozorované u niekoľkých rodín, časť z nich mala asociované poškodenie retiny.
Mutácie iného génu - IQCB1/NPHP5 lokalizovaného na chromozóme 3q13 boli nedávno potvrdené
u pacientov s autozomálne recesívnou nefronoftízou a Senior-Lokenovým syndrómom. Ak už bola
identifikovaná mutácia u niektorého z potomkov, je možné realizovať prenatálnu diagnostiku.
V súčasnosti, neexistuje liečba ktorá by dokázala predísť progresii do chronickej obličkovej choroby.

Odborný recenzent :
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Bardet-Biedelov syndróm
Orpha číslo: ORPHA110

Prehľad
Bardet-Biedelov syndróm (BBS) patrí medzi cíliopatie s multisystémovým postihnutím. Jeho prevalencia
v Európe sa pohybuje medzi 1:125 000 až 1:175 000. Ochorenie je charakterizované kombináciou
klinických príznakov: obezita, pigmentová retinopatia, post-axiálna polydaktília, polycystické obličky,
hypogenitalizmus a poruchy učenia. Mnoho z nich sa môže objaviť až niekoľko rokov po nástupe
ochorenia. Klinický obraz je variabilný, ale u väčšiny pacientov sa prevaha klinických prejavov počas
trvania choroby prejaví. Pigmentová retinopatia je jediný konštantný klinický prejav prítomný v detstve.
BBS môže byť asociovaný s diabetom, hypertenziou, kongenitálnou kardiomyopatiou a Hirschprungovou
chorobou (pozri tento termín). Široké spektrum klinických príznakov je pravdepodobne asociované s
genetickou heterogenitou ochorenia. BBS je dedený predovšetkým autozomálne recesívnym spôsobom,
ale v niekoľkých prípadoch bola dokázaná oligogenetická dedičnosť. Aktuálne bolo identifikovaných 12
rôznych génov zodpovedných za tento fenotyp (BBS1 až BBS12). Tieto gény kódujú proteíny zapojené do
vývoja a funkcie primárnych cílií.
Chýbanie alebo dysfunkcia BBS proteínov vyúsťuje do anomálií v cíliach v orgánoch ako obličky alebo
oči. Vzťah medzi symptómami a ciliárnou dysfunkciou ostáva pri niektorých klinických manifestáciách
ochorenia nejasný. Primárne ostáva rozpoznanie klinického obrazu ochorenia, ktorý môže byť potvrdený
molekulárnou analýzou. Tá umožní genetické poradenstvo a prenatálnu diagnostiku pre členov
postihnutej rodiny. Diferenciálna diagnostika by mala zahŕňať Alströmov, McKusick-Kaufmannov a
Meckel-Gruberov syndróm (pozri tieto termíny). Pacienti s BBS vyžadujú multidisciplinárnu lekársku
starostlivosť. Renálne abnormality sú hlavnou život-ohrozujúcou manifestáciou, pretože môžu viesť
k chronickému zlyhaniu obličiek s potrebou transplantácie. Progresívna strata zraku v dôsledku dystrofie
sietnice, spolu s mentálnym postihnutím (ak je prítomné), hypomímiou a obezitou ovplyvňujú sociálny
život pacientov.

Odborní recenzenti :
o Pr Didier LACOMBE
o Dr Caroline ROORYCK THAMBO
Posledná úprava : December 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Babinská
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:: Bartterov syndróm
Orpha číslo: ORPHA112

Prehľad
Bartterov syndróm sa charakterizuje súborom klinických príznakov: hypokaliemická metabolická alkalóza,
zvýšená plazmatická hladina renínu a aldosterónu, nízky krvný tlaku a cievna rezistencia na angiotenzín
II. Prevalencia sa odhaduje na 1:830 000. Doteraz bolo popísaných päť genetických variantov, ale podľa
klinických kritérií sa dajú rozlíšiť len dve formy ochorenia: 1) Antenatalný alebo infantilný Bartterov
syndróm sa pozoruje u väčšiny pacientov s genotypom I, II a IV. Prejavuje sa polyhydramniómom,
predčasným pôrodom, polyúriou, dehydratáciou, hyperkalciúriou a nefrokalcinózou. B) Klasický Bartterov
syndróm vzniká u väčšiny pacientov s genotypom III, ale aj u časti pacientov s genotypom IV. Prejavuje sa
polyúriou-polydipsiou od detstva až do dospelosti, dehydratáciou a variabilným oneskorením výškovej a
hmotnostnej rastovej krivky. Hladina vápnika v moči môže byť normálna alebo mierne zvýšená.
Špecifickými príznakmi sú: strata sluchu pri genotype IV a hypokalcémia pri genotype V Bartterovho
syndrómu. Bartterov syndrómu vzniká následkom poruchy reabsorpcie sodíka, draslíka a chloridov na
úrovni Henleho slučky. Štyri z genetických variantov Bartterovho syndrómu sú prenášané autozomálne
recesívne. Sú spôsobené homozygotnou mutáciou alebo mutáciou zložených heterozygotov v štyroch
génoch, ktoré kódujú proteíny zapojené do reabsorpcie chloridov vo vzostupnej časti Henleho slučky: gén
SLC12A1 (15q15-21) kóduje sodík-draslík-chloridový kotransporter (NKCC2) pri type I Bartterovho
syndrómu; gén KCNJ1 (11q21-25) kóduje draselný kanál ROMK pri type II; gén CLCNKB (1p36) kóduje
bazolateralný chloridový kanál pri type III a gén BSND (1p31), kóduje barttin, subjednotku pre chloridový
kanál pri type IV. Posledný variant (typ V) sa prenáša ako autozomálne dominantný znak, a je spojený
s heterozygotnou mutáciou v géne CASR (3q13.3-Q21), ktorý kóduje vápnikový receptor. Diagnóza je
založená na klinickom obraze, koncentrácii plazmatických elektrolytov, hydrogénuhličitanov, horčíka,
vápnika, renínu a aldosterónu v krvi a koncentrácií močových elektrolytov, vylučovaní vápnika a horčíka
močom. Genetické vyšetrenie potvrdí definitívnu diagnózu. Diferenciálna diagnostika zahŕňa pseudoBartterov syndrómu (zneužívanie diuretík, skryté zvracanie), Gitelmanov syndróm, cystickú fibrózu a
celiakálne sprue (pozri tieto termíny). Diagnostické vyšetrenie amniocytov sa môže indikovať u matky s
postihnutým dieťaťom, alebo u potenciálne heterozygotných nosičov (blízki príbuzní postihnutých
jedincov). Liečba zahŕňa perorálnu dodávku draslíka, indometacínu a diuretiká šetriace draslík. V
stresových situáciách (interkurentné choroby, chirurgické zákroky, trauma) sa môžu hladiny elektrolytov
rýchlo meniť, čo vyžiada okamžitú a výraznú intravenóznu substitučnú liečbu. V závažných prípadoch
môže byť priemerná dĺžka života znížená ale zlyhanie obličiek je zriedkavé. Kvalita života môže byť
horšia, tempo rastu ja čiastočne znížené, a pomer medikalizácia/hospitalizácia je vysoký.

Odborný recenzent :
o Dr Giacomo COLUSSI
Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Beckwith-Wiedemannov syndróm
Orpha číslo: ORPHA116
Prehľad
Beckwith-Wiedemannov syndróm (BWS) je genetická porucha charakterizovaná nadmerným rastom,
predispozíciou k nádorom a vrodenými malformáciami. Choroba má panetnický výskyt a jej prevalencia sa
odhaduje na 1/ 13 700. Incidencia je rovnaká u mužov a žien s výnimkou jednovaječných dvojčiat
(u ktorých je významná prevaha žien). Pacienti majú tendenciu nadmerného rastu, a to vo zvýšenej miere
v priebehu 2. polovice tehotenstva a v prvých rokoch života, výška dospelých je zvyčajne v normálnom
rozmedzí. Abnormálny rast sa môže tiež prejaviť s hemihyperpláziou a / alebo makroglosiou (čo vedie k
ťažkostiam pri kŕmení, reči a občas aj k spánkovému apnoe). Hypoglykémia je hlásená u 30-50%
novorodencov. Charakteristický tvar tváre je bežný a často sa normalizuje do dospelosti. Okrem
makrosomie, makroglosie, hemihyperplázie a hypoglykémie, charakteristické nálezy zahŕňajú omfalokélu,
diastázu brušných svalov, embryonálne nádory, predné záhyby na ušnici, jamky na zadnom helixe, névus
flammeus alebo iné cievne malformácie, visceromegáliu abdominálnych orgánov,
fetálnu
adrenokortikálnu cytomegáliu (patognomická), renálne abnormality, pozitívnu rodinnú anamnézu a zriedka
rázštep podnebia. Srdcové chyby sa vyskytujú v 9-34% prípadov a asi v polovici prípadov sa pozoruje
spontánne odznievajúca kardiomegália. Kardiomyopatia je zriedkavá. Pacienti sú veľmi náchylní k
embryonálnym nádorom, predovšetkým v prvých 8 rokoch života s rizikom okolo 7,5 % (rozmedzí 4 21%).
BWS je spôsobený rôznymi epigenetickými a / alebo genetickými zmenami, ktoré dysregulujú
imprintované gény na chromozóme 11p15.5. Ochorenie sa vyskytuje sporadicky (85%), ale hlásil sa aj
familiárny prenos (15%). Molekulárne podskupiny sú spojené s rôznymi rizikami rekurencie a rôznymi
klinickými nálezmi (napr. nádorové riziko).
Všeobecne platí, že diagnóza je podporovaná prítomnosťou aspoň troch charakteristických klinických
nálezov, ale embryonálny nádor sa môže objaviť aj pri "miernejšej" manifestácii. Pozitívne molekulárne
testy môžu potvrdiť diagnózu, ale ich negatívny výsledok nevylučuje BWS. Diferenciálna diagnóza zahŕňa
Simpson-Golabi-Behmelov, Costellov, Perlmanov a Sotosov syndróm a tiež mukopolysacharidózu typ VI
(pozri tieto termíny).
Prenatálne vyšetrenie choriových klkov alebo amniocentézy môžu byť ponúknuté najmä v prípadoch, kedy
boli zistené cytogenetické alebo genómove abnormality. Poruchy metylácie sú v súčasnej dobe spoľahlivo
detekovateľné pomocou amniocentézy. Amniocentéza môže byť tiež indikovaná pri zachytení nálezov
súvisiacich s BWS u plodu počas USG vyšetrenia (napr. fetálna omfalokéla). Pri chýbaní známeho
molekulárneho defektu, môžeme vykonávať skríning s meraním koncentrácie sérového alfa-fetoproteínu
u matky a cielené ultrazvukové vyšetrenie u plodu.
Genetické poradenstvo je odporučené, odhad rizika rekurencie a kaskádové genetické testovanie
(cascade genetic testing), by mali vziať do úvahy rodinnú anamnézu a molekulárnu podskupinu
postihnutého rodinného príslušníka.
Vedenie pacienta zvyčajne zahŕňa štandardnú podpornú lekársku a chirurgickú starostlivosť. Zvýšený
dohľad pre riziko vzniku nádorov by sa mal začať, ak je podozrenie alebo je diagnostikovaný BWS a u
klinicky nepostihnutého jednovaječného dvojčaťa pacienta, ale momentálne by sa nemal viesť podľa
genotypovej / fenotypovej korelácie. Skríning pre hypoglykémiu by sa mal vykonať v novorodeneckom
období, ak existujú predpoklady alebo diagnostické prenatálne nálezy, a to aj u klinicky nepostihnutých
novorodencov so zvýšeným rizikom na základe rodinnej anamnézy. Spektrum klinického priebehu je
variabilné, na ťažkom konci spektra sú pacienti ohrození predčasnou smrťou v dôsledku komplikácií
vyplývajúcich z hypoglykémie, predčasných pôrodov, kardiomyopatie, makroglosie, alebo vzniku nádorov.
U pacientov, ktorí prežijú detstvo je prognóza vo všeobecnosti dobrá.

Odborní recenzenti :
o Prof. C. SHUMAN
o Prof. R. WEKSBERG
Posledná úprava : December 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Blackfan-Diamondová anémia
Orpha číslo: ORPHA124
Prehľad
Blackfan-Diamondová anémia (DBA) je vrodená aregeneratívna a často makrocytová anémia s
erytroblastopéniou. Ročný výskyt v bežnej populácii v Európe sa odhaduje na približne 1/150 000. Obe
pohlavia sú rovnako postihnuté a nebola zistená žiadna etnická predispozícia. Anémia sa objaví vo
včasnom živote, zvyčajne počas prvých 2 rokov. Diagnóza po 4. roku života je veľmi málo
pravdepodobná. Bledosť a dýchavičnosť, najmä pri kŕmení, alebo pri dojčení, sú hlavnými varovnými
znakmi. Bledosť je izolovaná bez organomegálie, bez náznakov hemolýzy a zapojenia ďalších
krvotvorných buniek do ochorenia. Viac ako polovica zo všetkých pacientov s DBA majú znížený vzrast a
vrodené anomálie najčastejšie kraniofaciálne (Pierre-Robinov syndróm a rázštep podnebia), anomálie
palca a urogenitálneho traktu. Tehotenstvo postihnutých žien sa označujú ako vysoko rizikové, pre matku i
dieťa. Pacienti s DBA môžu byť vystavení vyššiemu riziku leukémie a rakoviny. DBA je autozomálne
ochorenie s variabilnou penetranciou. V súčasnej dobe sú patogénne mutácie identifikované u 40-45%
pacientov. Všetky zahrnuté gény kódujú ribozomálne proteíny (RPS) buď malej (RPS7, RPS17, RPS19,
RPS24) alebo veľkej (RPL5, RPL11, RPL35a) subjednotky. Mutácie v RPS19 sú prítomné u 25 %, u
RPL5 9% a RPL11 u 6,5% pacientov, zatiaľ čo každý z ďalších génov je zodpovedný za ochorenie iba u
1 - 3% prípadov. Jediná jasná korelácia medzi genotypom a fenotypom sa našla pri výskyte
kraniofaciálnych abnormalít pri nosičstve mutácii génu RPL5 a RPL11. Naopak, pri nosičstve mutácii
génu RPS19a je táto anomália zriedkavá. U dieťaťa s anémiou a erytroblastopéniou sa dá diagnózu
predpokladať na základe rodinnej anamnézy (10-20% prípadov), prítomnosti malformácii (40% prípadov).
Zvýšená koncentrácia erytrocytovej adenozínovej deaminázy (EAD) je častým ale nešpecifickým znakom,
EAD môže byť zvýšená u príbuzných aj v prípade neprítomnosti iných príznakov DBA.
Diagnostickú hodnotu má detekcia mutácii, ktoré sú spojené s ochorením. Diferenciálna diagnóza by mala
zahŕňať prechodné erytroblastopénie (pozri tento termín), chronickú infekciu zapríčinenú parvovírusom
B19 a ďalšie vrodené anémie. Genetické poradenstvo a prenatálna diagnostika je zložitá pre variabilnú
klinickú expresiu a pre skutočnosť, že len 40-45% pacientov ma mutáciu v géne RPS. V rodinných
prípadoch je riziko výskytu recidívy 50%. Vo všetkých prípadoch sa odporúča dôkladné sonografické
sledovanie priebehu tehotenstva. Sú dva hlavné terapeutické postupy a to pravidelné transfúzie a
dlhodobá liečba kortikosteroidmi. Liečba musí byť prispôsobená v každom prípade veku pacienta.
Steroidy by sa nemali podávať počas prvého roku života.
Hlavným problémom týchto pacientov je ,m alý vzrast, ktorý je súčasťou syndrómu ale je aj spojený
s komplikáciami liečby (steroidy, hemochromatóza). Alogénna transplatácia kostnej drene je možnou
liečebnou modalitnou u pacientov rezistentných na kortikoidy, ak má pacient nepostihnutého, HLAidentického súrodenca. Prognóza je všeobecne dobrá. Avšak, komplikácie liečby môžu zvyšovať výskyt
rakoviny a skrátiť dĺžku prežívania. Závažnosť ochorenia závisí od kvality terapie a odpovede na liečbu.
Pacienti, ktorí podstupujú pravidelné transfúzie majú zmenenú kvalitu života.

Odborný recenzent :
o Dr Thierry LEBLANC
Posledná úprava : Február 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Bloomov syndróm
Orpha číslo: ORPHA125
Prehľad
Bloomov syndróm (BS) je zriedkavé ľudské autozomálne recesívne ochorenie, ktorý patrí do skupiny
syndrómov "chromozomálnych zlomov''. BS je charakterizovaný výraznou genetickou instabilitou, vrátane
vysokého počtu výmen sesterských chromatíd. Je spojený s veľmi zvýšenou náchylnosťou k celej rade
nádorových ochorení, ktoré často postihujú všeobecnú populáciu. Ku klinickým rysom BS patrí
proporcionálna pre- aj postnatálna rastová retardácia a predispozícia k nádorom. Medzi ďalšie klinické
príznaky patria dolichocefália, telangiektatický erytém na tvári citlivý na slnečné žiarenie, hypera hypopigmentované škvrny na koži a stredne ťažké až ťažké prejavy imunodeficiencie, ktoré sa
manifestujú opakovanými infekciami dýchacích ciest a zažívacieho traktu. Desaťnásobné zvýšenie počtu
výmen sesterských chromatíd (SCE) v bunkách BS v porovnaní s normálnymi bunkami je jediným
objektívnym kritériom pre diagnózu BS. Klinická diagnóza je potvrdená, keď sa preukáže charakteristická
cytogenetická chromozomálna instabilita. BS vzniká mutáciou v oboch kópiách génu BLM, ktorý kóduje 3'5' DNA helikázu, člen rodiny RecQ. Funkcia proteínu BLM zostáva nejasná, ale dôkazy z viacerých
zdrojov potvrdzujú jeho dôležitú úlohu pri udržiavaní stability genómu počas replikácie, rekombinácie
a opráv DNA. Frekvencia výskytu BS je vo všeobecnej populácii neznáma, pravdepodobne preto, že táto
choroba je veľmi zriedkavá. Frekvencia BS je u židov aškenážského pôvodu približne 1 v 48 000. Vysoký
výskyt je pravdepodobne následkom fenoménu zakladateľa, približne 1% aškenázkych židov je
heterozygotným nosičom mutácie blmAsh. Neexistuje žiadna účinná liečba pre BS. Avšak, lekár by mal
starostlivo sledovať pacientov s BS aby sa docielila včasná diagnóza rakoviny.

Odborný recenzent :
o Dr Mounira AMOR-GUERET
Posledná úprava : Február 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Gaucherova choroba typ 3 – subakútna cerebrálna
forma u mladistvých a dospelých
Orpha číslo: ORPHA77261
Prehľad
Gaucherova choroba typ 3 je subakútna neurologická forma Gaucherovej choroby (GD, pozri tento
termín) sa charakterizuje progresívnou encefalopatiou a systémovými prejavmi GD typ 1 (pozri tento
termín) (organomegália, postihnutie kostí, cytopénie). Ročná incidencia GD je asi 1/60 000 a prevalencia
je približne 1/100 000. GD typ 3 tvorí 5% všetkých pacientov s GD.
Klinické prejavy sú veľmi heterogénne. Neurologické príznaky sa zjavia v detstve alebo počas dospievania
a majú oveľa neskorší nástup ako pri GD typ 2 (pozri tento termín). Encefalopatia môže byť prvým
príznakom, ale môže sa prejaviť aj v neskoršom priebehu ochorenia. Niektorí pacienti majú mierne
systémové poškodenie spojené s oftalmoplégiou, ako jediným neurologickým príznakom. Veľmi ťažké
formy majú variabilné neurologické príznaky: supranukleárna horizontálna oftalmoplégia, progresívna
myoklonická epilepsia, cerebelárna ataxia, spasticita a demencia. GD typ 3 je spojená s klinickými a
biologickými príznakmi „systémového ochorenia“, ako asténia, rastová retardácia alebo oneskorená
puberta, splenomegália a hepatomegália. Môžu byť prítomné kostné anomálie. Tieto sa prejavia
deformáciami,
osteopéniou, čo niekedy vedie k patologickým zlomeninám alebo kopresívnym
zlomeninám chrbtice, kostným infarktom alebo dokonca aseptickej osteonekróze.
Poškodenie ďalších orgánov (pľúca, obličky a srdce) je raritné. Pancytopénia je častá a zahŕňa rôzne
stupne trombocytopénie (niekedy závažné), anémie, a menej často aj leuko/neutropéniu. Často sa
pozoruje polyklonálna hypergammaglobulinémia, ktorá je niekedy komplikovaná s monoklonálnou
gamapatiou.
GD typ 3 je lyzozomálne ochorenie (lysosomal storage disease). Je spôsobené mutáciou v géne GBA
(1q21), ktorý kóduje lyzozomálny enzýmu glukocerebrozidázu. Nedostatok glukocerebrozidázy vedie k
nahromadeniu glukozylceramidazových (alebo beta-glukocerebrozidázy) depozitov v bunkách
retikuloendotelového systému pečene, sleziny a kostnej drene (Gaucherové bunky).
Diagnostické metódy zahŕňajú ultrazvuk a magnetickú rezonanciu (MRI) na počiatočné hodnotenie a
následné sledovanie hepatosplenomegálie, rontgen a kostnú scintigrafiu k odhaleniu kostných lézií a
komplikácií, denzitometriu kostí na hodnotenie osteopénie bedrovej chrbtice a krčku stehennej kosti,
a echokardiografiu na detekciu pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Pozorovala sa zvýšená hladina niektorých
biologických markérov (chitotriozidáza, angiotenzín konvertujúci enzým, feritín a tartarát-rezistentná kyslá
fosfatáza), ktoré sú dôležité na diagnostiku aj na monitorovanie stavu liečených aj neliečených pacientov.
Diagnóza môže byť potvrdená zníženou enzymatickou aktivitou glukocerebrozidázy v cirkulujúcich
leukocytoch. Vo vzácnych prípadoch môže mať genotypizácia prognostickú hodnotu: pacient s
homozygotnou L444P mutáciou v géne GBA má veľmi vysoké riziko vzniku neurologického ochorenia.
Prenos je autozomálne recesívny.
Liečbou je enzýmová substitučná terapia (imigluceráza s registráciou od roku 1997) pre pacientov
s výraznými klinickými príznakmi GD typ 3 bez neurologickej manifestácie. Zdá sa, že spomaľuje
progresiu neurologických symptómov a je účinný proti systémovým prejavom.
U neliečených pacientov vedie postupná klinická progresia v priebehu niekoľkých rokov k smrti.

Odborní recenzenti :
o Dr Nadia BELMATOUG
o Dr Jérôme STIRNEMANN
Posledná úprava : Február 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Choroba Charcot-Marie-Toothova typ 4D
Orpha číslo: ORPHA99950
Prehľad
Dedičná moto-senzorická neuropatia Lom (HMSNL) je závažná forma demyelinizačného Charcot-MarieToothovaho (CMT) ochorenia, Je spojená s nervovou hluchotou u väčšiny postihnutých jedincov. Všetky
známe prípady majú rómske pozadie. V Bulharsku sa odhaduje priemerná frekvencia génu pre celé
rómske obyvateľstvo na cca 1,5%. Nástup ochorenia je vo veku 4-10 rokov. Diagnostické kritéria zahŕňajú
ťažkú demyelinizačnú neuropatiu, závažne zníženú rýchlosť nervového vedenia a hustotu myelinových
vlákien, a rozsiahle endoneurinálne ukladanie kolagénu. Fenotyp HMSNL je jednotný a vykazuje iba
obmedzené variácie. Prvými príznakmi sú poruchy chôdze s rýchlou unaviteľnosťou, časté úrazu a pády.
Ťažkosti pri používaní rúk sú zrejmé v 5-15 roku života. Rýchlo sa rozvíja dominantne distálna svalová
slabosť a atrofia, tieto sú obzvlášť závažné na dolných končatinách. Zmyslová strata má taktiež distálnu
predominanciu a najviac je vyznačená na dolných končatinách. Nervová hluchota sa vyvíja medzi 15.
a 30. rokom života. HMSNL je prenášaný autozomálne recesívne. Táto porucha je spôsobená jedinou
rodovou mutáciou (R148X) v N-MYC „downstreem regulated“ géne 1 (NDRG1) na chromozóme 8q24.
Hypotetická funkcia tohto génu je v kontrole a zastavení rastu a diferenciácie buniek. Všetci doteraz
vyšetrení jednotlivci s HMSNL sú homozygoti pre mutáciu NDRG1, takže molekulárna diagnostika je
jednoduchá a jednoznačná. Okrem ortopedických operácií na korekciu deformít nie je k dispozícii žiadna
iná liečba.

Odborný recenzent :
o Prof. Luba KALAYDJIEVA
Posledná úprava : Január 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Griscelliho syndróm (Chediak-Higashi like
syndrome)

Orpha číslo: ORPHA381
Prehľad
Griscelliho syndróm (GS) je charakterizovaný striebristo sivými lesklými vlasmi a hypopigmentáciou
kože, ktoré môžu byť spojené s neurologickým poškodením (typ 1), imunodeficienciou (typ 2), alebo môžu
byť izolované (typ 3). Doteraz bolo publikovaných viac ako 60 prípadov. Okrem striebristo sivých lesklých
vlasov a svetlej pokožke, majú pacienti s GS typ 1 aj včasnú závažnú psychomotorickú retardáciu.
Pacienti s GS typ 2 majú cytotoxický defekt, ktorý sa prejaví syndrómom nekontrolovane aktivovaných
T-lymfocytov a makrofágov. Tento stav je tiež známy ako hemofagocytujúci syndróm - lymfatické uzliny
a ďalšie orgány (vrátane mozgu) sú infiltrovaní aktivovanými T- lymfocytmi a makrofágmi, ktoré
fagocytujú krvné bunky. Pacienti s Griscelli syndrómom typ 2 môžu mať aj neurologické príznaky v
dôsledku infiltrácie mozgu aktivovanými hemofagocytujúcimi bunkami.
Griscelliho syndróm je autozomálne recesívne ochorenie. GS typ 1 je spôsobený mutáciami v géne pre
myosin 5a (MYO5A). Griscelliho syndróm typ 1 pravdepodobné zodpovedá syndrómu Elejalde (pozri tento
termín). GS typ 2 je spôsobený mutáciami v géne kódujúceho RAB27A. Gény pre myosin-5a a RAB27A
sú lokalizované v rovnakej chromozomálnej oblasti 15q21 a kódujú bielkoviny, ktoré sú kľúčovými
elementmi intracelulárneho transportu vezikúl. Myosin 5a upravuje organelový transport v melanocytoch
a nervových bunkách, kým RAB27A upravuje exocytické pochody, najmä exocytózu cytotoxických granúl.
Cytotoxický defekt spôsobený mutáciami RAB27A je zodpovedný za spustenie hemofagocytujúceho
syndrómu. GS typ 3 je spôsobený mutáciami génu MLPH kódujúceho melanofilín. Melanofilín tvorí
bielkovinový komplex s bielkovinami Rab 27A a myosin 5a, a podieľa sa na transporte melanozómov v
melanocytoch. Hypopigmentácia kože a vlasov je sprevádzaná prítomnosťou veľkých zhlukov pigmentov
vo vlasoch a akumuláciou zrelých melanozómov v melanocytoch. Griscelliho syndróm (GS) môžeme
odlíšiť od Chediak-Higashiho syndrómu (pozri tento termín) nedostatkom veľkých granúl v granulocytoch
pri GS. Môže byť indikované genetické poradenstvo. Prenatálna diagnostika GS typ 1 a 2 sa vykonáva
odberom choriových klkov a priamym sekvenovaním génov MYO5A alebo RAB27A. Liečba GS typ 1 je
len symptomatická. Hemofagocytujúci syndróm pri GS typ 2 je často fatálny, jedinou terapiou je
transplantácia kostnej drene.

Odborný recenzent :
o Dr Geneviève DE SAINT-BASILE - CHAZELAS
Posledná úprava : Január 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Chronická spinálna svalová atrofia
Orpha číslo: ORPHA83418

Prehľad
Proximálna spinálna svalová atrofia typ 2 (SMA2) je chronická infantilná forma proximálnej spinálnej
svalovej atrofie (pozri tento termín). Charakterizuje sa svalovou slabosťou a hypotóniou, ktoré vyplývajú z
degenerácie a straty nižších motorických neurónov v mieche a mozgovom kmeni. Prevalencia sa
odhaduje približne na 1/70 000. Vo výskyte ochorenia sa pozoruje mierna dominancia mužov. Choroba
nastupuje vo veku medzi 6. a 18. mesiacom (zvyčajne okolo 15. mesiaca) života. Vo všeobecnosti platí,
že postihnuté deti majú problémy samostatne sedieť a nie sú schopné stáť ani chodiť do jedného roku
veku. Svalová slabosť je takmer vždy symetrická a postihuje prevažne nohy a svaly trupu. Častý je tras
prstov. Respiračné zlyhanie, skolióza a zlomeniny následkom minimálnych úrazov sú bežné. Rovnako ako
u iných foriem SMA, aj SMA2 je spôsobená predovšetkým deléciami v géne SMN1 (5q12.2-q13.3)
kódujúceho SMN (survival motor neuron) proteín. Nakoľko existuje niekoľko variácií, závažnosť choroby
pri SMA nepriamo koreluje s počtom kópií druhého SMN génu (SMN2; 5q13.2). Pacienti s SMA2 majú v
priemere tri kópie SMN2. Zistilo sa, že delécie v géne NAIP (5q13.1) u pacientov s SMA2 môže hrať
úlohu v modifikácii závažnosti ochorenia. Prenos je autozomálne recesívny, ale asi v 2% prípadov sú
spôsobené mutáciami de novo. Diagnóza je založená na klinickej anamnéze a vyšetrení, a môže byť
potvrdená genetickým vyšetrením. Môže byť potrebná elektromyográfia a svalová biopsia. Diferenciálna
diagnóza zahŕňa amyotrofickú laterálnu sklerózu, vrodené svalové dystrofie, kongenitálnu myopatiu,
primárnu laterálnu sklerózu, myastheniu gravis a poruchy metabolizmu sacharidov (pozri tieto témy).
Prenatálna diagnostika je možná pomocou molekulovej analýzy amniocytov alebo buniek choriových
klkov. Postihnutým rodinám by sa malo ponúknuť genetické poradenstvo. Klinické štúdie sú zamerané na
identifikáciu potenciálnych liekov pre SMA2, ktorí dokážu zvýšiť hladinu kompletného proteínu SMN.
Symptomatický manažment v súčasnej dobe zahŕňa multidisciplinárny prístup s cieľom zlepšiť kvalitu
života. Respiračná podpora je nevyhnutná. Fyzioterapia a ergoterapia sú odporúčané. Neinvazívna
ventilácia môže byť užitočná. Antibiotická terapia je nutná v prípade pľúcnej infekcie. Skolióza môže
vyžadovať korzet / ortézu na podporu bedrovej oblasti, alebo potrebuje chirurgickú korekciu. Priemerná
dĺžka života u pacientov s SMA2 je variabilná. S prepracovanými liečebnými postupmi, najmä pre
respiračnú nedostatočnosť, väčšina pacientov prežije do dospelosti, aj keď nikdy nebudú môcť
samostatne chodiť.

Odborný recenzent :
o Dr Haluk TOPALOGLU
Posledná úprava : Júl 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Churge-Straussov syndróm
Orpha číslo: ORPHA18
Prehľad
Churge-Straussov syndróm (CSS) je systémová porucha charakterizovaná astmou, prechodnými
pľúcnymi infiltrátmi, hypereozinofíliou a systémovou vaskulitídou. Prevalencia sa odhaduje na 1 až
1,7/130 000. Hoci CSS sa dlhodobo považoval za zriedkavú chorobou, je oveľa častejší u astmatických
pacientov (asi 1/15, 000) bez ohľadu na použitú liečbu. Zvyčajne sa manifestuje medzi 15. a 70. rokom
života. Pacienti majú často atopické pozadie. Nástup CSS je často spájaný so zhoršením astmy.
Leukotriénové receptory boli nedávno spojené s nástupom CSS, ale ich presná úlohu v indukcii ochorenia
nebola doteraz preukázaná. Eozinofilná vaskulitída môže poškodiť viaceré orgánové systémy, vrátane
pľúc, srdca, kože, zažívacieho traktu a nervového systému. Alergia a angitída sú dvomi charakteristickými
znakmi CSS. CSS sa delí na tri odlišné fázy, ktoré môžu alebo nemusia mať postupnosť v priebehu.
Prodromálna fáza je charakterizovaná bronchiálnou astmou s alebo bez alergickej nádchy. Druhá fáza sa
vyznačuje eozinofíliou v periférnej krvi a eozinofilnou infiltráciou tkaniva, ktorá môže imitovať obraz a
jednoduchej pľúcnej eozinofílie (Loefflerov syndróm), chronickej eozinofilnej pneumónie, alebo eozinofilnej
gastroenteritídy (pozri tieto termíny). Tretia, vaskulárna fáza môže poškodiť niektorý z nasledujúcich
orgánov: pľúca, srdce, periférny nervový systém (u 78% pacientov), obličky, lymfatické uzliny, svaly a
kožu. Postihnutie kože sa vyskytuje u dvoch tretín pacientov. Hoci presná etiológia CSS nie je známa,
výnimočnosť alergických funkcií a prítomnosť imunokomplexov, vystupňovaná T-bunková imunita
a zmenená humorálna imunita (zvýšená hladina imunoglobulínu E a reumatoidného faktora), naznačujú,
že syndróm predstavuje autoimunné ochorenie. U približne 40% pacientov
je CSS spojená
s neutrofilnými cytoplazmatickými protilátkami, najmä P-ANCA/MPO-ANCA. Podávanie P-ANCA/MPOANCA vyvoláva vo zvieracích modeloch vaskulitídu, čo naznačuje kauzálnu úlohu týchto protilátok v
chorobe. Podľa kritérií vypracovaných American College of Rheumatology (ACR) môže byť CSS
diagnostikovaná v prípade prítomnosti štyroch z nasledujúcich šiestich znakov: bronchiálna astma,
eozinofília, neuropatia, pľúcne infiltráty, abnormality prínosových dutín a eozinofilná vaskulitída. Eozinofília
vyššia ako 10% je laboratórnym nálezom u pacientov s CSS a môže tvoriť až 75% periférnych krviniek.
Abnormality hrudníka na röntgene sú pri CSS veľmi časté. Biopsia tkanív ukazujú eozinofíliu,
nekrotizujúcu vaskulitídu a niekedy granulomatózny zápal. V diferenciálnej diagnostike CSS uvažujeme
o Wegenerovej granulomatóze (WG), hypereozinofílnom syndróme, eozinofilných granulómoch, reakciách
na lieky, bronchocentrickej granulomatóze, plesňových a parazitárnych infekciách a malígnom ochorení.
Liečba pacientov s miernou chorobou zahŕňa glukokortikoidy (GC) v monoterapii. Ďalšie imunosupresíva,
napríklad cyklofosfamid (CP) sú indikované u pacientov s agresívnym priebehom ochorenia. Liečba
podávaním INF-alfa bola účinná u pacientov refraktérnych na GC a navyše aj na CP. Môže sa objaviť
krvácanie do mozgu a mŕtvica, ktoré sa významné podieľajú na príčine úmrtia. Napriek liečby sú
neurologické následky často úplne nevyliečiteľné. Poškodenie srdca je často spojené s horšou prognózou.

Odborní recenzenti :
o Prof. Wolfgang GROSS
o Dr Bernhard HELLMICH
Posledná úprava : Jún 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: CINCA syndróm
Orpha číslo: ORPHA1451
Prehľad
Chronický infantilný neurologický, kožný
a kĺbový (CINCA) syndróm je charakterizovaný kožnými
vyrážkami, poškodením kĺbov, chronickou meningitídou s granulocytmi a v niektorých prípadoch
percepčnou poruchou sluchu a očnými príznakmi. Po celom svete bolo hlásených len asi sto prípadov.
Tento syndróm je častejšie rozpoznaný pediatrami. Makulopapulózny urtikariálny exantém je veľmi často
prítomný už pri narodení, ale časom sa mení. Tento exantém sa charakterizuje ako urtikariálny,
s perivaskulárnym zápalovým infiltrátom s granulocytmi. Horúčka je nestála a najčastejšie mierna.
Poškodenia kĺbov sú vyjadrené veľkou variabilitou a môžu sa meniť od prechodného opuchu bez
následkov medzi krízami až k nepredvídateľným anomáliám rastu chrupavky a epifýzy dlhých kostí
pripomínajúce pseudo-nádor, ktorý nám v prípade biopsie odhalí hypertrofickú chrupavku bez zápalových
buniek. Postihnutie centrálneho nervového systému sa manifestuje chronickými bolesťami hlavy v
dôsledku chronických meningitíd s granulocytmi. V ťažkých formách môže dôjsť k poruche intelektu.
Senzorineurálne postihnutie zahŕňa zápalové prejavy očí (uveitída, poškodenie papily optického nervu,
čo môže viesť až k slepote) a často progresívnu senzorineurálnu stratu sluchu. Syndróm prebieha po
obrazom chronického zápalu. Môže sa pozorovať zaostávanie v raste, niektoré deti sa rodia nevyvinuté
a predčasne. Môže sa objaviť sekundárna amyloidóza. Laboratórne vyšetrenia potvrdzujú nešpecifický
zápalový syndróm s anémiou, leukocytózou, granulocytózou, zvýšenou sedimentáciou erytrocytov (ESR)
a zvýšenou hladinou C reaktívneho proteínu. Nie sú pozorované žiadne protilátky a imunodeficiencia.
Väčšina prípadov je sporadická. Boli však popísané aj familiárne formy s autozomálne dominantným
prenosom. Mutácie v géne CIAS1 boli identifikované u 60% pacientov, buď sporadickou alebo rodinnou
formou. Tento gén je vysoko exprimovaný v bunkách vrodeného imunitného systému, a to najmä v
granulocytoch a monocytoch. Kóduje proteín cryopyrin, ktorý hrá dôležitú úlohu v kontrole imunitnej
odpovede, najmä vrodenej imunity. Mutácie tohto génu sa tiež podieľajú na vzniku Syndrómu familiárnej
studenej urtiky a Muckle-Wellsovho syndrómu, ktoré sú dve fenotypovo súvisiace choroby (pozri tieto
termíny). Tieto tri syndrómy zodpovedajú kontinuite ochorenia so zvyšujúcou sa závažnosťou: familiárna
studená urtikária je najbenígnejšia forma,syndróm CINCA je najzávažnejšia, kým Muckle-Wellsov
syndróm zodpovedá intermediálnemu fenotypu. Diagnóza je založená na klinickom pozorovaní a je
potvrdená genetickou analýzou. Diferenciálna diagnostika by mala zahŕňať systémové zápalové
ochorenia. Terapeutické postupy podávaním rôznych protizápalových prípravkov a imunosupresív poskytli
neuspokojivé výsledky. Kortikosteroidy môžu čiastočne zlepšiť príznaky, ale za cenu vysokej toxicity.
Anakinra, antagonista receptoru interleukínu-1 beta sa ukázala byť účinná proti príznakom zápalu,
rovnako ako proti vnútrolebečnej hypertenzii a strate sluchu (ak nie je príliš dlhodobá). Nemá však žiadny
vplyv na hypertrofiu kĺbov. Niektorí pacienti majú skorý nástup plne rozvinutej formy ochorenia s
patognomickým klinickým obrazom, poškodením centrálnej nervovej sústavy a skorým nástupom
artropatie. Ich kvalita života je často zlá a funkčná prognóza závisí na výskyte tendinóznych retrakcií
vyplývajúcich z artropatie. Iní pacienti majú miernejší klinický obraz a lepšiu kvalitu života.

Odborný recenzent :
o Dr Bénédicte NEVEN
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
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:: Kongenitálna adrenálna hyperplázia z nedostatku
21-hydroxylázy - klasická forma
Orpha číslo: ORPHA90794
Prehľad
Klasická kongenitálna adrenálna hyperplázia z deficitu 21-hydroxylázy (klasický 21 OHD CAH) je
najčastejšou formou kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (CAH, pozri tento termín). Vyznačuje sa
jednoduchou virilizáciou alebo soľnou poruchou. Môže sa prejaviť u žien s nejasným pohlavím a u oboch
pohlaví s adrenálnou insuficienciou a dehydratáciou v priebehu novorodeneckého obdobia, život
ohrozujúcou hypoglykémiou a hyperandrogenizmom. Prevalencia je okolo 1/14 000.
Klasická 21 OHD CAH sa delí na dve skupiny: A) jednoduchá virilizujúca forma alebo B) forma so soľnou
poruchou. (pozri tieto termíny). Klinické príznaky klasickej CAH 21 OHD sú pozorované už prenatálne
alebo pri pôrode. Dievčatá majú nejednoznačný genitál (klitoromegáliu, čiastočne spojené labia majora s
rugom, spoločný urogenitálny sínus), ovšem rozsah virilizácie sa môže líšiť od takmer mužského vzhľadu
k minimálnej klitoromegálii. Môže byť prítomná normálna maternica alebo rôzne stupne abnormálneho
vývoja vagíny. Vonkajšie genitálie sú u chlapcov normálne. CAH so soľnou poruchou môže viesť k
dehydratácii a hypotenzii v prvých niekoľkých týždňoch života v dôsledku nedostatku aldosterónu. Môže
sa prejaviť neprospievaním, hyponatriémiou, hyperkaliémiou, acidózou a hypoglykémiou. Tieto porúchy
môžu byť život ohrozujúce, ak sa včas neliečia. Hyperandrogénia sa prejavuje zrýchleným rastom
a urýchleným kostným zrením (čo vedie k malému vzrastu v dospelosti), predčasnou pubertou,
hirzutizmom a nadmernou tvorbou akné, menštruačnými problémami, infertilitou, metabolickými
poruchami a obezitou v dospelosti.
Choroba je spôsobená mutáciou génu CYP21A2 na chromozóme 6p21, ktorý ovláda produkciu kortizolu a
aldosterónu.
Klasická forma CAH u dievčat s nejednoznačný genitálom sa diagnostikuje obvykle pri narodení. U plodu
môže byť diagnostikovaná CAH aj prenatálne s meraním hladiny 17-hydroxy-progesterónu (17-OHP) v
plodovej vode. Existujú celoplošné novorodenecké skríningové programy takmer vo všetkých európskych
krajín na diagnostiku CAH už po pôrode.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa iné formy CAH, syndróm polycystických ovárií (PCOS) alebo akékoľvek
ochorenie s nadbytkom androgénov.
Prenatálna diagnostika je k dispozícii v priebehu 10.-12. týždňa tehotenstva odberom choriových klkov
(CVS) alebo amniocentézou počas 15.-18. týždňa s meraním enzýmovej aktivity 17-OHP.
Klasická CAH nasleduje autozomálne recesívnu dedičnosť, preto je možné genetické poradenstvo.
Prenatálna liečba dexametazónom sa môže podávať u plodu ženského pohlavia pri riziku vzniku klasickej
CAH. Včasné podávanie (pred 9. týždňom tehotenstva) zabraňuje nadmernej produkcii androgénov, ktoré
sú zodpovedné za genitálnu nejednoznačnosť u žien. Ak je diagnostikovaná po narodení, vaginoplastika
sa zvyčajne vykonáva v prvom roku života. Celoživotná hormonálna substitučná terapia je potrebná na
liečbu nadobličkovej nedostatočnosti a na zníženie zvýšenej hladiny androgénov, aby bol zabezpečený
normálny rast a puberta. Deťom sa zvyčajne podáva hydrokortizón ako substitučná terapia
glukokortikoidov (GC) (10-15mg/m2/deň rozdelené do 2 alebo 3 dávok) a 9 alpha-fludrokortizón ako
substitúcia mineralokortikoidov (MC). Dávkovanie je monitorované a modifikované v období stresu, pre
riziko vzniku akútnej adrenálnej insuficiencie (pozri tento termín) a iných komplikácií následkom
chronického hyperandrogenizmu. Nadmerná liečba s GC spôsobuje cushingoidné znaky, Zatiaľ čo
prebytok MC spôsobuje hypertenziu. Je dôležité pravidelné multidisciplinárne sledovanie (detský
endokrinológ, chirurg, gynekológ, psychológ). Pacienti by mali mať pri správnej liečbe normálnu dĺžku
života.

Odborný recenzent :
o Prof. Juliane LEGER
Posledná úprava : Október 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Viktor Jankó
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Vrodený deficit faktora VII
Orpha číslo: ORPHA327
Prehľad
Deficit faktora VII je zriedkavá vrodená porucha hemokoagulačného systému spôsobená znížením hladiny
alebo úplným chýbaním tohto hemokoagulačného faktora. Výskyt sa pohybuje okolo 1:300 000. Klinické
prejavy ochorenia sú veľmi variabilné, pričom nebola pozorovaná jednoznačná súvislosť medzi
závažnosťou krvácavých prejavov a reziduálnou aktivitou faktoru VII. Klinický obraz ochorenia zahŕňa
rôzne závažné prejavy intracerebrálneho krvácania s manifestáciou v rannom veku, opakované
hemartrózy, alebo naopak mierne krvácanie do kože a slizníc (epistaxa, menorrágia) ale tiež protrahované
krvácanie po chirurgickej intervencii. Napokon, veľká časť pacientov môže byť úplne asymptomatická
napriek veľmi nízkej hladine faktoru VII. Ochorenie je spôsobené mutáciou génu F7 (chromozóm 13q34),
ktorý kóduje f faktor VII. Ochorenie sa prenáša autozomálne recesívne. U homozygotov alebo zložitých
heterozygotov sa vyvíja obraz krvácavého stavu, heterozygoti sú asymptomatickí. V súčasnosti je
známych viac ako 250 mutácií a 6 polymorfizmov asociovaných so zníženou alebo zvýšenou hladinou
faktoru VII. Nedávno boli publikované rozsiahle genomické preskupenia, ktoré sa môžu podieľať na vzniku
deficitu faktoru VII, ale vplyv všetkých alel je ešte stále nejasný. Diagnóza sa potvrdzuje chronometrickým
testom, ktorý stanoví aktivitu faktoru VII oproti normálnej plazmatickej aktivite (hodnoty medzi 70% 140%). Deficit je zvyčajne symptomatický pri poklese aktivity pod 30%. Diferenciálne diagnosticky je nutné
myslieť na hepatocelulárnu insuficienciu, hypo- až avitaminózu K, získaný nedostatok faktoru VII pri
sepse, alebo na zriedkavú tvorbu protilátok proti faktoru VII. Práve pre heterogénnosť fenotypu (vrátane
asymptomatických jedincov) závisí genetické poradenstvo od klinického obrazu ochorenia v rodine,
v ktorej sa predpokladá deficit faktoru VII. Iba výskyt závažnej formy u prvého dieťaťa je dôvodom na
prenatálnu diagnostiku pri nasledujúcej gravidite.
V súčasnosti sa v substitučnej liečbe využíva koncentrovaný alebo rekombinantný aktivovaný faktor VII,
ostáva však náročné určiť indikáciu podania u oligo– resp. asymptomatických pacientov pred chirurgickým
zákrokom. Prognóza ochorenia je dobrá, s výnimkou pacientov s ťažkou formou deficitu, ktorí nemôžu
dostávať dlhodobú substitučnú profylaxiu.

Odborný recenzent :
o Dr Muriel GIANSILY-BLAIZOT
Posledná úprava : Máj 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Kongenitálny nefrotický syndróm Fínskeho typu
Orpha číslo: ORPHA839
Prehľad
Kongenitálny nefrotický syndróm Fínskeho typu sa charakterizuje stratou bielkovín obličkami už od
začiatku fetálneho vývoja. Tento typ vrodeného nefrotického syndrómu je častejší vo Fínsku (incidencia sa
uvádza 1:8200 narodení), ale výskyt sa pozoroval aj v rôznych etnických skupinách na celom svete.
Klinické symptómy prítomné pri narodení dieťaťa vyplývajú zo straty proteínov. Postihnuté deti sa rodia
predčasne (80% prípadov) a sú hypotrofické (pôrodná hmotnosť dosahuje približne 2600g). Placenta je
väčšia, dosahuje približne 25% pôrodnej hmotnosti dieťaťa. V histologickom obraze dominuje
mikrocystická dilatácia tubulov, zatiaľ čo glomeruly sú v iniciálnom štádiu zmenené iba mierne.
Ochorenie sa dedí autozomálne recesívnym spôsobom a je spôsobené mutáciou génu NPHS1 na
chromozóme 19. Tento typ genetického defektu sa pozoroval vo fínskej populácii aj v iných postihnutých
rodinách. Doteraz bolo identifikovaných niekoľko mutácií, z ktorých dve sú predominantné pre fínsku
populáciu; jednou z nich je delécia 2 párov báz v exóne 2 (tzv. mutácia „Fin major“) a druhá je nonsense
mutácia v exóne 26 (tzv. mutácia „Fin minor“). Spolu sa vyskytujú u 90% Fínskych pacientov, ktorí sú
homozygoti alebo zložití heterozygoti. Mimo fínskej populácie bolo doteraz detekovaných asi 50 mutácií.
Prenatálna diagnostika je dostupná. Nefrotický syndróm začína včasne, už v 15. gestačnom týždni. Je
spojené s desaťnásobnom zvýšením koncentrácie alfa-fetoproteínu v plodovej vode, pričom paralelne
dochádza k vzostupu tohto proteínu aj v sére matky, aj keď v menšej miere. Stanovenie alfa-fetoproteínu
sa využíva pri prenatálnej diagnostike, treba však mať na zreteli že jeho koncentrácia môže byť zvýšená
aj u heterozygotných nosičov mutácie génu NPHS1, čo môže viesť k chybnej diagnóze.
Na prenatálnu diagnostiku sa využíva nepriama diagnostika DNA alebo určenie mutácie kauzatívneho
génu vo vzorke trofoblastu.
Klinický obraz nefrotického syndrómu je závažný; ochorenie je rezistentné na kortikoidnú
a imunosupresívnu liečbu a vyúsťuje do renálnej insuficiencie. Vzhľadom na masívnu stratu bielkovín,
častým sprievodným javom sú infekčné komplikácie a problémy s výživou. Dialýza alebo transplantácia
obličky sa má urobiť včas, pričom ochorenie nerecidivuje v transplantáte.

Odborný recenzent :
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Syndróm mačacieho plaču (Cri du chat syndróm)
Orpha číslo: ORPHA281
Prehľad
Syndróm mačacieho plaču (Cri du chat syndróm) je dedičné ochorenie, ktoré vzniká deléciou rôznej
veľkosti na krátkom ramienku 5. chromozómu (5p-). Incidencia ochorenia sa pohybuje od 1: 15.000 do
1:50.000 živonarodených detí. Hlavnými klinickými príznakmi sú prenikavý monotónny plač („mačací
plač“), mikrocefália, široký koreň nosa, epikanty, mikrognácia, patologické dermatoglyfy a závažná
psychomotorická a mentálna retardácia. Z iných malformácií, aj keď nie často, sa môžu vyskytovať
vrodené kardiálne, neurologické a obličkové chyby, preaurikulárne výrastky, syndaktýlia, hypospádia
a kryptorchizmus. Molekulárne cytogenetické analýzy umožňujú cytogenetické a fenotypové zmapovanie
5p, avšak výsledky doteraz publikovaných štúdií nie sú vždy presné. Štúdie zaoberajúce sa koreláciou
genotypu a fenotypu poukazujú na klinickú a cytogenetickú variabilitu. Identifikácia fenotypových
podskupín spojených s určitou veľkosťou a typom delécie má diagnostický a prognostický význam.
Využívajú sa tiež špecifické grafy na hodnotenie rastu a psychomotorického vývoja.
Delécia kódujúcej oblasti dvoch génov, Semaforínu F (SEMAF) a Delta–katenínu (CTNND2), ktoré sa
nachádzajú v „kritickej génovej oblasti“ a sú potenciálne zapojené do procesu vývoja mozgu, môže byť
asociovaná s metálnou retardáciou u pacientov s ochorením. Popisuje sa tiež účasť delécie génu
telomérazy reverznej transkriptázy lokalizovanom na chromozóme 5p 15.33 na fenotypových zmenách
u pacientov so syndrómom. Kritické oblasti genómu boli nedávno podrobne prebádané pomocou array
porovnávacej genomickej hybridizácie.
Oblasť DNA zodpovedného za prejav mačacieho plaču u pacientov bola bližšie preskúmaná pomocou
kvantitatívnej PCR , pričom sa sa poukazuje na tri gény v tejto oblasti.
Stanovenie diagnózy syndrómu sa zakladá na prítomnosti fenotypových znakov. Analýza karyotypu
a v sporných prípadoch aj analýza FISH potvrdzujú predpokladané ochorenie. Neexistuje špecifická liečba
pre pacientov so syndrómom, skorá rehabilitácia a poradenstvo zlepšujú prognózu. Zaznamenal sa tiež
značný pokrok v spoločenskom akceptovaní postihnutých osôb.

Odborný recenzent :
o Prof Paola CERRUTI MAINARDI
Posledná úprava : September 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Crigler- Najjarov syndróm
Orpha číslo: ORPHA205
Prehľad
Crigler-Najjarov syndróm (CNS) je dedičné ochorenie metabolizmu bilirubínu charakterizované
nekonjugovanou hyperbilirubinémiou z nedostatočnej aktivity pečeňovej bilirubín glukuronosyltransferázy
(GT). Rozlišujú dva typy ochorenia, CNS typ 1 a CNS typ 2. Zatiaľ čo pre CNS typ 1 je charateristický
kompletný deficit enzýmu bez efektu enzýmovej indukcie fenobarbitalom, pri CNS type 2 je deficit
enzymatickej aktivity iba čiastočný, a konjugácia bilirubínu sa zlepší po podaní fenobarbitalu. Ochorenie je
extrémne zriedkavé, s ročným výskytom pri narodení 1:1.000.000. Prevalencia je neznáma, doteraz bolo
hlásených len niekoľko sto prípadov syndrómu. Výskyt ochorenia je u oboch pohlaví rovnaký.
CNS typ 1 sa manifestuje už v prvých dňoch života, aj keď skorý nástup symptómov popísali aj
u pacientov s CNS typ 2. V rannom novorodeneckom období sa rozvíja izolovaný ikterus, ktorého priebeh
je pri CNS type 1 závažný v porovnaní s priebehom u pacientov s typom 2. V prípade neskorej alebo
neadekvátnej liečby sa môže u pacientov s ochorením prvého typu vyvinúť bilirubínová encefalopatia
(„kernicterus“) s charakteristickým svalovým hypertonusom, hluchotou, obrnou okulomotorických nervov
a letargiou. V prípade postihnutia druhým typom syndrómu je riziko vzniku kernikteru menšie.
So syndrómom (oba typy) sa spájajú početné mutácie v oblasti génu UGT1A1 (oblasť 2q37), ktoré
manifestujú zníženou alebo chýbajucou aktivitou enzýmu GT a následne poruchami konjugácie bilirubínu.
Oba typy syndrómu sa dedia autozomálne recesívne.
Pri fyzikálnom vyšetrení zisťujeme izolovanú žltačku, laboratórne je prítomná závažná nekonjugovaná
hyperbilirubinémia pri normálnych pečeňových testoch. Pomocný význam majú zobrazovacie vyšetrenia
(röntgen, CT a sonografia pečene). Konečná diagnóza sa stanoví na základe vyšetrenia aktivity enzýmu
v bioptickej vzorke pečeňového parenchýmu (biopsia pečene vykonaná po 3 mesiacoch života).
Alternatívne sa ochorenie potvrdzuje analýzou genomickej DNA (čím sa vylúči potreba biopsie pečene).
Diferenciálna diagnostika závisí od typu ochorenia a zahŕňa poruchy metabolizmu bilirubínu včítane
nadmernej produkcie bilirubínu pri hemolýze a poruchy vychytávania bilirubínu v pečeni (Gilbertov
syndróm). Pri pozitívnej anamnéze výskytu CNS v rodine rodičov je dostupná prenatálna diagnostika pre
CNS typ 1 a genetické poradenstvo. Vzhľadom na účinok podania fenobarbitalu prenatálna diagnostika pri
CNS typ 2 nie je zvyčajne indikovaná. Počas novorodeneckého obdobia býva potrebná výmenná
transfúzia krvi. V liečebnom procese sa pri CNS typ 1 využíva fototerapia 10 – 12 hodín denne, pričom v
úvode prebieha liečba v rámci ústavnej starostlivosti a neskôr v domácom prostredí. Uplatňuje sa tiež
podávanie chelačných prípravkov a kyseliny ursodeoxycholovej. Jedinou účinnou liečebnou metódou je
transplantácia pečene. Liečba CNS typu 2 zahŕňa denné podávanie fenobarbitalu.
Zatiaľ čo u detí s CNS typ 1 sa môže postupne vyvinúť neurologické postihnutie ako prejav neurotoxicity
nekonjugovaného bilirubínu, u pacientov s CNS typ 2 je prognóza všeobecne dobrá.

Odborný recenzent :
o Prof. Philippe LABRAUNE
Posledná úprava : Február 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Cystinóza
Orpha číslo: ORPHA213
Prehľad
Cystinóza je metabolické ochorenie charakterizované akumuláciou cystínu v lyzozómoch rôznych orgánov
a tkanív v dôsledku poruchy transportu cystínu smerom z týcto intracelulárnych organel.
Prevalencia ochorenia je približne 1:200.000. V závislosti od závažnosti a veku nástupu symptómov sa
popisujú tri klinické formy ochorenia – infantilná, juvenilná a očná forma.
U pacientov s infantilnou formou (najčastejší typ) manifestuje ochorenie po 3 mesiacoch života polyúriou,
polydipsiou, rastovou a hmotnostnou retardáciou, pričom uvedené symptómy sú sekundárne a vyplývajú
z postihnutia proximálneho tubulu obličiek (DeToni–Debré–Fanoniho syndróm) a z následných zmien
v metabolizme telesných tekutín a elektrolytov.
V dôsledku ukladania cystínu v rôznych tkanivách organizmu sa rozvíja hypotyreóza, diabetes mellitus
závislý od inzulínu, hepatosplenomegália s portálnou hypertenziou, poškodenie svalov a mozgu. Pri
očnom postihnutí, ktoré vyplýva z depozitov cystínu do rohovky a spojovky oka, dominuje slzenie
a svetloplachosť. Postupne sa vyvíja obraz renálneho zlyhania po šiestom roku života.
V prípade juvenilnej formy cystinózy sa prvé prejavy ochorenia začínajú zvyčajne okolo ôsmeho roku
života a korešpondujú s klinickým obrazom stredne závažného ochorenia s rozvojom terminálnej renálnej
insuficiencie okolo 15. roku života.
Očná forma, neraz zistená u dospelých jedincov, je často asymptomatická, pacienti trpia len fotofóbiou.
Cystinóza je autozomálne recesívne ochorenie. Kauzálny gén, gén CTNS sa skladá z 12 exónov, je
lokalizovaný na chromozóme 17p13 a kóduje cystinozín, proteín membrány lyzozómu zložený z 367
aminokyselín. U pacientov s rôznymi klinickými formami ochorenia sú prítomné mutácie v tomto géne.
Najčastejšou je delécia 57 párov báz, ktorá bola prítomná u 60 – 70% pacientov zo severnej Európy.
Doteraz bolo popísaných približne 80 rôznych mutácií, ktoré sa zistili u jedincov s rôznym geografickým
pôvodom.
Ochorenie sa potvrdzuje vyšetrením obsahu cystínu v leukocytoch. V prípade postihnutia
predchádzajúceho dieťaťa sa na prenatálnu diagnostiku využíva genetická analýza rodiny, alebo metóda
inkorporácie označeného cystínu do kultúry fibroblastov z plodovej vody alebo vzoriek trofoblastových
buniek.
Pri liečbe ochorenia sa uplatňuje náhrada vitamínov a minerálnych látok; podávanie indometacínu
zlepšuje prospievanie a rast dieťaťa; aplikácia cysteamínu znižuje hladinu cystínu v leukocytoch
a odďaluje tak nástup renálnej insuficiencie. Po transplantácii obličky ochorenie nerecidivuje v štepe.

Odborný recenzent :
o Dr. Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Cystinúria
Orpha číslo: ORPHA214
Prehľad
Cystinúria je defekt funkcie renálnych tubulov. Prejavuje sa poruchou reabsorbcie cystínu a následne
tvorbou opakovaných obličkových kameňov s obsahom cystínu. Prevalencia cystinúrie vykazuje
významné etnografické rozdiely a pohybuje sa od 1:2500 v populácii líbyjských Židov až do 1:100.000 vo
Švédsku. Predpokladaný celosvetový výskyt sa pohybuje okolo 1:7000.
Cystinúria sa vyvíja u pacientov akéhokoľvek veku, ale renálna kolika pri urolitiáze manifestuje
predominantne v druhom decéniu, zvyčajne priemerne okolo 15. roku života. U postihnutých jedincov
mužského pohlavia má ochorenie agresívnejší priebeh, urolitiáza sa u nich zvyčajne zjavuje pred tretím
rokom života.
Riziko vzniku obličkových kameňov je vyše 50% a celoživotné. Urolitiáza je v 75% prípadov obojstranná
a riziko opakovaného vzniku kameňov je vyše 60%, vyššie u mužov. Ukazuje sa tiež, že nadmerné
vylučovanie cystínu môže byť precipitujúcim faktorom tvorby kalciových konkrementov. Renálna
insuficiencia nepatrí do klinického obrazu ochorenia.
Cystinúria je podmienená mutáciou v géne SLC3A1 (chromozóm 2p21) a SLC7A9 (chromozóm
19q13.11). Oba gény sa exprimujú v proximálnom tubule obličky a v gastrointestinálnom trakte a nesú
informáciu pre podjednotky transepiteliálnych transportných systémov pre dibázické aminokyseliny cystín,
ornitín, lyín a arginín. Deficit transportného systému vedie k hromadeniu cystínu v moči v odvodnom
močovom systéme a následne k precipitácii kryštálikov tejto aminokyseliny až k tvorbe obličkových
konkrementov.
Klasifikácia ochorenia vychádza z genetických kritérií: pre cystinúriu typ A a typ B je typická mutácia
oboch alel génu SLC3A1 resp. SLC7A9. Zatiaľ čo heterozygoti s jednou mutovanou alelou SLC3A1 sú
asymptomatickí, jedinci s jednou mutovanou SLC7A9 alelou majú mierne zvýšené vylučovanie cystínu
a dibázických aminokyselín a v porovnaní s ostatnou populáciou a u nich je zvýšené riziko vzniku
urolitiázy.
Diagnóza sa opiera o fyzikálny nález, prítomnosť cystínových obličkových kameňov a vyšetrenie močovej
exkrécie cystínu, ktorá zvyčajne u homozygotov presahuje 300 - 400mg/l za 24 hodín. Sonografia sa
využíva na detekciu urolitiázy. Analýza DNA potvrdzuje diagnózu.
Diferenciálne diagnosticky prichádzajú do úvahy ochorenia asociované s cystinúriou: syndróm delécie
2p21, syndróm hypotónie-cystinúrie a atypický syndróm hypotónie-cystinúrie (pozri heslá). Ochorenie sa
dedí autozomálne recesívne, ale pri cystinúrii typu B sa zaznamenal aj dominantný spôsob prenosu
s nekompletnou penetranciou.
Terapeutickým cieľom je prevencia vzniku a progresie urolitiázy viacerými spôsobmi: zvýšený príjem
tekutín v záujme zníženia koncentrácie cystínu v moči a alkalizácia moču v snahe zvýšiť rozpustnosť
cystínu (použitím kálium citrátu). Z farmakoterapie sa uplatňujú preparáty viažúce cystín (alfamerkaptopropionylglycín alebo tiopronín a D penicillamín), ktoré podporujú znižovanie hladiny cystínu
v moči. Pravidelné monitorovanie voľnej frakcie cystínu v moči umožňuje nastavenie farmakologickej
liečby viažucej cystín. Nežiaduce účinky liečiv často vedú k prerušeniu terapie, pacienti navyše vyžadujú
náhradu medi, zinku a/alebo vitamínu B6. Nízkoproteínová diéta nie je u mladých adolescentov
a dospelých účinná. Odporúča sa monitorovanie proteínúrie pomocou vyšetrenia moču testačným
papierikom („dipstick“).
V prípade, že konkrementy nepresahujú veľkosť 12 mm, je možné ich odstránenie pomocou
extrakorporálnej litotripsie, tento postup však býva sťažený v dôsledku ich konzistencie s obsahom
cystínu. Ak dosahujú konkrementy väčšie rozmery, indikovaná je laserová fragmentácia alebo dokonca
perkutánna nefrolitotómia.
Prognóza ochorenia je dobrá, avšak pri nízkej spolupráci pacienta a pri recidíve urolitiázy môže byť stav
zriedkavo komplikovaný rozvojom renálnej insuficiencie.

Odborný recenzent :
o
Dr Luca DELLO STROLOGO
Posledná úprava : Apríl 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Danonova choroba
Orpha číslo: ORPHA34587
Prehľad
Danonova choroba je dedičné lyzozomálne ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku poruchy proteínu LAMP2
(lyzozomálny membránový proteín typ 2). Charakterizuje sa závažnou kardiomyopatiou, rôznym stupňom
svalovej slabosti a s deficitom intelektu. Doteraz bolo popísaných viac ako 20 postihnutých rodín.
Ochorenie zvyčajne manifestuje u mužov po 10. roku života. Klinický obraz môže byť u oboch pohlaví
závažný, ale u žien začínajú prvé symptómy zvyčajne neskôr. Ochorenie je viazané na chromozóm X,
dedí sa recesívne a je spôsobené mutáciou génu pre LAMP2, ktorý je lokalizovaný na chromozóme Xq24.
Proteín LAMP2 je nevyhnutná súčasť lyzozomálnej membrány a zdá sa, že zohráva úlohu v autofágovo –
lyzozomálnom spojení. Stanovenie diagnózy spočíva v určení normálnej alebo vysokej aktivity kyslej
maltázy, dopĺňa sa bioptickým vyšetrením svalu, kde sa zobrazujú obrovské vakuoly (naplnené
glykogénom a produktami jeho degradácie) a chýbanie proteínu LAMP2 pri imunohistochemickej analýze.
Finálna diagnóza sa môže potvrdiť molekulárnou analýzou génu LAMP2. Pri diferenciálnej diagnostike je
potrebné myslieť na myopatie s excesívnou autofágiou viazané na chromozóm X (XMEA) a glykogenózu
typu 2 (pozri heslo). Vyšetrenie mutácií v géne LAMP2 umožňuje u mužov aj žien postihnutých rodín
stanoviť nosičstvo. Genetické poradenstvo je náročné, klinický obraz ochorenia je heterogénny dokonca aj
u mužov rovnakej rodiny. V prípade výskytu kauzálnej mutácie je v postihnutých rodinách nutná
prenatálna diagnostika.
Neexistuje špecifická liečba ochorenia. Ak je v popredí kardiálna symptomatológia pacient vyžaduje
symptomatickú liečbu a neraz i transplantáciu srdca. Postihnutí jedinci majú riziko náhleho úmrtia pre
srdcové arytmie v rannom adolescentnom veku.

Odborní recenzenti :
o
o

Dr Roseline FROISSART
Dr Irène MAIRE

Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Dentova choroba
Orpha číslo: ORPHA1652
Prehľad
Dentova choroba je zriedkavé dedičné ochorenie. Charakterizuje sa dysfunkciou proximálneho tubulu
obličky a z toho vyplývajúcou symptomatológiou. Prevalencia choroby nie je známa, doteraz bolo
publikovaných v dostupných literárnych zdrojoch približne 250 postihnutých rodín. Ochorenie sa u mužov
môže manifestovať už v detstve, u žien, prenášačiek sú prejavy miernejšie.
Do klinického obrazu patrí dysfunkcia proximálneho tubulu - prítomné je zvýšené vylučovanie proteínov
s nízkou molekulovou hmotnosťou, hyperkalciúria, nefrolitiáza, nefrokalcinóza a progresívne renálne
zlyhanie. V prípade závažného postihnutia proximálneho tubulu sa rozvíja Fanconiho syndróm
s aminoacidúriou, fosfatúriou, glykozúriou, urikozúriou, káliumurézou a poruchami acidifikácie moču.
Dentova choroba môže byť komplikovaná rachitídou alebo osteomaláciou.
Zatiaľ čo uvedená renálna symptomatológia sprevádza Dentovu chorobu typ 1 (pozri heslo), extrarenálne
prejavy, ako mierny deficit intelektu, hypotónia a subklinická katarakta (čiže prejavy miernejšie ako pri
Loweho okulo – cerebro – renálnom syndróme) sú typické pre Dentovu chorobu typ 2. Ochorenie
zapríčiňuje mutácia génu CLCN5 (Dentova choroba typ 1) alebo génu OCRL1 v prípade Dentovej
choroby 2, pričom oba gény sú lokalizované na chromozóme Xp11.22, respektíve Xq25. Gén CLCN5
kóduje Cl-/H+ výmenný systém CIC5, ktorý patrí do skupiny chloridových kanálikov. Gén OCRLI nesie
genetickú informáciu o fosfatidylinositol bisfosfát 5 fosfatáze, pričom mutácie v tomto géne sú spájané aj
s Loweho syndrómom. U malej skupiny pacientov s Dentovou chorobou sa nedokázala mutácia
v uvedených génoch, čo poukazuje na význam iných úsekov DNA pri vzniku ochorenia.
Diagnostika ochorenia spočíva v dôkaze nízkomolekulovej proteinúrie, hyperkalciúrie a aspoň jedného
z uvedených nálezov; nefrokalcinóza, obličkové kamene, hematúria, hypofosfatémia a renálna
insificiencia. Molekulárna genetika potvrdí predpokladanú diagnózu. Diferenciálne diagnosticky je
potrebné vylúčiť vrodené alebo získané príčiny generalizovanej dysfunkcie proximálneho tubulu obličky,
prípadne jeho toxické poškodenie. V súčasnosti nie je napriek dostupným metódam odporúčané
realizovať prenatálnu diagnostiku vzhľadom na celkovo dobrú prognózu choroby a nedostatok dôkazov
o korelácii genotypu a fenotypu.
Liečba je podporná a zameriava sa na úpravu hyperkalciúrie a prevenciu nefrolitiázy. Aj napriek záväzným
nežiaducim účinkom, ktoré vychádzajú aj z tubulopatie (včítane hypokaliémie a hypovolémie), sa v liečbe
hyperkalciúrie uplatňujú tiazidové diuretiká. Podávanie vitamínu D pri terapii rachitídy si vyžaduje
opatrnosť, nakoľko uvedená medikácia môže zhoršiť už existujúcu hyperkalciúriu. Strava bohatá na
citráty zabezpečuje dlhodobo kontrolovateľnú hyperkalciúriu a odďaľuje vznik renálnej insuficiencie aj
v prípade absencie obličkových kameňov.
Prognóza ochorenia je u väčšiny pacientov dobrá. Vývoj chronickej renálnej insuficiencie zvyčajne
nastupuje medzi tretím až piatym decéniom života u 30 – 80% postihnutých mužov.

Odborní recenzenti :
o Prof Olivier DEVUYST
o Dr R THAKKER
Posledná úprava : Január 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Denys-Drashov syndróm
Orpha číslo: ORPHA220
Prehľad
Denys- Drashov syndróm je ochorenie charakterizované difúznou mezangiálnou sklerózou, mužským
pseudohermafroditizmom pri karyotype 46XY a súčasným výskytom nefroblastómu.
Prevalencia
ochorenia nie je známa, doteraz bolo popísaných 150 prípadov. Prvou klinickou manifestáciou môže byť
práve Wilmsov tumor. Postihnutie obličky, difúzna mezangiálna skleróza, sa prejaví po narodení
nefrotickým syndrómom s masívnou proteiúriou. Ochorenie progreduje za 1 až 4 roky do renálnej
insuficiencie. V prípade nekompletnej formy Denyso–Drashovho syndrómu je prítomná glomerulopatia
asociovaná s nefroblastómom, alebo mužským pseudohermafroditizmom.
Výskyt syndrómu je sporadický. U väčšiny pacientov s ochorením boli popísané mutácie v géne
Wilmsovho tumoru (WT1) lokalizované v exóne 8 a 9. Tento gén kóduje zinok viažuci proteín tvaru
prstenca, čo je pravdepodobne transkripčný faktor, ktorý sa podieľa na správnom vývoji obličiek
a genitálneho traktu. Ochorenie je dominantné, pacienti sú zvyčajne heterozygoti. Mutácia vo WT1 géne
vzniká u veľkej časti pacientov de novo, riziko znovuobjavenia mutácie u ďalšieho súrodenca postihnutého
jedinca je veľmi malá. V prípade nálezu glomerulopatie – difúznej mezangiálnej nefropatie – je nutné
podrobiť pacienta dôkladnému sonografickému vyšetreniu obličiek s cieľom detekcie nefroblastómu.
Liečba ochorenia je podporná s dôrazom na adekvátnu výživu postihnutého, liečbu a prevenciu
infekčných komplikácií a manažment renálnej insuficiencie. Nefrotický syndróm je rezistentný na
imunosupresívnu liečbu včítane kortikoidov, ale nerecidivuje v štepe po transplantácii obličky.

Odborný recenzent :
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Duchenova muskulárna dystrofia
Orpha číslo: ORPHA98896
Prehľad
Duchenova svalová dystrofia (DMD) je ochorenie spojené s progredujúcim úbytkom a slabosťou svalov
v dôsledku degenerácie kostrových a hladkých svalov a myokardu. Choroba postihuje primárne mužov,
predpokladaná incidencia je 1:3300 narodených jedincov mužského pohlavia.
Priebeh ochorenia je u žien zväčša asymptomatický, len u malej časti z nich manifestujú mierne formy
príznakov (symptomatická forma Duchenovej a Beckerovej muskulárnej dystrofie u žien; pozri heslo).
Prvé prejavy dystrofie začínajú u postihnutých chlapcov v rannom detstve, chorí jedinci
zaostávajú
v psychomotorickom vývoji. Deti s DMD väčšinou nedosahujú schopnosť behať alebo skákať. Postihnutie
rýchlo progreduje a u pacientov sa rozvíja kolísavá (kačacia) chôdza a pozitívny Gowersov príznak.
Zdolávanie schodov sa stáva nadmernou záťažou a deti často padajú. Strata samostatnej chôdze za
zvyčajne objavuje medzi šiestym a trinástym rokom života, priemerne vo veku 9.5 rokov u pacientov
neliečených steroidmi. Po strate koordinácie a chôdze dochádza postupne k svalovým a kĺbovým
kontraktúram a rozvoju skoliózy. Kardiomypatia a respiračné zlyhanie sú príčinou úmrtia postihnutých
jedincov v rannej adolescencii.
DMD je recesívne ochorenie viazané na chromozóm X, pričom poškodenie svalov je dôsledok úplného
chýbania proteínu sarkolémy – dystrofínu, ktoré je spôsobené zmenami v géne DMD (chromozóm
Xp21.2).
Diagnóza sa stanoví na základe kombinácie klinického obrazu, pozitívnej rodinnej anamnézy
a laboratórneho nálezu (hladina sérovej kreatínkinázy je 100 až 200 násobne zvýšená). Vyšetrenie
bioptickej vzorky svalu dokáže dystrofické zmeny a úplné chýbanie dystrofínu. Analýza DNA potvrdzuje
frame shift delécie v géne DMD.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa Beckerovu svalovú dystrofiu a Erbovu svalovú dystrofiu – pletencovú
dystrofiu (pozri heslo). Prenatálna diagnostika je dostupná pre rodiny, v ktorých bola molekulárnou
analýzou DNA potvrdená mutácia. Genetické poradenstvo je nevyhnutné pre riziko znovuobjavenia
ochorenia je u 50% plodov mužského pohlavia. U súrodencov ženského pohlavia je 50% riziko
prenášačstva.
Multidisciplinárna starostlivosť je nevyhnutná. Fyzioterapia spočíva v pasívnom naťahovaní a nakladaní
ortéz na členky a nohy v nočných hodinách v snahe zabrániť kontraktúram Achillových šliach. Zlatým
štandardom terapie sú celkové kortikoidy (prednizón, metylprednizolon a deflazakort). Načasovanie
začiatku liečby kortikoidmi by malo byť vtedy, keď sa motorické zručnosti dieťaťa začínajú oplošťovať, čo
je zvyčajne v piatom až siedmom roku života. Pozornosť a liečbu si vyžadujú aj komplikácie podávania
celkových kortikoidov; je nutné dbať na kontrolu telesnej hmotnosti, prevenciu poškodenia žalúdočnej
sliznice podávaním blokátorov H2, pravidelný monitoring a liečba osteoporózy, sledovanie vzniku
katarakty a glaukómu. Nevyhnutné je pravidelné kardiologické sledovanie a včasné zahájenie liečby
inhibítormi ACE. V prípade potreby je indikovaná chirurgická korekcia skoliózy a pri respiračnom zlyhaní je
neraz benefitom nočná neinvazívna ventilačná podpora. Ochorenie má závažnú prognózu, dĺžka života je
významne skrátená, smrť nastáva v skorom dospelom veku.

Odborný recenzent :
o Dr Rosaline QUINLIVAN
Posledná úprava : September 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Ehlers- Danlosov syndróm typ 4
Orpha číslo: ORPHA286
Prehľad
Ehlers – Danlosov syndróm typ 4 (vaskulárny typ Ehlers – Danlosovho syndrómu, EDS) je dedičné
ochorenie spojivového tkaniva. Charakterizuje sa typickými črtami tváre (akrogéria), priesvitnou kožou
s výrazne viditeľnými podkožnými cievami na trupe a dolnej časti chrbta a nadmernou tvorbou
hematómov. Zriedkavo sa tiež popisujú ťažké arteriálne, gastrointestinálne a maternicové komplikácie,
a ak sú prítomné, tak zväčša u iných typov EDS. Predpokladaná prevalencia jednotlivých foriem
syndrómu varíruje od 1:10.000 do 1:25.000, pričom EDS typ 4 tvorí asi 5 až 10% prípadov. Cievne
komplikácie postihujú ktorúkoľvek anatomickú oblasť, predominantne sa však prejavujú na cievach
stredného a veľkého kalibru. Pre ochorenie je typická disekcia vertebrálnych artérií a extraa intrakraniálnych segmentov karotíd (vznikajú tzv. karotída – kavernózne fistuly). Zaznamenané bolo tiež
vysoké riziko vzniku opakovaných perforácií hrubého čreva. Tehotenstvo u postihnutých žien navyše
zvyšuje pravdepodobnosť ruptúry maternice alebo ciev.
Ehlers – Danlosov syndróm typ 4 je autozomálne dominantné dedičné ochorenie. Je spôsobené mutáciou
génu COL3A1 kódujúceho prokolagén typ III. Stanovenie diagnózy sa zakladá na klinických príznakoch,
použití neinvazívnych zobrazovacích metód a dôkazu mutácie v géne COL3A1. Pri diferenciálnej
diagnostike ochorenia je nutné u detských pacientov myslieť na poruchy hemokoagulácie a na
Silvermanov syndróm, v dospelosti treba vylúčiť iné typy tohto syndrómu, Marfanov syndróm a Loeys –
Dietzov syndróm (pozri heslá).
Ak je v rodine známa mutácia, nevyhnutná je prenatálna diagnostika, avšak odber plodovej vody aj
choriových klkov predstavuje zvýšené riziko pre postihnutú tehotnú ženu.
Keďže neexistuje špecifická liečba syndrómu, starostlivosť zahŕňa symptomatický postup a profylaktické
opatrenia. Komplikácie vychádzajúce z postihnutia ciev, tráviaceho traktu a maternice vyžadujú okamžitú
hospitalizáciu a sledovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti, invazívne zobrazovacie metódy sú
kontraindikované. U pacientov sa pri manažmente cievnych komplikácií väčšinou odporúča konzervatívny
postup. V prípade rozvoja život ohrozujúcej komplikácie je nutný chirurgický zásah.

Odborný recenzent :
o Prof Dominique GERMAIN
Posledná úprava : JúL 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Erytropeotická protoporfýria
Orpha číslo: ORPHA79278
Prehľad
Erytropoetická protoporfýria (EPP) je dedičná porucha metabolizmu hému spojená s nahromadením
protoporfyrínu v krvi, erytrocytoch a tkanivách, kožnými prejavmi a fotosenzitivitou. Ochorenie sa
vyskytuje celosvetovo, prevalencia sa pohybuje od 1:75.000 do 1:200.000. Symptómy sa zvyčajne
objavujú v rannom detstve po prvej expozícii slnečným žiarením. Typické sú kožné prejavy s opuchom
a erytémom a bolestivou fotosenzitivitou, bez tvorby pľuzgierov, komplikované petéchami s epizódami
pálenia a bodania po vystavení slnečnému svetlu. Rozsah uvedených ťažkostí a objektívneho nálezu
varíruje a závisí od dĺžky expozície, pričom konečným dôsledkom môžu byť chronické trvalé zmeny na
koži.
Keďže protoporfyrín je lipofilná molekula metabolizovaná v pečeni, ochorenie je spojené s rizikom vzniku
cholelitiázy s obštrukciou žlčových ciest. Môže sa tiež vyvinúť chronické poškodenie pečene, ktoré finálne
končí obrazom akútneho hepatálneho zlyhania.
U väčšiny postihnutých vzniká ochorenie v dôsledku čiastočného deficitu posledného enzýmu biosyntézy
hému – ferrochelatázy. Enzým je kódovaný génom FECH a lokalizuje sa na chromozóme 18q21.2 –
q21.3. EPP sa dedí pravdepodobne autozomálne dominantne, prejavy ochorenia sú modifikované
prítomnosťou hypomorfickej trans alely FECH IVS3 – 48C, ale v dostupnej literatúre bola tiež popísaná
recesívna dedičnosť s oboma mutovanými FECH alelami. U 2% prípadov stav vzniká ako dôsledok
funkciu pridávajúcej mutácie v géne pre erytroid špecifickú syntázu 2 kyseliny aminolevulinickej (ALAS2;
Xp11.21), vtedy hovoríme o dominantnej protoporfýrii viazanej na chromozóm X.
Diagnostika sa opiera o nález zvýšenej hladiny protoporfyrínu v plazme a erytrocytoch, dopĺňa sa
vyšetrením fluorescencie plazmy s maximom na 634 nm. Odporúča sa tiež cielene pátrať po poruche
pečeňových funkcií, stanoviť aktivitu ferrochelatázy, doplniť rodokmeň a genetickú analýzu (stanoviť
mutácie v géne FECH, prítomnosť trans alely FECH IVS3 – 48C a mutácie v ALAS2 géne). Dôležité je
diferenciálne diagnosticky odlíšiť fototoxické liekové reakcie, hydroa vacciniforme, solárnu a kontaktnú
dermatitídu, angioedém a v niektorých prípadoch aj iné typy porfýrie (pozri heslá).
Hlavným cieľom manažmentu pacienta s EPP je zabrániť expozícii slnečným žiarením, znížiť hladinu
protoporfyrínu (redukciou erytropoézy podaním transfúzie alebo chelačnou liečbou cholesteryamínom)
a oddialiť poškodenie pečene prípadne jej zlyhanie. Práve pre riziko hepatálneho zlyhania je nevyhnutné
u postihnutého jedinca pravidelne sledovať pečeňové funkcie. V najzávažnejších prípadoch so známkami
hepatálneho poškodenia je ako najvhodnejší liečebný postup indikovaná postupná transplantácia kostnej
drene a pečene. Erytropoetická protoporfýria je celoživotné ochorenie, prognóza závisí od postihnutia
pečene. Kvalitu života pacienta významne ovplyvňuje fotosenzitivita.

Odborní recenzenti :
o Prof Jean-Charles DEYBACH
o Prof Mario LECHA
o Pr Hervé PUY
Posledná úprava : JúL 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Fabryho choroba
Orpha číslo: ORPHA324
Prehľad
Fabryho choroba je progresívne, multisystémové dedičné lyzozomálne ochorenie charakteristické
špecifickými neurologickými, kožnými, renálnymi, cerebrovaskulárnymi, kardiovaskulárnymi príznakmi
a postihnutím kochleo - vestibulárneho aparátu. Ročne sa ochorenie vyskytuje v pomere 1 na 80.000
narodení, ale tento pomer poddiagnostikuje skutočný výskyt ochorenia. Ak sa berú na zreteľ neskoré
prejavy ochorenia, prevalencia je približne 1:3000. Ochorenie sa vyskytuje vo všetkých etnických
skupinách.
Klinický obraz choroby zahŕňa široké spektrum prejavov od miernych foriem u žien (heterozygotov) až po
tie závažné u mužov – hemizygotov so nulovou reziduálnou aktivitou alfa galaktozidázy A.
Pacienti trpia typickými neurologickými prejavmi (parestézie), objavujú sa u nich kožné zmeny –
angiokeratómy, postihnutie obličiek – proteinúria, renálna insificiencia a charakterické kardiovaskulárne
prejavy – kardiomyopatia, arytmie. Z kochle – vestibulárnych a cerebrovaskulárnych prejavov dominuje
výskyt transientných ischemických atakov a/alebo krvácania do mozgu. Uvedená symptomatológia býva
u žien veľmi mierna. Bolesť je často prvým príznakom Fabryho choroby, jej chronické prejavy sú
intepretované ako pálenie, brniace parestézie prerušované epizódami neutíšiteľnej agonizujúcej bolesti.
Bolesti niekedy zvyknú odoznieť v dospelom veku. Anhidróza a hypohidróza sú príčinou neznášanlivosti
fyzickej námahy a tepla. Z ďalších zmien sú prítomné angiokeratómy, zmeny na rohovke, tinnitus,
chronická únava, dyspnoe a neuropatia. Vyvíja sa postihnutie kardiovaskulárneho systému predovšetkým
hypertrofia ľavej komory srdca, stenokardie, angina pectoris a arytmie.
Fabryho choroba je spôsobená poruchou metabolizmu glykosfingolipidov v dôsledku deficitu lyzozómovej
alfa galaktozidázy A. Pri jej nedostatku sa v lyzozómoch hromadí globotriaosylceramid (Gb3), čo
pravdepodobne ďalej spúšťa sériu intracelulárnych zmien.
Definitívne stanovenie diagnózy spočíva v určení deficitu enzýmu u hemizygotných mužov s ochorením.
Vyšetrenie aktivity enzýmu môže niekedy prispieť k odhaleniu heterozygotov, čo je však nepresvedčivé
vzhľadom na náhodnú inaktiváciu chromozómu X a preto je genotypizácia žien nutná.
Diferenciálne diagnosticky je potrebné u pacientov detského veku vylúčiť iné príčiny bolestí ako sú
reumatoidná atritída a rastové bolesti. V dospelosti treba myslieť na roztrúsenú sklerózu.
Metódy prenatálnej diagnostiky, pri ktorých sa vyšetruje aktivita enzýmu alebo DNA z choriových klkov
alebo kultúry amniotických buniek, sú z etických dôvod vhodné u plodov mužského pohlavia. Dostupné je
tiež predimplantačné testovanie.
Fabryho choroba je ochorenie viazané na chromozóm X. Neraz je genetické poradenstvo komplikované
práve atypickým priebehom ochorenia, neskorým výskytom prvých príznakov a nedostupnosťou
špecifickej liečby.
Napriek tomu, že sú ešte len predmetom skúmania, veľmi sľubne vyzerajú dlhodobé výsledky špecifickej
substitučnej enzymatickej liečby (alfa – galaktozidáza A získaná in vitro technologickými postupmi).
V štádiu klinického skúšania je tiež vylepšenie enzymatickej substitučnej liečby pomocou chaperónov.
Konvenčná terapia je zväčša symtomatická. Uplatňujú sa analgetiká, nefroprotektívna liečba (inhibítory
ACE a látky blokujúce receptory angiotenzínu), antiarytmiká, nezriedka je nutné implantovať pacemaker
a defibrilačný kardioverter pri rozvinutej kardiologickej symptomatológii. V štádiu terminálneho renálneho
zlyhania je indikovaná dialýza a transplantácia obličky.
Vekom sa rozvíja progresívne postihnutie životne dôležitých orgánov, ktoré môže viesť k ich zlyhaniu.
Celkovú dĺžku života u neliečených mužov významne skracujú neraz o 10 alebo dokonca 20 rokov zmeny
súvisiace s finálnym postihnutím obličiek a kardiovaskulárneho systému.

Odborný recenzent :
o Prof Dominique GERMAIN
Posledná úprava : Marec 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Eva Vitáriušová,PhD
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:: Deficit faktora IX
Orpha číslo: ORPHA98879
Prehľad
Hemofília B je forma hemofílie charakterizovaná spontánnym alebo prolongovaným krvácaním kvôli
deficitu faktora IX. Predpokladaná prevalencia je okolo 1: 30 000 mužov. Hemofília primárne postihuje
mužov ale symptomatická forma hemofílie B bola tiež popísaná aj u žien prenášačiek prevažne
s miernejším klinickým obrazom. Vo všeobecnosti, sa odchýlky v krvácaní objavia keď sa postihnuté dieťa
začne učiť chodiť. Závažnosť klinickej manifestácie závisí od stupňa deficitu faktora IX. Ak je biologická
aktivita faktora IX nižšia ako 1 %, hemofília je závažná a manifestuje sa častým spontánnym krvácaním
a abnormálnym krvácaním ako dôsledok malých poranení, alebo po chirurgickom zákroku, respektíve
extrakcii zubu. Ak je biologická aktivita faktora IX medzi 1% až 5%, hemofília je stredne závažná
s abnormálnym krvácaním ako dôsledok malých poranení, extrakcii zuba či chirurgickom zákroku, ale
spontánne krvácanie je vzácne (stredne závažná hemofília B). Ak je biologická aktivita faktora IX medzi
5% až 40%, hemofília je, mierna s abnormálnym krvácaním ako dôsledok malých poranení, extrakcii
zuba či chirurgickom zákroku, ale spontánne krvácanie sa nevyskytuje (mierna hemofília B, viď tam).
Krvácanie sa často objaví okolo kĺbov (hemarthróza) a do svalov (hematómy), ale každé postihnuté
miesto musí byť zapríčinené úrazom alebo poranením. Spontánna hematúria je celkom častá a je veľmi
charakteristickým znakom ochorenia. Hemofília B je prenášaná X-viazaným recesívny spôsobom a je
spôsobená mutáciou v F9 géne (Xq27) kódujúceho koagulačný faktor IX. Diagnózu predpokladáme na
základe koagulačných testov, ktoré vypovedajú o predĺženej dobe zrážania krvi a môže byť potvrdená
špecifickým meraním hladiny faktora IX. Diferenciálna diagnostika by mala zahŕňať von Willebrandovu
chorobu (viď tam) a ďalšie koagulačné anomálie vedúce k predĺženému času zrážania krvi. Prenatálna
diagnostika je možná pomocou molekulárnej analýzy vzoriek choriových klkov. Vyšetrenie koagulačných
faktorov môže byť tiež realizované zo vzorky zo žilovej alebo pupočníkovej krvi. Liečba je založená na
substitučnej terapii s derivátmi plazmy alebo geneticky modifikovanými rekombinantnými alternatívami.
Liečba môže byť podávaná pri krvácaní (akútna liečba) alebo na prevenciu krvácania (profylaktická
liečba). Najčastejšou komplikáciou je tvorba inhibičných protilátok proti podávanému koagulačnému
faktoru. Chirurgické zákroky, najmä ortopedické sa môžu realizovať, ale mali by byť vykonávané v
špecializovaných centrách. Vo všeobecnosti, je priebeh choroby ťažký ak zostane neliečená, ťažká
hemofília B je všeobecne fatálna počas detstva alebo dospievania. Nedostatočná alebo nesprávna terapia
opakujúcich sa hemarthróz a hematómov vedie k poškodeniu motoriky so závažným postihnutím
spojeným so stuhnutosťou, deformáciami kĺbov a paralýzou. Avšak, súčasná liečba umožňuje
predchádzať týmto komplikáciám a zlepšuje prognózu: čím skôr je podaná substitučná terapia a liečba sa
prispôsobuje klinickému stavu pacienta, tým lepšia je prognóza.

Odborný recenzent :
o Prof Dominique GERMAIN
Posledná úprava : Máj 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Deficit faktora VIII

Orpha číslo: ORPHA98878
Prehľad
Hemofília A je najčastejšou formou hemofílie. Je charakterizovaná spontánnym alebo prolongovaným
krvácaním kvôli deficitu faktora VIII. Predpokladaná prevalencia je okolo 1: 6000 mužov. Hemofília
primárne postihuje mužov, ale symptomatická forma hemofílie A bola tiež popísaná u žien prenášačiek
(viď tam) so všeobecne s miernejším klinickým obrazom. Vo všeobecnosti sa odchýlky v krvácaní objavia
keď dieťa začne chodiť. Vážnosť klinických príznakov závisí od stupňa deficitu faktora VIII.
Ak je biologická aktivita faktora VIII nižšia ako 1 %, hemofília je závažná a manifestuje sa častým
spontánnym krvácaním a abnormálnym krvácaním ako dôsledok malých poranení, alebo po chirurgickom
zákroku, respektíve extrakcii zubu. (závažná hemofília A, viď tam). Ak je biologická aktivita faktora VIII
medzi 1% až 5%, hemofília je stredne závažná s abnormálnym krvácaním ako dôsledok malých poranení,
extrakcii zuba či chirurgickom zákroku, ale spontánne krvácanie je vzácne (tredne závažná hemofília A;
viď tam). Ak je biologická aktivita faktora VIII medzi 5% až 40%, hemofília je, mierna s abnormálnym
krvácaním ako dôsledok malých poranení, extrakcii zuba či chirurgickom zákroku, ale spontánne
krvácanie sa nevyskytuje (mierna hemofília A, viď tam). Krvácanie sa často objaví okolo kĺbov
(hemarthróza) a do svalov (hematómy), ale každé postihnuté miesto musí byť zapríčinené úrazom alebo
poranením. Spontánna hematúria je celkom častá a je veľmi charakteristickým znakom ochorenia.
Hemofília A je prenášaná X-viazaným recesívny spôsobom a je spôsobená mutáciou v F8 géne (Xq28)
kódujúceho koagulačný faktor VIII. Diagnózu predpokladáme na základe koagulačných testov, ktoré
vypovedajú o predĺženej dobe zrážania krvi a môže byť potvrdená špecifickým meraním hladiny faktora
VIII. Diferenciálna diagnostika by mala zahŕňať von Willebrandovu chorobu (viď tam) a ďalšie koagulačné
anomálie vedúce k predĺženému času zrážania krvi. Prenatálna diagnostika je možná pomocou
molekulárnej analýzy vzoriek choriových klkov. Vyšetrenie koagulačných faktorov môže byť tiež
realizované zo vzorky zo žilovej alebo pupočníkovej krvi. Liečba je založená na substitučnej terapii
s derivátmi plazmy alebo geneticky modifikovanými rekombinantnými alternatívami. Liečba môže byť
podávaná pri krvácaní (akútna liečba) alebo na prevenciu krvácania (profylaktická liečba). Najčastejšou
komplikáciou je tvorba inhibičných protilátok proti podávanému koagulačnému faktoru. Chirurgické
zákroky, najmä ortopedické sa môžu realizovať, ale mali by byť vykonávané v špecializovaných centrách.
Vo všeobecnosti, je priebeh choroby ťažký ak zostane neliečená, ťažká hemofília A je všeobecne fatálna
počas detstva alebo dospievania. Nedostatočná alebo nesprávna trapia opakujúcich sa hemarthróz a
hematómov vedie k poškodeniu motoriky so závažným postihnutím spojeným so stuhnutosťou,
deformáciami kĺbov a paralýzou. Avšak, súčasná liečba umožňuje predchádzať týmto komplikáciám
a zlepšuje prognózu: čím skôr je podaná substitučná terapia a liečba sa prispôsobuje klinickému stavu
pacienta tým lepšia je prognóza.

Odborný recenzent :
o Pr Claude NEGRIER
Posledná úprava : Máj 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Familiárna adenomatózna polypóza
Orpha číslo: ORPHA733
Prehľad
Familiárna adenomatózna polypóza (FAP) je charakterizovaná výskytom stoviek až tisícov adenómov
v rekte a v hrubom čreve počas druhej dekády života. FAP má incidenciu pri narodení okolo 1: 8300,
a postihuje rovnako obidve pohlavia, zodpovedá za menej ako 1% prípadov kolorektálneho karcinómu.
V Európskej únii je predpokladaná prevalencia okolo 1: 113 000-1:37 600. Väčšina pacientov je
asymptomatických pokiaľ adenómy nie sú veľké a početné a nespôsobujú krvácanie z rekta, anémiu,
alebo malignizujú. K malignizácii zvyčajne dochádza až po dekáde ako sa objavili polypy. K nešpecifickým
symptómom patrí obstipácia alebo hnačka, bolesť brucha, hmatateľné masy v bruchu, strata váhy. FAP sa
môže prezentovať aj extraintestinálnymi prejavmi ako osteómy, dentálne abnormality, kongenitálnou
hypertrofiou pigmentového epitelu sietnice (CHRPE), desmoidovými tumormi, a extraintestinálnymi
tumormi (štítnej žľazy, pečene, žlčových ciest, centrálneho nervového systému) Najmenej agresívnym
variantom FAP (AFAP, viď tam) je charakterizovaná nepočetnými polypmi (zvyčajne od 10-100), neskorší
vek objavenia sa adenómov znižuje riziko malignizácie. Niektoré znaky ( osteómy lebky a mandibuly,
dentálne abnormality, fibrómy na temene hlavy, ramenách, rukách a chrbte) sú indikačnými znakmi na
Gardnerov syndróm, zatiaľ čo asociácia FAP s meduloblastómom sa považuje za Turcottov syndróm (viď
tam). Klasická forma FAP je dedičné autozomálne dominantné ochorenie, spôsobené mutáciou v géne
APC (5q21-q22). Väčšina pacientov (okolo 70%) má rodinnú anamnézu kolorektálnehu polypu alebo
karcinómu. U jednej skupiny pacientov mutácia v MUTYH 1p34.1) spôsobuje recesívne dedičný stav
polypózy, MUTYH asociovaná familiárna adenomatózna polypóza (viď tam), ktorá je charakterizovaná
z mierne zvýšeným rizikom vývoja kolorektálneho karcinómu a polypov/adenómov v hornom aj dolnom
gastrointestinálnom trakte. Diagnóza sa zakladá na rodinnej anamnéze, klinického obrazu, a rozšírenej
črevnej endoskopie alebo celkovej kolonoskopie. Kedykoľvek je možné klinickú diagnózu potvrdiť
genetickým vyšetrením. Ak je potvrdená mutácia APC v rodine, genetické testovanie by sa malo vykonať
u všetkých prvostupňových rodinných príslušníkov. K dispozícii je presymptomatické, a prenatálne
(amniocentéza, odber choriových klkov) a taktiež predimplantačné genetické testovanie. Je povinnosťou
výsledok postúpiť genetikovi alebo genetickému poradcovi. Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné
ochorenia spôsobujúce početné polypy( Peutzov-Jeghersov syndróm, familiárnu juvenilnú polypózu,
hyperplastické polypy, zmiešaný vrodený polypózny syndróm, a Lynchov syndróm; viď tam). Prevencia
malignizácie a zabezpečenie dobrej kvality života sú hlavné ciele manažmentu pravidelného a
systematického sledovania a podpornej terapie, ktoré by mali byť ponúknuté všetkým pacientom.
U dospievajúcich alebo v skorých 20 rokoch života, je ako prevencia kolorektálneho karcinómu
odporúčané chirurgické riešenie. Odporúčaná alternatíva je totálna proktokolektómia, a ileoanálny pouch
alebo ileorektálna anastomóza pre AFAP. Rakovina duodena alebo desmoidné tumory sú dve najčastejšie
príčiny smrti po totálnej kolektómii. Tie musia byť zavčasu zistené a liečené. Horná endoskopia je
potrebná pre sledovanie, a tak zníženie rizika rakoviny bulbu duodena alebo inej časti duodena. Pacienti
s progresívnymi tumormi a s nemožnosťou resekcie, môžu zareagovať alebo sa stabilizovať pomocou
kombinácie cytotoxickej chemoterapie a chirurgickej terapie. Celekoxib získal registráciu od US Food and
Drug Administration (FDA) a Európskej agentúry pre lieky a môže byť použitý ako prídavná liečba u
pacientov s FAP. Pacienti s FAP majú 100% riziko kolorektálneho karcinómu. Avšak riziko sa signifikantne
redukuje ak pacienti vstúpia do skríningovo- liečebného programu.

Odborní recenzenti :
o Dr Dani BERCOVICH
o Dr Elizabeth HALF
o Pr Paul ROZEN
Posledná úprava : Október 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Periodický syndróm asociovaný s receptorom TNF TRAPS
Orpha číslo: ORPHA32960
Prehľad
TRAPS (z anglického Tumor-necrosis factor receptor type 1 (TNFR)-Associated Periodic Syndrome,
Familial hibernian fever) je charakterizovaný epizódami febrilít so zimnicami trvajúcimi 2-3 týždne
spojenými s difúznou bolesťou brucha, nauzeou, vracaním, obštrukciou čreva- podobnej ako pri
apendicitíde. Pseudocelulitídou, a lokalizovanou myalgiou trupu alebo končatín,. K nástupu dochádza
v dojčenskom veku alebo v detstve. AA amyloidóza je hlavná komplikácia TRAPS a vyskytuje sa u 25%
pacientov. Bolo preukázané, že základom tohto stavu sú mutácie v géne TNFRSF1A kódujúcom TNFR1,
o ktorom je známe, že je zapojený do zápalovej odpovede prostredníctvom nukleového faktora aktivácie
KB. Prenos ochorenia je autozómovo dominantný. Existuje solubilná forma receptora, ktorá vzniká
proteolýzou membrány. Fyziologická úloha solubilného receptora nie je celkom známa, ale predpokladá
sa, že pôsobí ako antagonista pri zápalových procesoch. Mechanizmus účinku spočíva vo vychytávaní
TNF-alfa. Na rozdiel od reakcie na iné zápalové alebo infekčné ochorenia, hladina solubilného génového
produktu TNFRSF1A sa nezvyšuje pri zápalových atakoch u pacientov s TRAPS. Prítomnosť reakcie
akútnej fázy v kontraste s normálnou alebo zníženou hladinou sérového solubilného produktu TNFRSF1A
sa zdá byť konštantným nálezom u pacientov s TRAPS. Takto by mohlo byť meranie hladiny solubilného
produktu TNFRSF1A počas atakov krokom v diagnostike recidívujúcich horúčok neznámeho pôvodu.

Odborný recenzent :
o Dr Catgerine DODE
Posledná úprava : Február 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Familiárny idiopatický nefrotický syndróm
Orpha číslo: ORPHA656
Prehľad
Familiárny idiopatický na steroidy-rezistentný nefrotický syndróm je charakterizovaný nefrotickým
syndrómom s často včasným začiatkom. Prevalencia u populácie nie je známa. Nefrotický synróm je
definovaný ťažkou proteinúriou, s nízkou hladinou albumínu v sére a s možnosťou vzniku edémov. Toto
ochorenie je zriedkavé, ale väčšinou progreduje do konečného štádia renálneho zlyhania. Nedávno boli
objavené viaceré mutácie zapríčiňujúce ochorenie. Autozomálne recesívna forma ochorenia je spôsobená
mutáciou v géne NPHS2 (chromosóm 1q25-q31), kódujúcom podocín. Mutácie v géne pre podocín boli
detekované aj u foriem s neskorším vznikom ťažkostí, a zjavne aj u sporadických foriem (od 10% do
30%). Ostatné gény zodpovedné za vznik autozomálne recesívnej formy však ostávajú neodhalené.
Mutácie v géne ACTN4, kódujúci alfa-aktín 4, boli popisované pri autozomálne dominantných formách.
Mutácie sú zväčša prítomné v exóne 8. Autozomálne dominantná forma bola rovnako popísaná aj
u pacientov s mutáciou génu TRPC 6, lokalizovanom na 11 chromozóme, kódujúcom kalciový kanál.
Familiárne formy idiopatického na steroidy rezistentného nefrotického syndrómu nereagujú na žiadnu
steroidnú alebo imunosupresívnu liečbu. Ochorenie progreduje do terminálneho renálneho zlyhania.
Rekurencia ochorenia po tarnsplantácii obličiek je vzácna.

Odborný recenzent :
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Familiárna stredomorská horúčka
Orpha číslo: ORPHA342
Prehľad
Familiárna stredomorská horúčka (FMF, z angl. Familial Mediterranean fever) je autoinflamačná porucha
charakterizovaná rekurentnými krátkymi epizódami horúčky a serozitídy rezultujúcej do bolestí brucha,
bolesti na hrudi, bolesťami kĺbov a svalov. FMF sa primárne vyskytuje v juhovýchodnej časti Stredomoria.
Populáciami s vysokou prevalenciou ochorenia (od 1:200 do 1:1000) sú Židia (nie aškenazsky Židia),
Turci, Arménci, Arabi. Nepovažuje sa za zriedkavé v oblastiach ako Taliansko, Grécko alebo Španielsko.
Ochorenie sa prejavuje najčastejšie pred 30 rokom života, skorý nástup ochorenia väčšinou znamená aj
závažnejší fenotyp. FMF môžeme rozdeliť na dva typy: FMF typ 1 a 2. Typ 1 je charakterizovaný atakmi
horúčky a serozitídy (s frekvenciou od jedného za týždeň po niekoľko v priebehu pár rokov) trvajúcej
zväčša 1-4 dni so spontánnym ústupom. Stres, vystavovanie sa chladu, jedlá bohaté na tuky, infekcie,
niektoré lieky a menštruačný cyklus sú potenciálnymi spúšťačmi atakov. Mierne symptómy (myalgia,
bolesti hlavy, nausea, artralgia, bolesti chrbta, asténia alebo úzkosť) predchádzajú vzniku ataku, trvajú
približne 17 hodín. Atak sa manifestu horúčkou (38-40 °C trvajúcou od 12 do 72 hodín), ktorá nereaguje
na antibiotickú terapiu. Ďalšími príznakmi sú difúzne alebo lokalizované bolesti brucha (často
napodobňujúce príznaky akútneho brucha), zápcha (u detí môže byť prítomná hnačka), artralgie (hlavne
veľkých kĺbov), artritída (horných/ dolných končatinových kĺbov) a bolesti na hrudi spôsobené pleuritídou
a/alebo perikaritídou. U 7-40% pacientov je taktiež postihnutá koža. Závažnou dlhodobou komplikáciou
môže byť amyloidóza typu AA. Pri FMF typ 2 je amyloidóza prvým a jediným príznakom ochorenia.
V súčasnosti je známych viac ako 218 mutácií v géne MEFV na chromozóme 16 kódujúcom
pyrin/marenostrin proteín, ktorý je zodpovedný za variabilitu vo fenotype. Napríklad M694V homozygotná
mutácia je asociovaná so závažnejšou formou. Kedže nie všetci pacienti majú prítomnú mutáciu v géne
MEFV, na vzniku ochorenia sa môžu podieľať aj iné faktory. Kritéria Tel-Hashomer uvádzajú 2 hlavné
kritériá (horúčka alebo serozitída, amyloidóza AA, účinnosť podávania kolchicínu), alebo 1 hlavný a 2
malé kritéria (rekurentné ataky horúčok, erytém podobný Erysipelu, rodinný výskyt FMF), ktoré sú nutné
na stanovenie diagnózy. Genetické vyšetrenie má len 70-80% pozitívnu prediktívnu hodnotu.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa hyperimunogloulinémiu D a syndróm návratných horúčok (HIDS), TNF
receptor- asociovaný periodický syndróm a periodické horúčky (TRAPS), aftóznu stomatitídu, faryngitídu
a lymfadenopatiu (PFAPA) syndróm, Amyloidóza spojená s transthyretínom a Behcetova choroba (viď
tam).
FMS je autozomálne recesívna porucha. U ohrozených jedincov je možný aj prenatálny skríning.
Genetické poradenstvo je vhodné pre rodičov s mutáciou MEFV, za účelom ich informovania o možnom
presune tejto mutácie na potomstvo. Kolchicín (orálny alebo i.v.) je liekom voľby pri liečbe FMF. Redukuje
alebo eliminuje ataky FMF a zabraňuje vzniku amyloidózy typu AA. Dávkovanie sa rôzni od 0,03 mg/kg/
hmotnosť/24 hodín, až do maximálnej dávky 3mg/denne. Liečba musí byť užívaná pravidelne a
je celoživotná. Nesteroidné antiflogistiká môžu počas ataku zmierniť symptómy. Pre pacientov
s intoleranciou kolchicínu nemajú rovnako účinnú alternatívu, ale anakinra, interferon alfa a selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) ukázali u niektorých pacientov sľubné výsledky.
V prevencii vzniku amyloidózy sa odporúča pravidelná dispenzarizácia, spojená so stanovovaním hladiny
sérového proteínu amyloidu A (SAA). Kolchicín môže zhoršovať absorbciu vitamínu B12, a v zriedkavých
prípadoch spôsobuje alopéciu a útlm kostnej drene. Počas terapie kolchicínom by nemali byť užívané
makrolidy, diltiazem, grapefruit a cyklosporín, kvôli popisovaným fatálnym intoxikáciám. U pacientov
s rozvinutou renálnou amyloidózou môže byť nevyhnutná dialýza alebo orgánová transplantácia.
Neexistuje liek na FMF, ale liečba kolchicínom zlepšuje kvalitu života pacientov. Neliečená FMF, alebo
u pacientov s rozvinutou amyloidózou obličiek má zhoršenú prognózu.

Odborný recenzent :
o Pr Raffaele MANNA
Posledná úprava : Január 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Fanconiho anémia
Orpha číslo: ORPHA84
Prehľad
Fanconiho anémia (FA) je hereditárna porucha reparačných mechanizmov DNA, charakterizovaná
progresívnou pancytopéniou s útlmom kostnej drene, variabilnými kongenitálnymi malformáciami
a predispozíciou k rozvoju onkologických ochorení či už hematologických alebo solídnych tumorov.
Podľa posledných odhadov sa predpokladá nosičstvo u viac ako 1:200,s predpokladanou prevalenciou
u novorodencov najmenej 1:160 000. V niektorých populáciách je frekvencia prenášačov oveľa vyššia, je
to dané vznikom nových mutácií. Doteraz bolo v literatúre popísaných viac ako 2000 prípadov.
U 2/3 pacientov prvým znakom FA sú kongenitálne malformácie, ktoré môžu zahŕňať postihnutie kostry,
kože, uro-genitálneho, kardio- pulmonálneho, gastrointestinálneho traktu a centrálneho nervového
systému. Anomálie končatín unilaterálne alebo bilaterálne, ktoré sú zväčša asymetrické. Ďalej môžu byť
prítomné minoritné anomálie, ako napríklad nízka hmotnosť a vzrast, mikrocefalia a/ alebo mikroftalmia.
Často sú prítomné abnormality kožného pigmentu a hypoplázia eminencie tenaru. Takmer 20% pacientov
má prítomnú malformáciu ucha či už s alebo bez straty sluchu.
Kongenitálne malformácie môžu varírovať v rámci rodiny. Ak v popredí klinického obrazu nie sú
kongenitálne malformácie, určenie správnej diagnózy sa môže oneskoriť až do doby nástupu útlmu
kostnej drene (BMF, z angl. bone marrow failure). Medián nástupu BMF je okolo 7 roku života.
Hematologické abnormality sa môžu rozvinúť aj v mladšom veku, zriedkavejšie v dospelosti, kde u 90%
pacientov dôjde k rozvoju BMF do 40. roku života. U pacientov sa môže rozvinúť myelodysplastický
syndróm, ktorý často prechádza až do akútnej myeloidnej leukémie. Pacienti sú ďalej vysoko náchylní ku
vzniku solídnych tumorov, hlavne hlavy a krku alebo v anogenitálnej oblasti. Častý je sekundárne nízky
vzrast spôsobený hormonálnymi deficitmi. Plodnosť je takmer úplne porušená u mužov a ťažko
porušená asi u polovice žien. U zvyšnej polovice je tehotenstvo často komplikované.
FA je spôsobená mutáciami v génoch spolupodielajúcich sa na reparačných mechanizmoch DNA
a genómovej stabilite. Bolo identifikovaných 15 génov reprezentujúcich 15 komplementárnych skupín.
Kvôli vysokej heterogenite postihnutých génov a rôznorodosti klinického fenotypu, rovnako tak aj
patogenetického mechanizmu vzniku, sa diagnostika opiera o stanovenie stupňa poškodenia
chromozómov indukovaného použitím dietoxybutánu (DEB) alebo mitomycínu C (MMC).
Klinický obraz FA sa prekrýva s mnohými malformačnými syndrómami (Dubowitz, Seckel, Holt- Oram,
Baller- Gerold, TAR syndróm, Nijmegenov rozpadový synróm, VACTERL, dyskeratosis congenita, viď
tam), preto je diagnóza FA často správne stanovená až po rozvinutí BMF alebo malignít. O FA by sme
mali vždy uvažovať v rámci diferenciálnej diagnostiky u všetkých mladých pacientov s BMF neznámej
etiológie. Ostatné syndrómy predisponujúce na nádorové ochorenia (Bloom, Rothmund- Thomson alebo
Wernerov syndróm, viď tam) alebo syndrómy s pancytopéniou (Diamond- Blacfanova anémia, imunitná
pancytopénia, Pearsonov alebo Schwachman- Diamondov syndróm, viď tam) by mali byť tiež brané do
úvahy.
Prenatálna diagnostika je možná s DEB- indukovaným rozpadom chromozómov alebo molekulárnym
vyšetrením pri známej mutácii. FA je zvyčajne autozomálne recesívna porucha, ale môže sa vyskytnúť aj
forma viazaná na X chromozóm. Podporná liečba zahŕňa transfúzie erytrocytov alebo deleukotizovaných
trombocytov. Jedinou kuratívnou liečbou pri hematologickej manifestácii je transplantácia kostnej drene.
Tento liečebný postup je však spojený so zvýšeným rizikom vzniku solídnych tumorov, preto je nutná
dyspenzarizácia pacientov a aktívny screening. Symptomatická liečba zahŕňa podávanie orálnych
androgénov, ktoré u niektorých pacientov zlepšujú hodnoty krvného obrazu, hlavne červenú zložku.
Podávanie hematopoetických rastových faktorov je možné, avšak až po aspiračnej biopsii kostnej drene,
ktorá by sa mala následne počas liečby pravidelne opakovať. Pri rozvoji malignity sa liečba komplikuje
senzitivitou pacientov s FA na radiáciu a chemoterapiu. BMF a malignity vedú k slabej prognóze pacientov
s FA a skrátenou predpokladanou dĺžkou života, ktorá sa však dá predĺžiť vďaka hormón substitučnej
terapii a liečbou androgénmi.

Odborný recenzent :
o Pr Arleen AUERBACH
Posledná úprava : November 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Syndróm fragilného chromozómu X
Orpha číslo: ORPHA908
Prehľad
Syndróm fragilného chromozómu X (FXS, z anglického Fragile X chromosome) je zriedkavé geneticky
podmienené ochorenie asociované s miernym až závažným intelektuálnym deficitom, čo môže zahŕňať
poruchy správania a charakteristické fyzické znaky. Prevalencia sa odhaduje pre obidve pohlavia približne
od 1:2 500 (prevalencia úplnej mutovanej alely) do 1:4 000 (prevalencia symptomatických pacientov). FXS
má často variabilný klinický obraz. U mužov sa prejavuje počas detstva v zaostávaní vývoja (motorického
a/ alebo rečového). U mužov a u ½ postihnutých žien sú poruchy intelektu asociované s poruchami
správania a /alebo telesnými dysmorfiami. Rekurentné otitídy a sinusitídy, rovnako sa popisujú aj
záchvaty. Poruchy intelektu varírujú od miernej poruchy učenia s normálnym IQ až po ťažké intelektuálne
deficity, ktoré môžu zahŕňať problémy s pracovnou a krátkodobou pamäťou, kognitívnymi funkciami
a matematickými a abstraktnými schopnosťami. Poruchy správania sa rovnako prejavujú rôzne závažne,
od ľahkého stupňa typu nestability nálady, až po závažné poruchy ako napr. autizmus. Správanie
podobné autizmu môže zahŕňať prejavy ako mávanie rukami, slabý očný kontakt, hryzenie rúk, vyhýbanie
sa očnému kontaktu, senzorická defenzivita a odbrzdené správanie.
Rovnako môžu byť prítomné poruchy nálady, úzkosť a agresivita. U žien sú tak intelektuálne ako aj
poruchy správania mierne a najčastejšie sa prejavujú v emočných poruchách a poruchách učenia sa.
Fenotyp je u oboch pohlaví ovplyvnený len mierne, môže sa prejaviť ako úzka pretiahnutá tvár,
prominujúce uši a čelo, hyperextensizibilné kĺby prstov, pes planus a ako makroorchia u postpubertálnych
mužov.
FXS je spôsobený transkripčným utlmením génu FMR1 (Xq27.3) spôsobenou progresívnou expanziou
a následnou metyláciou trinukleotidu (CGG)n na 5´- netranslantovaného konca génu.Takáto úplná
mutácia má pôvod v nestabilnej alele nazývanej tiež premutácia (55-200 CGG repetícií). Premutácie sú
charakterizované odlišným fenotypom od FXS, zahŕňajú zvýšené riziko skorého rozvoja insuficiencie
ovárií u žien a syndróm tremoru/ ataxie asociovaného s fragilným X chromozómom (viď tam).
V zriedkavých prípadoch bolo dokázané, že FXS vznikol na základe intragénovej bodovej mutácie FMR 1
a nie expanziou CGG repetície. FMR1 kóduje proteín FMRP, na RNA sa viažúci, ktorý reguluje
proteosyntézu a ostatné signalizačné deje v dendritoch neurónov. Utlmenie FMR1 má za následok
redukciu synaptickej plasticity a modulácie cez mozog v rátane hipokampu. Diagnostika sa nemôže
opierať len o klinický obraz, pretože fyzické znaky môžu byť mierne alebo neprítomné, preto je diagnostika
založená na genetickom testovaní, ktoré sa vykonáva u všetkých pacientov s intelektuálnym deficitom
alebo autizmom. Diferenciálna diagnostika zahŕňa ostatné intelektuálne deficity viazané na X chromozóm,
Sotosov syndróm, mikrodelečný syndróm (napr. velocardiofaciálny syndróm), fetálny alkoholový syndróm
(viď tam) alebo idiopatický autizmus.
Prenatálna diagnostika je založená na Southern blot hybridizácii na vzorkách z choriových klkov alebo
amniovej tekutiny. FXS je na X chromozóm sa viažuca porucha s dominantným typom dedičnosti s
redukovanou penetranciou u žien. Rodinám s postihnutými členmi by malo byť poskytované genetické
poradenstvo s cieľom vysvetliť spôsob dedičnosti mutácie. Manažment ochorenia je symptomatický
a vyžaduje si multidysciplinárny prístup. Medikamentózna liečba stimulantami a selektívnymi inhibítormi
spätného vychytávania serotonínu (SSRI) je vhodná u úzkostných porúch, obsedantno- konvulzívnom
správaní, ďalej sú to atypické neuroleptiká pri sebapoškodzovaní, agresívnom správaní a pri autizme.
Medikamentózna liečba by sa mala vhodne kombinovať s logopedickými cvičeniami, nácvikom akceptácie
senzorických podnetov, individualizovaným učebným plánom a behaviorálnymi intervenciami.
V súčasnosti sú testované nové cielené liečby FXS (mGluR5 antagonisti, GABA A a B agonisti,
minocyklín) pričom už prvé výsledky sú sľubné. Tieto nové terapeutické prístupy by mohli zlepšiť
prognózu pacientov s FXS. V súčasnosti
má väčšina chlapcov a približne 30% dievčat s FXS
signifikantný intelektuálny deficit v dospelosti.

Odborný recenzent :
o Pr Randi HAGERMAN
Posledná úprava : Marec 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Gaucherova choroba
Orpha číslo: ORPHA355
Prehľad
Gaucherova choroba (GD, z anglického gaucher disease) je lyzozomálne ochorenie z napechovania
zahŕňajúce tri hlavné formy (typy 1,2 a 3). Fetálna forma a jej variant s kardiálnym postihnutím
(Gaucherova choroba- oftalmoplégia- kardiovaskulárna kalcifikácia alebo Gaucher- like ochorenie), viď
tam. Prevalencia je približne 1:100 000. Ročná incidencia v bežnej populácii je sa pohybuje okolo 1:60
000, ale môže dosiahnuť až 1: 1000 v populácii aškenázskych Židov. Klinická manifestácia tohto
ochorenia je veľmi variabilná. GD typ 1 (90% prípadov) je chronická non-neuropatická forma asociovaná
s organomegáliou (slezina, pečeň), abnormalitou kostí (bolesť, osteonekróza, patologické fraktúry)
a cytopéniou. Typ 2, akútna , neurologická forma, je charakterizovaná skorým nástupom príznakov,
rýchlou progresiou poškodenia mozgového kmeňa, je rovnako spojená s organomegáliou a vedie k úmrtiu
do 2 rokov života. Typ 3, subakútna neuropatická forma postihuje deti alebo adolescentov a je
charakterizovaná progresívnou encefalopatiou (okulomotorická apraxia, epilepsia a ataxia) so
systémovými manifestáciami podobnými ako u typu 1. Fetálna forma sa manifestuje so zníženými alebo
vymiznutými fetálnymi pohybmi alebo anasarkou. Gaucher-like typ sa prezentuje s progresívnou
kalcifikáciou aorty a/ alebo mitrálnej chlopne.
GD je spôsobená mutáciou v GBA géne (1q21), ktorý kóduje lyzozomálny enzým glukocerebrozidázu,
alebo vo veľmi zriedkavých prípadoch PSAP gén, ktorý kóduje aktivačný proteín (saposín C). Deficit
glukocerebrozidázy vedie k akumulácii depozitov glykozylceramidázy (alebo beta- glukocerebrozidázy)
v bunkách retikuloendoteliálneho systému pečene, sleziny alebo kostnej drene (Gaucherove bunky).
Ochorenie sa diagnostikuje stanovením hladiny glukocerebrozidázy v cirkulujúcich leukocytoch. Genetické
vyšetrenie sa používa na konfirmáciu výsledkov. Diferenciálna diagnostika zahŕňa ostatné lyzozomálne
tezaurizmózy. Nález Gaucher- like buniek môže byť prítomný pri určitých hematologických ochoreniach
(lymfómy, Hodgkinov lymfóm a chronická lymfocytová leukémia, viď tam).
Dedičnosť ochorenia je autozómovo recesívna.
V súčasnosti sú známe dva terapeutické postupy pre GD typ 1 a 3: enzýmová substitučná terapia
(použitím imiglucerázy alebo velaglucerázy) a substrát redukujúca terapia (miglustat). Tieto terapeutické
postupy však nie sú účinné pri type 2.
Prognóza je dobrá pri type 1. Pri type 2, dochádza k úmrtiu do 2 rokov života. Bez špecifickej liečby
progreduje typ 3 až do fatálneho konca v priebehu niekoľkých rokov.

Odborní recenzenti :
o Dr Nadia BELMATOUG
o Dr Jérôme STIRNEMANN
Posledná úprava : Február 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Gitelmanov syndróm
Orpha číslo: ORPHA358
Prehľad

Gitelmanov syndróm (GS), označovaný tiež ako familiárna hypokaliémia- hypomagnezémia je
charakterizovaný hypokaliemickou metabolickou alkalózou v kombinácii so signifikantnou
hypomagnezémiou a nízkou exkréciou kalcia močom. Prevalencia sa odhaduje na približne 1:40
000, z čoho vyplýva prevalencia asi u 1% Kaukazskej populácie, tým pádom je GS jednou
z najčastejších hereditárnych porúch renálnych tubulov. Vo väčšine prípadov je ochorenie
asymptomatické až do 6 roku života a správna diagnóza sa väčšinou stanový až v adolescencii
alebo v dospelosti. U pacientov s GS sú často prítomné tranzientné periódy svalovej slabosti
a tetanie, niekedy spojené s abdominálnou bolesťou, vracaním a horúčkou. Rovnako časté sú
parestézie tváre. Charakteristickým rysom u niektorých dospelých pacientov je chondrokalcinóza,
ktorá spôsobuje opuchy, palpačnú citlivosť a zvýšenú lokálnu teplotu postihnutých kĺbov. Okrem
týchto znakov sú pacienti asymptomatickí.
Krvní tlak je zväčša nižší ako normálny. V literatúre sa popisujú prípady náhlej kardiálnej smrti. Rast
jedincov s GS môže byť normálny, ale pri závažnej hypokalémii a hypomagnezémii môže byť oneskorený.
GS patrí medzi autozómovo recesívne ochorenia. Mutácia postihuje gén rodiny iónových transportérov 12,
člen 3, SLC12A3, ktorý kóduje thiazis- senzitívny NaCl kotransporter (NCC), tieto mutácie sú prítomné
u väčšiny pacientov s GS. V súčasnosti bolo identifikovaných viac ako 140 rôznych mutácií NCC proteínu.
U menšiny pacientov bola identifikovaná mutácia v géne CLCNKB, kódujúcom chloridový kanál ClC-Kb.
Diagnostika je založená na klinických symptómoch a prítomnosti biochemických abnormalít
(hypokaliémia, metabolická alkalóza, hypomagnezémia a hypokalciúria). V rámci diferenciálnej
diagnostiky je potrebné odlíšiť hlavne Bartterov syndróm (viď tam, hlavne typ III). Genetické poradenstvo
je veľmi dôležité. Prenatálna diagnostika je možná, ale nie je odporúčaná kvôli dobrej prognóze ochorenia
u väčšiny pacientov. Väčšina asymptomatických pacientov s GS zostáva bez liečby v dispenzári
nefrológa. Doporučuje sa doživotná suplementácia magnéziom (magnézium- oxid a magnézium- sulfát).
Doporučuje sa aj sledovanie kardiológom, pre riziko vzniku srdcových arytmií. Všetkým pacientom s GS
sa doporučuje, aby dodržiavali diétu bohatú na sodík a draslík. Vo všeobecnosti je dlhodobá prognóza GS
výborná.

Odborní recenzenti :
o Pr N.V.A.M. [Nine] KNOERS
o Pr Elena LEVTCHENKO
Posledná úprava : Júl 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Glykogenóza pri deficite glukóza-6-fosfát fosfatázy
typ A

Orpha číslo: ORPHA79258
Prehľad
Glykogenóza pri deficite glukóza-6-fosfát fosfatázy typ A (G6P), alebo ochorenie hromadiace glykogén
(GSD, z anglického glykogen storage desease) typ 1a, je typom glykogenózy pri deficite G6P (viď tam).
Prevalencia nie je známa. Ročná novorodenecká incidencia sa phybuje okolo 1: 100 000. Typ A je
najčastejším typom , postihujúcim okolo 80 % pacientov. Ochorenie sa môže manifestovať už pri narodení
hepatomegáliou, ale častejšie vo veku 3-4 mesiacov príznakmi hladovaním indukovanej hypoglykémie
(tremor, záchvaty, cyanóza až apnoe). Pacienti s porušenou glukózovou homeostázou väčšinou zle
tolerujú lačnenie, charakterizuje ich signifikantná hepatomegália (niekedy 8 až 10 cm pod pravým
rebrovým oblúkom), retardácia rastu (nízky vzrast a oneskorený nástup puberty), ktorú pri správnej výžive,
môžu dobehnúť, osteopénia a v niektorých prípadoch osteoporóza. Ďalšími znakmi sú okrúhla, bábike
podobná tvár, plné líca, ľahká hypotónia, nefromegália a dysfunkcia trombocytov, ktorá môže viesť
k častej epistaxe. Hnačka môže byť rovnako prítomná. Neskoré komplikácie sú hepatálne (adenómy so
zriedkavou, ale možnou transformáciou na hepatocellulárny karcinóm) a renálne (glomerulárna
hyperfiltrácia vedúca k proteinúrii a niekedy k renálnemu zlyhaniu). Ďalšie komplikácie zahŕňajú anémiu,
niekedy závažnú a riziko poškodenia mozgu pri hypoglykémii. V ojedinelých prípadoch bola popisovaná aj
pľúcna hypertenzia. Ochorenie je spôsobené dysfunkciou G6P systéme, kľúčovom kroku v regulácii
glykémie. Typ A je spôsobený mutáciou v géne G6PC (17q21), ktorá spôsobuje deficit katalytickej
subjednotky G6P- alfa exprimovanej v pečeni, obličkách a čreve. bolo popísaných množstvo mutácií, čo
ilustruje alelickú heterogenitu tejto poruchy. Dedičnosť je autosomálne recesívna. Manažment je podobný
u oboch typoch gylkogenózy pri deficite G6P (viď tam).

Odborný recenzent :
o Pr Philippe LABRUNE
Posledná úprava : November 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá
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:: Goodpastureov syndróm

Orpha číslo: ORPHA375
Prehľad

Goodpastureov syndróm je veľmi vzácne sa vyskytujúce ochorenie charakterizované asociaáciou
pľúcnej hemorágie, extrakapilárnej glomerulonefritídy a pozitivitou autoprotilátok proti bazálnym
membránam glomerulov. Ročná incidencia v európskej populácii sa odhaduje akolo 0,5 až 1 prípad na 1
milión obyvateľov. Incidencia je vyššia na jar a skoro v lete. Ochorenie sa vyskytuje najčastejšie
u Kaukazskej rasy a je mierne častejšie u mužov ako u žien. Goodpastureova choroba je založená na
podklade vzniku autoprotilátok proti NC1 doméne alfa3 reťazca kolagénu typu IV. Obmedzená distribúcia
tejto molekuly vysvetľuje, prečo toto ochorenie postihuje len niektoré špecifické orgány, ako sú pľúca
alebo obličky. Autoreaktívne T bunky sa tiež podieľajú na patogenéze. Liečba je založená na podávaní
kortikosteroidov, cyklofosfamidu a plazmaferéze. S adekvátnou liečbou ročné prežívanie pacientov
dosahuje približne 75%. V závislosti od závažnosti postihnutia obličiek a pľúcneho krvácania pacienti
môžu vyžadovať dialýzu a /alebo respiračnú podporu. Dôsledná prevencia preťaženia tekutinami
a agresívna terapia všetkých infekií je nevyhnutná. Pri skorej adekvátnej liečbe je šanca na zachovanie
činnosti obličiek v prvom roku na viac ako 90%, ale klesá len na 10% ak pacient vyžaduje dialýzu už na
začiatku liečby.

Odborný recenzent :
o Pr Jérôme ROSSERT
Posledná úprava : September 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Guillain-Barrého syndróm

Orpha číslo: ORPHA2103
Prehľad
Guillain-Barré syndróm (GBS) je termín používaný pri opise spektra vzácnych post infekčných neuropatií,
ktoré sa zvyčajne objavia na inak zdravom jedincovi.
GBS je klinicky heterogénna jednotka a zahŕňa akútnu inflamačnú demyelinizačnú polyradikuloneuropatiu
(AIDP), akútnu motorickú axonálnu neuropatiu (AMAN) a akútnu motoricko- senzorickú axonálnu
neuropatiu (AMSAN), Miller Fisherov syndróm (MFS, viď tam) a a niektoré iné regionálne varianty.
Celková ročná incidencia GBS varíruje od 1:91 000 do 1:55 000. V Európe a v Severnej Amerike, AIDP je
najčastejšia forma GBS (celkovo asi 90% prípadov) , z čoho vyplýva, že v západných krajinách je termín
GBS synonymom s termínom AIDP. V západných krajinách axonálna forma predstavuje zhruba 3-5%
prípadov, ale je oveľa častejšou formou (30-50% prípadov GBS) v Ázii a v Latinskej Amerike. Vo väčšine
prípadov infekčné ochorenie spôsobené Campylobacterom jejuni predchádza vzniku slabosti končatín.
V literatúre sa rovnako uvádza aj vznik GBS po predchádzajúcej vakcinácii alebo chirurgickom zákroku.
Liečba pozostáva zo včasného podania intravenóznych imunoglobulínov (IVIg) alebo plazmaferézy.
Fyzioterapia a rehabilitácia sú nemenej dôležité. Prognóza je variabilná a závisí od formy GBS a varíruje
od prípadov s úplným zotavením sa až po pacientov neschopných chôdze aj 6 mesiacov po vzniku
ochorenia, či dokonca prípady s fatálnym koncom.

Odborný recenzent :
o Pr P.A. [Pieter] VAN DOORN
Posledná úprava : December 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Idiopatická a/ alebo familiárna pľúcna arteriálna
hypertenzia
Orpha číslo: ORPHA422
Prehľad
Pľúcna arteriálna hypertenzia (PAH) je vzácne ochorenie charakterizované zvýšeným odporom
v pľúcnych artériách, čo vedie k zlyhávaniu pravého srdca. PAH môže byť sporadická (idiopatická PAH,
alebo primárna pľúcna hypertenzia), familiárna (spôsobená dedenou mutáciou BMPR2, typ II člena TGF
beta receptor superrodiny), alebo spojenej s inými ťažkosťami zahŕňajúcimi ochorenia spojivového
tkaniva, kongenitálne ochorenia srdca, HIV infekciu, portálnu hypertenziu či poruchy apetítu. Prevalencia
PAH je 15 pacientov na 1 000 000 obyvateľov vo Francúzsku. Neprítomnosť špecifických symptómov
(najčastejším je dušnosť), je príčinou poddiagnostikovania ochorenia. Echokardiografia je metódou voľby
pri neinvazívnom skríningu. Nevyhnutnosťou k potvrdeniu diagnózy je však meranie hemodynamických
parametrov počas katetrizácie pravého srdca (stredný arteriálny tlak ˃25 mmHg a tlak v zaklinení a.
pulmonalis ˃12 mmHg). Počas katetrizácie by sa mal vykonať akútny pľúcny vazodilatačný test použitím
oxidu dusného alebo prostacyklínu. Najnovšie pokroky v manažmente PAH, zahŕňajúce napríklad
kontinuálnu infúziu prostacyklínu a podávanie antagonistov endotelínových receptorov, výrazne zlepšili
prognózu pacientov. Najnovšie liečebné postupy, ako napríklad inhalácia iloprostu a inhibítory
fosfodiesterázy typu 5 sa v súčasnosti testujú. Poslednou terapeutickou možnosťou ostáva aj naďalej
transplantácia pľúc u pacientov refraktérnych na liečbu.

Odborní recenzenti :
o Pr Marc HUMBERT
o Pr Gérald SIMONNEAU
Posledná úprava : November 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Idiopatický na steroidy senzitívny nefrotický
syndróm

Orpha číslo: ORPHA69061
Prehľad
Idiopatický na steroidy senzitívny nefrotický syndróm (SSNS, z angl. steroid-sensitive nephrotic syndrome)
je ochorenie obličiek definované ako selektívna proteinúria, hypoalbuminémia a na základe biopsie
obličky, s minimálnymi zmenami glomerulov, bez depozitov imunoglobulínov. U detí je ročná incidencia 1
až 1,5 prípadov na 50 000 s prevalenciou 1 prípad na 6250, z čoho vyplýva aj ročná incidencia
u dospelých 1 prípad na 330 000. Vrchol incidencie sa popisuje medzi 2 a 6 rokom života. SSNS je
charakterizovaný náhlym nástupom a edémami ako vedúcim symptómom. Etiológia je neznáma. U detí sa
predpokladá SSNS ako príčina až 80% nefrotických syndrómov. Z uvedeného vyplýva, že pri stanovaní
diagnózy, na rozdiel od dospelých pacientov, nie je potrebná biopsia obličky okrem prípadov, keď sa dieťa
prezentuje s netradičnými príznakmi, alebo nereaguje na liečbu steroidmi. U dospelých je v diferenciálnej
2
diagnostike najdôležitejšie odlíšiť membránovú nefropatiu. Prvolíniová terapia zahŕňa steroidy (60mg/m
denne počas 4 týždňov nasledovaná terapiou obdeň spostupnou redukciou dávky počas 6 mesiacov).
Pacienti s relapsom ochorenia, môžu byť udržiavaní na nízkodávkovej kortikoterapii obdeň.
Imunosupresíva ako napríklad cyklofosfamid, cyklosporín alebo mykofenolínová kyselina sa podávajú
pacientom závislým od liečby kortikoidmi, u ktorých došlo k rozvoju nežiadúcich účinkov. Toxicita
kortikosteroidov zahŕňa poruchy rastu, obezitu, osteoporózu, kataraktu alebo psychické poruchy. Kým
pacient reaguje na liečbu nie je prakticky žiadne riziko progresie renálneho zlyhávania, ale pacienti môžu
mať v dospelosti opakované relapsy.

Odborní recenzenti :
o Pr Marc HUMBERT
o Pr Gérald SIMONNEAU
Posledná úprava : November 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Infantilná spinálna svalová atrofia

Orpha číslo: ORPHA83330
Prehľad
Proximálna spinálna svalová atrofia typ 1 (SMA1) je infantilnou formou proximálnej spinálnej muskulárnej
atrofie. Charakterizuje sa závažnou a progresívnou svalovou slabosťou a hypotóniou spôsobenou
degeneráciou a stratou periférnych motoneurónov v mieche a jadier v mozgovom kmeni. Odhadovaná
prevalencia ochorenia je približne 1/80000 a ročná incidencia 1/10000. Ochorenie sa vyskytuje častejšie
u mužov ako u žien. Choroba sa prejaví pred 6. mesiacom života (zvyčajne pred 3. mesiacom). Závažná
svalová slabosť (takmer vždy symetrická) postihuje v prvom rade proximálnu časť končatiny a následne
progreduje distálnejšie (ruky, nohy). Typický je slabý tichý plač. Obmedzená sacia schopnosť a poruchy
prehĺtania sú časté a vedú k ťažkostiam s kŕmením. Hlboké šľachové reflexy chýbajú. Časté je respiračné
zlyhanie. Ľahké kontraktúry (kolien, zriedkavejšie laktí) a skolióza môžu byť prítomné. Pacienti nie sú
schopní sedieť bez opory a nikdy nebudú môcť chodiť. SMA1 je primárne spôsobená homozygotnou
deléciou génu SMN1 (5q12.2-q13.3), ktorý kóduje proteín SMN, určujúci prežívanie motoneurónov. Hoci
je niekoľko variácií, závažnosť ochorenia pri SMA je v inverznej korelácii s počtom kópií druhého génu
SMN (SMN2; 5q13.2), a teda pacienti so SMA1 majú nízky počet (1 alebo 2) SMN2 kópií. Delécie v NAIP
(5q13.1) géne sa taktiež identifikovali u SMA1 pacientov a môžu zohrávať úlohu v modifikovaní závažnosti
ochorenia. Dedičnosť je autozómovo recesívna, ale približne v 2 % prípadov vzniká de novo. Diagnóza je
založená na klinickom vyšetrení a pomocných vyšetreniach a môže byť potvrdená analýzou DNA.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa SMA2, kongenitálne muskulárne dystrofie, kongenitálne myopatie, niektoré
včas sa prejavujúce mitochondriálne poruchy, poruchy metabolizmu cukrov. Prenatálna diagnostika je
možná prostredníctvom molekulárnej analýzy amniocytov alebo choriových klkov. Genetická konzultácia
je odporúčaná pre postihnuté rodiny. Klinické skúšania naďalej pokračujú v identifikovaní potencionálneho
lieku pre liečbu SMA1 a sú zamerané predovšetkým na zvýšenie dĺžky proteínu SMN. V súčasnosti je
liečba symptomatická, zahŕňajúca multidisciplinárny prístup s cieľom zlepšenia kvality života. Respiračná
podpora je nevyhnutná a fyzioterapia je odporúčaná. Užitočná môže byť aj neinvazívna ventilácia
a gastrostómia. V prípade pľúcnych infekcií musí byť zahájená antibiotická terapia a je potrebné zabrániť
chronickému hladu. Prognóza je vo všeobecnosti zlá, väčšina pacientov umiera v prvých dvoch rokoch
života v dôsledku respiračného zlyhania. V niektorých prípadoch však ochorenie progreduje miernejšie,
alebo naopak až regreduje a pacienti prežívajú dlhšie.

Odborný recenzent :
o Dr. Haluk TOPALOGLU
Posledná úprava : Júl 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Joubertov syndróm
Orpha číslo: ORPHA475
Prehľad
Joubertov syndróm je charakterizovaný kongenitálnou malformáciou mozgového kmeňa a agenézou
alebo hypopláziou vermis mozočka. Tieto anomálie vedú k abnormálnej respiračnej činnosti, nystagmu,
hypotónii, ataxii a motorickej retardácii. Prevalencia ochorenia sa odhaduje na 1/100000.
V novorodeneckom období sa často manifestuje nepravidelnou dýchacou činnosťou (epizódy tachypnoe
a/alebo apnoe) a nystagmom. Počas dojčenského obdobia hypotónia môže byť ďalším príznakom.
Cerebelárna ataxia (nestabilná chôdza a imbalancia) sa môže objaviť neskôr. Oneskorené dosiahnutie
motorických míľnikov je časté. Kognitívne funkcie sú variabilné, od závažného intelektuálneho deficitu až
po normálnu inteligenciu. Neuro-oftalmologické vyšetrenie môže odhaliť okulomotorickú apraxiu.
V niektorých prípadoch sa môžu objaviť kŕče. Podrobné vyšetrenie tváre odhalí charakteristické črty: veľká
hlava, prominujúce čelo, vysoké zaoblené obočie, epikanty, ptóza (občas), nos s prominujúcimi nozdrami,
otvorené ústa (v útlom veku oválneho tvaru, neskôr romboidného a napokon až trojuholníkovitého tvaru
s kútikmi smerujúcimi nadol), protrúzia jazyka a rytmické pohyby jazyka, občas aj nízko posadené a šikmé
ušnice. Iné menej časté príznaky zahŕňajú retinálnu dystrofiu, nefronoftízu a polydaktýliu. Syndróm je
geneticky heterogénny, až sedem génov, AHI1 (6q23), NPHP1 (2q13), CEP290 (12q21), TMEM67 (8q22),
RPGRIP1L (16q12), ARL13B (3p12.3-q12.3) a CC2D2A (4p15), a dva lokusy na chromozóme 9q34
(JBTS1) a 11p12-q13 (CORS2/JBTS2) je asociovaných s chorobou. Dedičnosť je autozómovo recesívna.
Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov (hypotónia, ataxia, oneskorený vývin,
okulomotorická apraxia) a prítomnosti charakteristických neurorádiologických zmien v zmysle
tzv.“znamenia moláru“ (MTS) na magnetickej rezonancii (MRI). MTS vyplýva z hypoplázie vermis
mozočka a z malformácií stredného a zadného mozgu. Diferenciálna diagnóza zahŕňa ochorenia príbuzné
Joubertovmu syndrómu (JSRD), malformácie vermis mozočka bez MTS (patrí sem Dandy-Walkerova
malformácia), X-viazanú mozočkovú hypopláziu, ataxiu s okulomotorickou apraxiou typu 1 a 2 (AOA1,
AOA2), kongenitálne poruchy glykozylácie (CDG), 3-C syndróm, pontocerebelárnu hypopláziu/atrofiu,
orofaciodigitálne syndrómy II a III, a Meckel-Gruberov syndróm. Prenatálna diagnostika je možná
prostredníctvom molekulárneho vyšetrenia a zobrazovacích vyšetrení (fetálna ultrasonografia a MRI).
Analýza DNA je odporúčaná pre rodiny, v ktorých u postihnutého jedinca boli odhalené obidve chorobu
spôsobujúce mutácie. Genetická konzultácia je dôležitá z hľadiska prevencie výskytu nových prípadov,
predovšetkým u párov s jedným chorým dieťaťom. Riziko postihnutia v ďalšom tehotenstve je 25%.
Manažment je symptomatický a musí byť multidisciplinárny. Edukačné programy, fyzikálna, pracovná
a rečová terapia majú prispieť k zlepšeniu hypotónie a redukcii zaostávania v psychomotorickom vývine.
Pre mierne formy ochorenia je prognóza priaznivá. Pacienti so závažnou formou vyžadujú liečbu
v špecializovanom referenčnom centre.

Odborní recenzenti :
o DR. Carmen ESPINÓS
o Pr. Francesc PALAU
Posledná úprava : Apríl 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Kallmannov syndróm
Orpha číslo: ORPHA478
Prehľad
Kallmannov syndróm (KS) je vrodené geneticky podmienené ochorenie charakterizované asociáciou
hypogonadotropného hypogonadizmu (HH) v dôsledku deficitu gonadotropín – releasing hormónu (GnRH)
s anosmiou alebo hypoosmiou (s hypopláziou alebo apláziou olfaktických bulbov). Prevalencia u mužov je
1/8000, u žien 1/40000, avšak ochorenie môže byť poddiagnostikované. Väčšina prípadov sa odhalí
v období puberty pre chýbanie sexuálneho vývinu, ale KS môže byť diagnostikované už v útlom veku
u chlapcov s kryptorchizmom a mikropenisom. Hlavné klinické príznaky zahŕňajú chýbanie nástupu
spontánnej puberty a parciálnu alebo totálnu stratu čuchu (anosmia) u oboch pohlaví. Medzi ďalšie
príznaky patria zrkadlové pohyby horných končatín (bimanuálna synkinéza), unilaterálna (zriedkavo
bilaterálna a letálna) renálna aplázia, rázštep pery alebo podnebia, agenéza zubov a porucha sluchu. KS
je spôsobený poruchou vývoja čuchového systému a narušenou embryogénnou migráciou neurónov
syntetizujúcich GnRH z čuchového epitelu do hypotalamickej oblasti mozgu. Väčšina publikovaných
prípadov je sporadická. U familiálnej formy boli popísané tri schémy dedičnosti: X-viazaná recesívna,
autozómovo dominantná (s nekompletnou penetranciou) a, zriedkavejšie, autozómovo recesívna. Prenos
ochorenia u malej časti pacientov môže byť digenická alebo oligogenická. Dodnes bolo identifikovaných 5
kauzálnych génov: KAL1 (Xp22.3), zodpovedný za dedičnosť viazanú na chromozóm X, a FGFR1 (8p12),
FGF8 (10q24), PROKR2 (20p13) a PROK2 (3p21.1), pre ktoré je typická autozómová dedičnosť. Nakoľko
mutácie v uvedených génoch sú identifikované iba u menej než 30% pacientov, predpokladá sa, že pre
vznik ochorenia sú zodpovedné aj ďalšie gény, ktoré čakajú na odhalenie. Diagnostické metódy zahŕňajú
hodnotenie hormonálneho profilu (sexuálne hormóny, GnRH stimulačný test), rovnako ako kvalitatívne
a kvantitatívne hodnotenie čuchu (olfaktometria). Morfologická analýza olfaktických bulbov magnetickou
rezonanciou (MRI) môže byť užitočná (predovšetkým u mladých detí, ktorých čuch je ťažko hodnotiteľný).
Diferenciálno-diagnosticky treba vylúčiť izolovaný deficit GnRH (normosmický idiopatický
hypogonadotropný hypogonadizmus) a CHARGE syndróm, ktorý je kombináciou KS a iných vývojových
anomálií. Genetická konzultácia je odporúčaná v každej rodine s ohľadom na variabilnú klinickú expresiu
ochorenia aj v rámci jednej rodiny, ako aj na možnosť výskytu neomutácie FGFR1 v sporadických
prípadoch. Hormonálna substitučná terapia je indikovaná k navodeniu puberty a neskôr fertility. Liečba
anosmie nie je známa. Pomocou liečby sa podarí dosiahnuť nástup puberty vo všetkých prípadoch a
fertilitu vo väčšine prípadov.

Odborný recenzent :
o Dr. Jean-Pierre HARDELN
Posledná úprava : Február 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Kasabach-Merrittov syndróm

Orpha číslo: ORPHA2330
Prehľad
Kasabach-Merrittov syndróm (KMS) je charakterizovaný asociáciou cievneho tumoru so závažnou
trombopéniou a rôznym stupňom konzumpčnej koagulopatie (najčastejšie so zníženou hladinou
fibrinogénu, prítomnosťou zvýšených hladín rozpustných komplexov, a veľmi vysokou hladinou Ddimérov). Prevalencia ochorenia nie je známa, jedná sa ale o veľmi zriedkavý syndróm. Nástup je rapidný
s formáciou ekchymotickej a zápalovej hmoty. Cievne tumory asociované s KMS môžu byť vrodené alebo
získané (zvyčajne pred 6. mesiacom života). Podľa pôvodnej definície z roku 1940 KMS je syndróm
postihujúci novorodencov. Cievne tumory asociované s KMS sa vyznačujú určitou anatomickou
charakteristickosťou. Dlho sa považovali za infantilné hemangiómy, avšak ani klinické príznaky, ani
reziduálne lézie a histologické charakteristiky tumoru sa nepodobajú na tie u hemangiómov. Dnes je už
známe, že tumor asociovaný s KMS je buď trsovitý angióm alebo kaposiformný hemangioendotelióm.
Kľúčovým elementom, ktorý potvrdzuje fakt, že tumor formujúci základ tohto hematologického fenoménu
sa odlišuje od tých pri infantilnom hemangiómu je, že GLUT1 imunofenotyp je prísne negatívny
v tumoroch asociovaných s KMS, kým je pozitívny v 100% hemangiómov. Napriek istým nejasnostiam
v literatúre, KMS by sa mal odlíšiť od chronickej intravaskulárnej koagulopatie, ktorá je asociovaná
s nízko-prietokovou venóznou alebo lymfatickou malformáciou alebo s malígnymi tumormi (angiosarkómy
alebo fibrosarkómy). Odlíšenie od týchto ochorení je dôležité, nakoľko liečba je signifikantne odlišná.
Heterogenita v terapeutickej odpovedi je charakteristickým znakom KMS: odpoveď na liečbu je
nepredvídateľná a výber liečby je empirická. V súčasnosti je najčastejšie používanou liečbou celková
kortikoterapia, alfa-2a alebo 2b interferónová terapia, podávanie vinkristínu a antiagregačná kombinovaná
terapia s ticlopidinom a aspirínom. Chirurgická excízia, ak je možná, vedie k bezprostrednému riešeniu
biologického fenoménu. Terapeutická embolizácia alebo rádioterapia sa používajú iba v zriedkavých
prípadoch ako doplňujúca terapia k farmakologickej liečbe. Transfúzia trombocytov je kontraindikovaná,
nakoľko zhoršuje trombopéniu a zvyšuje riziko viscerálneho krvácania. Jedine v prípadoch chirurgickej
intervencie je indikovaná a musí byť podávaná pred zákrokom, nakoľko sa trombocyty spotrebujú počas
niekoľkých hodín po podaní. Po vyriešení biologického úkazu, tumory asociované s KMS zanechajú iba
diskrétne stopy charakteru pseudofibrózy, a viac alebo menej vyznačeného červeného ložiska, ktoré je
mierne infiltrované, a šľachového alebo svalového postihnutia. Prognóza pacientov s KMS sa výrazne
zlepšila, avšak ešte stále u približne 10% pacientov je ochorenie letálne.

Odborný recenzent :
o Pr. Marie-Paule VAZQUEZ
Posledná úprava : Máj 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Kawasakiho choroba

Orpha číslo: ORPHA2331
Prehľad
Kawasakiho choroba (KD) je febrilná systémová vaskulitída komplikovaná koronárnou a periférnou
arteriálnou aneuryzmou u 20% až 35% neliečených pacientov. Je najčastejšia príčina získanej srdcovej
choroby u detí v rozvinutých krajinách a predstavuje rizikový faktor pre vývoj ischemickej choroby srdca
v dospelosti. Hoci KD sa vyskytuje na celom svete, vo vyššej miere postihuje ázijskú populáciu,
predovšetkým Japoncov. Incidencia na 100000 detí vo veku pod 5 rokov je 8,1 v Spojenom Kráľovstve,
17,1 v Spojených štátoch a 112 v Japonsku. Prvým klinickým príznakom je horúčka sprevádzaná
zmenami končatín, polymorfným exantémom, nastreknutím spojoviek, zmenami na perách a v dutine
ústnej, krčnou lymfadenopatiou. Patogenéza ochorenia doteraz nie je objasnená, je známych niekoľko
teórií, medzi ktoré patrí aj možnosť infekcie toxín-secernujúcim mikroorganizmom a superantigénomriadeného procesu. Napriek veľkej snahe nie sú dostupné špecifické diagnostické testy pre KD,
a diagnóza je založená na klinických kritériách po vylúčení iných ochorení manifestujúcich sa s vysokou
perzistujúcou horúčkou. Promptná diagnóza je nevyhnutná, nakoľko včasné podávanie intravenóznych
imunoglobulínov a aspirínu významne znižuje výskyt koronárnych abnormalít na menej ako 5% pacientov.

Odborní recenzenti :
o Pr. Rolando CIMAZ
o Dr. Jean-Christophe LEGA
Posledná úprava : December 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Histiocytóza z Langerhansových buniek

Orpha číslo: ORPHA389
Prehľad
Histiocytóza z Langerhansových buniek (LCH) je systémové ochorenie asociované s proliferáciou
a akumuláciou Langerhansových buniek v rôznych tkanivách (zvyčajne v granulómoch). Prevalencia je
odhadovaná na 1-2/100000. Vo väčšine prípadov sa ochorenie manifestuje už počas detstva. Najčastejšie
postihnutým orgánom je kosť (80% prípadov), nasledovaný kožou (35% prípadov) a hypofýzou (25%
prípadov). Postihnutie týchto orgánov však neovplyvní vitálnu prognózu. Postihnutie hematopoetického
systému (cytopénia), pľúc a pečene je zriedkavejšie (15-20%), ale spôsobí závažnejšie ochorenie.
Agresívny charakter hematologických foriem u detí, dlhodobé následky asociované s postihnutím pľúc
a pečene (sklerotizujúca cholangitída) a neurodegeneratívna manifestácia (2%) sú zodpovedné za
závažný charakter LCH. Ochorenie sa môže prejaviť jedným alebo viacerými krízami. Môže viesť
k estetickým alebo funkčným následkom s variabilnou expresiou závislou na charaktere postihnutého
orgánu (hluchota, respiračné alebo hepatálne zlyhanie, diabetes insipidus, deficit rastového hormónu,
cerebelárny syndróm). U dospelých je klinický obraz charakterizovaný izolovaným postihnutím pľúc so
silnou asociáciou s fajčením. Napriek významným pokrokom v pochopení patogenézy ochorenia, etiológia
ostáva naďalej neznáma. Diagnóza LCH sa zakladá na histologickej a imunohistochemickej analýze
postihnutého tkaniva. CT hrudníka s typickým rádiologickým nálezom umožní diagnózu u dospelých
s izolovaným postihnutím pľúc. Široká škála alternatívnych diagnóz v závislosti od asociovaného
klinického obrazu a rádiologického nálezu je známa. Výber terapeutického prístupu závisí od rozsahu
ochorenia stanoveným rutinnými vyšetreniami (klinické vyšetrenie, krvný obraz, pečeňové funkčné testy,
röntgen kostí a hrudníka). Lokálna liečba je zvyčajne efektívna pre formy postihujúce jeden orgán. Liečba
systémových foriem u detí spočíva v kombinácii kortikosteroidov s vinblastinom. U dospelých
s postihnutím pľúc je nevyhnutné prestať fajčiť. Druholíniová liečba pacientov s progresiou ochorenia je
možná v špecializovaných centrách. Vzhľadom na polymorfný a chronický charakter ochorenia musí byť
manažment LCH multidisciplinárny. Liečebné protokoly pre dospelé formy sú menej vypracované než pre
formy s včasným nástupom. Dlhodobé sledovanie je nevyhnutné z hľadiska detekcie a manažmentu
neskorých následkov. S výnimkou hematologických postihnutí rezistentných na prvolíniovú terapiu je
vitálna prognóza detských foriem celkovo dobrá.

Odborní recenzenti :
o Dr. Jean DONADIEU
o Pr. Abdellatif TAZI
Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Lennox-Gastautov syndróm

Orpha číslo: ORPHA2382
Prehľad
Lennox-Gastautov syndróm (LGS) patrí do skupiny závažných detských epileptických encefalopatií.
Incidencia ochorenia je odhadovaná na 1/1000000 obyvateľov ročne, prevalencia je 15/100000. LGS
predstavuje 5-10% všetkých pacientov s epilepsiou, a 1-2% všetkých detských epilepsií. Ochorenie je
definované ako kryptogénna alebo symptomatická generalizovaná epilepsia, ktorá je charakterizovaná
nasledovnou triádou symptómov: závažné epileptické záchvaty (atypické absencie, axiálne tonické kŕče
a náhle atonické alebo myoklonické kŕče), difúzna pomalá interiktálna hrotová vlna na
elektroencefalograme (EEG) (<3 Hz) v bdelom stave a rýchle rytmické výbuchy („burst“) (10 Hz) počas
spánku a spomalený mentálny vývoj asociovaný s poruchami osobnosti. Začiatok ochorenia je medzi 2.
a 7. rokom života. Medzi charakteristické klinické prejavy LGS patria tonické záchvaty (17-92%), atonické
záchvaty (26-56%) a atypické absencie (20-65%). Symptómy u kryptogénnej formy (20-30%) sa objavujú
bez predchádzajúcej histórie alebo evidencie mozgovej patológie, kým symptomatický LGS (30-75%) je
asociovaný s preexistujúcim poškodením mozgu v zmysle perinatálnej asfyxie, tuberóznej sklerózy,
následkov meningoencefalitídy, kortikálnej dysplázie, poranenia hlavy a iných zriedkavých nádorov alebo
metabolických ochorení. U menej ako 5% pacientov bola popísaná idiopatická forma. Diagnóza je
založená na prítomnosti špecifických zmien na EEG. V prípade výskytu epilepsie s častými a krátkymi
záchvatmi („motorické záchvaty typu minor“) objavujúcimi sa už počas detstva by sa malo uvažovať
o možnú myoklonickú epilepsiu, benígnu atypickú parciálnu epilepsiu detstva, epileptickú absenciu
s tonickým alebo atonickým komponentom, ESES syndróm, Landau-Kleffenerov syndróm, multifokálnu
závažnú epilepsiu, Rettov syndróm, Angelmanov syndróm a ceroidnú lipofuscinózu, ktoré tvoria
diferenciálnu diagnózu LGS. Liečba je problematická, nakoľko LGS je zvyčajne refraktérna na konvenčnú
terapiu. Niektoré nové antiepileptiká (felbamate, lamotrigine, topiramate, levetiracetam) dokážu účinne
kontrolovať záchvaty LGS. Rufinamide získal európsku autorizáciu v januári 2007. LGS je jedným
z najzávažnejších epileptických syndrómov detstva, je všeobecne refraktérna na liečbu a často je
asociovaný s intelektuálnym deficitom. Mortalita sa udáva okolo 5%, zriedkavo je však spojená so
samotnou epilepsiou. Smrť je asociovaná s nehodami alebo epizódmi satus epilepticus.

Odborný recenzent :
o Pr. Jaime CAMPOS-CASTELLÓ
Posledná úprava : November 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Léri-Weillova dyschondrosteóza
Orpha číslo: ORPHA240
Prehľad
Léri-Weillova dyschondrosteóza (LWD) je skeletálna dysplázia charakterizovaná disproporcionálnym
nízkym vzrastom a tzv. Madelungovou deformitou zápästia. Prevalencia ochorenia nie je známa. Nízky
vzrast je prítomný už od narodenia s mezomelickým skrátením končatín (skrátenie stredného segmentu
predlaktí a predkolení). Madelungova deformita je detekovateľná len v období puberty. Ide o bilaterálnu
deformitu zápästia. Charakterizuje sa skráteným a ohnutým radiom a ulnou, čo vedie k dorzálnej dislokácii
distálnej ulny a obmedzenej pohyblivosti zápästia a laktí. Expresia je variabilná, ale klinické prejavy sú
všeobecne závažnejšie u žien. Muži majú atletickú postavu pre svalovú hypertrofiu bez základného
svalového ochorenia. Inteligencia je normálna. Približne v 70% prípadov je LWD spôsobená
haploinsuficienciou SHOX génu (short stature homeobox), ktorý je lokalizovaný v pseudoautozómovej
oblasti 1 (PAR1) sexuálnych chromozómov (Xp22.33 a Yp11.32). Haploinsuficiencia je dôsledkom
heterozygotnej mutácie a delécie génu SHOX, alebo zníženej aktivity PAR1 (kde sú SHOX enhancery
lokalizované). Približne v 30% prípadov sa molekulárny defekt nepodarí odhaliť. SHOX-asociovaný LWD
je súčasťou spektra ochorení (zoradených od najzávažnejšieho k najmenej závažnému: Langerova
mezomelická dysplázia (LMD), LWD, izolovaná Madelungova deformita a takzvaný idiopatický nízky
vzrast) asociovaných s SHOX/PAR1 anomáliami. Prevalencia SHOX/PAR1 mutácií je odhadovaná na
1/1000. Diagnóza LWD je založená na klinických a rádiologických nálezoch a môže byť potvrdená
molekulárnou analýzou (mikrosatelit marker analýza, FISH, alebo MLPA pre PAR1 delécie, HRM, dHPLC
a/alebo DNA sekvenovanie pre bodové mutácie, malé delécie a inzercie génu SHOX). Diferenciálna
diagnóza zahŕňa iné SHOX-príbuzné haploinsuficientné ochorenia a príbuzné stavy ako Turnerov
syndróm a distálna monozómia Xp. Prenatálna diagnostika je možná, avšak nie je častá. LWD
predstavuje ochorenie s pseudoautozómovou dedičnosťou, pričom každé dieťa postihnutého jedinca má
50%-nú šancu, že zdedí mutáciu. Ak oba rodičia majú LWD, potomstvo má 50 percentnú šancu získať
LWD, 25 percentnú LMD a 25% percentnú nezdediť ani jedno ochorenie. Manažment spočíva v
pravidelnom sledovaní - s polročným stanovením výšky a ročným röntgenu zápästia. Liečebné možnosti
zahŕňajú podávanie rekombinantnej ľudskej GH (rhGH) pre zlepšenie konečnej výšky v dospelosti, alebo
rhGH s agonistom gonadotropín-releasing hormónu (GnRHa) s cieľom zabrániť potlačeniu pubertálneho
rastového špurtu spôsobeného prítomnosťou estrogénov. Molekulárno-genetické vyšetrenie u rizikových
členov rodiny umožní včasné zahájenie liečby s rhGH pre zlepšenie rastu. Zápästné dlahy, podpory
a ergonomické pomôcky môžu zmierniť diskomfort z deformity zápästia. V niektorých prípadoch je
v staršom detskom období nevyhnutná chirurgická intervencia (fyziolýza ulnárnej strany distálneho rádia
a excízia Vickerovho ligamentu), ktorá môže prispieť k redukcii bolesti a zachovaniu funkcie zápästia.

Odborný recenzent :
o Dr. Karen HEATH
Posledná úprava : Máj 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Lesch-Nyhanov syndróm
Orpha číslo: ORPHA510
Prehľad
Lesch-Nyhanov syndróm (LNS) je najzávažnejšia forma deficitu hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy
(HPRT). Je dedičným ochorením purínového metabolizmu a je asociovaný s nadprodukciou kyseliny
močovej (UAO), neurologickými ťažkosťami a poruchami správania. Odhadovaná prevalencia pri narodení
je medzi 1/380000 a 1/235000 živonarodených detí. Väčšinou sú postihnutí muži a heterozygotné ženy sú
prenášačky (zvyčajne aymptomatické). U pacientov pri narodení nie sú prítomné žiadne typické príznaky
ochorenia. Psychomotorické zaostávanie sa stáva evidentným medzi 3. a 6. mesiacom s oneskoreným
dvíhaním hlavy a sedením, hypotóniou a atetoidnými pohybmi. Piesočnatý moč
v plienke alebo
kryštalúria s obštrukciou močových ciest sú častými príznakmi ochorenia. Pacienti majú závažnú akčnú
dystóniu so základnou hypotóniou, ktorá môže viesť k neschopnosti vstať a chodiť, a nedobrovoľné
pohyby (choreoatetóza a balizmus) asociované s dobrovoľnými pohybmi zvýšenými pri záťaži ale
nepozorovateľnými počas kľudu. Dyzartria, dysfágia a opistotonus sú časté. Spasticita, hyperreflexia
a extenzorový plantárny reflex sa objavujú neskôr. Pacienti majú zvyčajne ľahký až stredne závažný
intelektuálny deficit. Obsedantno-kompulzívne sebapoškodzovanie (hryzanie pier alebo žuvanie prstov) sa
môže objaviť akonáhle dieťa má zuby a nie je následkom nedostatočnej stimulácie, pričom môže byť
asociované alebo zhoršené psychologickým stresom. Agresívne správanie sa (pľuvanie, hrubý slovník)
môže byť namierené voči rodine a priateľom. Megaloblastická anémia je častá a môže byť závažná.
Mikrocytárna anémia sa môže taktiež objaviť. UAO môže viesť k vzniku zápalu kĺbov, dny alebo urolitiázy.
Renálne zlyhanie alebo acidóza sa objavujú zriedka. LNS vzniká pri kompletnom deficite HPRT pre
mutácie v HPRT1 géne (Xq26). UAO je dôsledkom nedostatočnej obnovy a zvýšenej syntézy purínových
báz. Megaloblastická anémia vzniká v dôsledku zvýšenej spotreby kyseliny listovej, ale neodpovedá na
suplementáciu folátmi. Príčina vzniku neurologických symptómov a porúch správania sa je neznáma,
uvažuje sa o možnej poruche neurotransmiterov a toxickom vplyve nadmerného množstva hypoxantínu.
Diagnóza sa zvažuje v prípadoch, kedy sa u pacientov so zvýšeným UA v krvi a v moči objaví
psychomotorické oneskorenie. Nedetekovateľná HPRT enzýmová aktivita v periférnej krvi alebo
v neporušených bunkách (erytrocyty, fibroblasty) a molekulárno-genetické vyšetrenie potvrdzujú diagnózu.
Diferenciálno - diagnosticky je potrebné vylúčiť detskú mozgovú obrnu a iné príčiny intelektuálneho
deficitu, dystóniu a sebapoškodzovanie vrátane autizmu, Tourettovho syndrómu, Cornelia de Lange
syndrómu, idiopatického intelektuálneho deficitu a závažných psychiatrických porúch. Prenatálna
diagnóza prostredníctvom amniocentézy alebo choriových klkov je možná, pokiaľ je v rodine známa
mutácia. Dedičnosť je X-viazaná recesívna, genetická konzultácia je esenciálna. UAO je liečená
alopurinolom, alkalizáciou moču a hydratáciou. Dávka musí byť prispôsobená tak, aby sa zabránilo
xantínovej urolitiáze. Neexistuje žiadna liečba neurologickej dysfunkcie. Spasticita a dystónia môžu byť
kontrolované benzodiazepínmi (diazepam, alprazolam) a inhibítormi gamma-aminobutyrovej kyseliny
(baclofen, tizanidine). Fyzická rehabilitácia (vrátane manažmentu dyzartrie a dysfágie), pomôcky pri
chôdzi a podpora správneho držania tela v prevencii vzniku deformít sú odporúčané. Automutilácia
vyžaduje fyzické obmedzenia, farmaceutickú liečbu (gabapentin, carbamazepine) a behaviorálnu terapiu.
Pacienti môžu umrieť na následky aspiračnej pneumónie alebo komplikácií chronickej nefrolitiázy
a renálneho zlyhania. S optimálnou starostlivosťou niekoľko pacientov sa dožíva až 40 rokov,
pričom väčšina z nich je na vozíčku.

Odborní recenzenti :
o Dr. Juan GARCÍA PUIG
o Dr. Rosa TORRES JIMÉNEZ
Posledná úprava : Apríl 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Nízkomolekulová proteinúria s hyperkalciúriou
a nefrokalcinózou – Dentova choroba
Orpha číslo: ORPHA1652
Prehľad
Dentova choroba je zriedkavé geneticky podmienené renálne tubulárne ochorenie charakterizované
dysfunkciou proximálneho tubulu. Prevalencia ochorenia nie je známa. Ochorenie bolo dodnes popísané
približne v 250 rodinách. Vo všeobecnosti choroba postihuje len mužov a môže byť prítomná už v detstve,
kým u žien prenášačiek sa prejavuje v miernejšej forme. Dentova choroba je charakterizovaná
dysfunkciou proximálneho tubulu (PT) s nízkomolekulovou (LMW) proteinúriou a hyperkalciúriou,
nefrolitiázou, nefrokalcinózou a progresívnym renálnym zlyhaním. Dysfunkcia PT môže byť závažnejšia,
spôsobujúca Fanconiho syndróm, kedy uvedené symptómy sú asociované s aminoacidúriou, fosfatúriou,
glykozúriou, urikozúriou, kaliurézou a postihnutím acidifikačnej schopnosti. Ako komplikácie Dentovej
choroby sa môžu objaviť rachitída alebo osteomalácia. Výskyt týchto predominantne renálnych
manifestácií sa označuje ako Dentova choroba typ 1, kým asociácia s extra-renálnymi symptómami ako
mierny intelektuálny deficit, hypotónia a subklinická katarakta (symptómy miernejšie ako pri
okulocerebrorenálneho Loweho syndróme) sa označujú Dentova choroba typu 2. Ochorenie je spôsobené
mutáciou génov CLCN5 (Dentova choroba typ 1) alebo OCRL 1 (Dentova choroba typ 2), ktoré sú
lokalizované na chromozóme v mieste Xp11.22 a Xq25. CLCN5 kóduje elektrogenický Cl-/H+ výmenník
CLC-5, ktorý patrí do rodiny CLC chloridových (Cl-) kanálov/transportérov. OCRL1 kóduje
fosfatidylinositolbisfosfonát (PIP2) 5-fosfatázu a mutácie v tomto géne sú asociované aj s Loweho
syndrómom. U malej skupiny pacientov sa nedokáže mutácia ani v CLCN5 ani OCRL1 géne, čo
naznačuje možnú účasť ďalších génov na vzniku ochorenia. Diagnóza je založená na prítomnosti LMW
proteinúrie, hyperkalciúrie a aspoň jedného z nasledovných symptómov: nefrokalcinóza, obličkové
kamene, hematúria, hypofosfatémia alebo renálna insuficiencia. Molekulárna genetika potvrdí diagnózu.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa iné príčiny generalizovanej dysfunkcie proximálneho tubulu (renálny
Fanconiho syndróm), dedičné, získané a spôsobené exogénnymi vplyvmi. Napriek technickým
možnostiam prenatálna diagnostika a predimplantačné genetické vyšetrenie nie sú odporúčané, pretože
nie sú známe genotypovo-fenotypové korelácie a vzhľadom na všeobecne dobrú prognózu ochorenia.
Starostlivosť je podporná, zameraná na liečbu hyperkalciúrie a prevenciu nefrolitiázy. Tiazidové diuretiká
môžu byť účinné v liečbe hyperkalciúrie, hoci boli popísané ich nežiaduce účinky v zmysle hypovolémie
a hypokalémie súvisiacej s primárnou tubulopatiou. Rovnako liečba rachitídy s vitamínom D musí byť
opatrná, nakoľko môže zvýšiť hyperkalciúriu. Dlhodobá kontrola hyperkalciúrie vysokocitrátovou diétou
môže oneskoriť progresiu renálneho ochorenia dokonca s absenciou renálnych kameňov. Prognóza je
u väčšiny pacientov priaznivá. Progresia do poslednej fázy renálneho ochorenia sa objaví medzi 3. a 5.
dekádou života u 30-80% postihnutých mužov.

Odborní recenzenti :
o Pr. Olivier DEVUYST
o Dr. R. THAKKER

Posledná úprava : Január 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Deficit lyzozomálnej alfa-D-manozidázy – alfa
manozidóza
Orpha číslo: ORPHA61
Prehľad
Alfa-manozidóza je dedičné lyzozómové ochorenie charakterizované imunodeficitom, faciálnou
a skeletálnou abnormalitou, poruchou sluchu a intelektuálnym deficitom. Vyskytuje sa približne u 1 na
500000 živonarodených detí. Deti po narodení sú bez akýchkoľvek príznakov, avšak ochorenie postupne
progreduje. Niektoré deti sa narodia s equinóznymi nohami, alebo v priebehu prvého roku života sa u nich
rozvinie hydrocefalus. Medzi hlavné príznaky ochorenia patria imunodeficit (prejavujúci sa rekurentnými
infekciami, predovšetkým v prvej dekáde života), skeletálne abnormality (mierne až stredne závažná
dyzostóza multiplex, skolióza a deformity sterna), porucha sluchu (mierna až stredne závažná
senzorineurálna porucha sluchu), postupné zhoršenie mentálnych funkcií a reči, a často aj periódy
psychózy. Asociované motorické postihnutie zahŕňa svalovú slabosť, abnormality kĺbov a ataxiu. Faciálny
dysmorfizmus je charakterizovaný s veľkou hlavou a prominujúcim čelom, výrazným obočím a plochým
koreňom nosa, makroglosiou, široko uloženými zubami a prognáciou. Mierny strabizmus je častý. Klinická
variabilita je signifikantná, predstavuje kontinuum rôznych stupní závažnosti ochorenia. Ochorenie je
spôsobené deficitom lyzozomálnej alfa-manozidázy. Alfa- manozidóza je dedičné ochorenie autozómovo
recesívneho charakteru a spôsobené mutáciou v géne MAN2B1 lokalizovaného na chromozóme 19
(19p13.2-q12). Diagnóza je stanovená na základe merania aktivity alfa-manozidázy v leukocytoch alebo
iných bunkách s jadrom a môže byť potvrdená genetickým vyšetrením. Je prítomné zvýšené vylučovanie
moču bohatého na manózové oligosacharidy, táto skutočnosť však nie je diagnostickým kritériom
manozidózy. Diferenciálna diagnóza zahŕňa iné lyzozomálne ochorenia ako aj rôzne typy
mukopolysacharidóz. Genetická konzultácia je esenciálna z hľadiska vysvetlenia charakteru ochorenia a
vyhľadávania prenášačov. Prenatálna diagnostika je možná a je založená na biochemických
a genetických metódach. Manažment musí byť proaktívny so zameraním na prevenciu komplikácií
a liečbu symptómov. Infekcie musia byť liečené často. Pre hromadenie tekutiny v strednom uchu pacienti
často vyžadujú otorinolaryngologickú liečbu a používanie sluchových aparátov je konštante potrebné.
Skoré edukačné intervencie pre vybudovanie sociálnych zručností sú nevyhnutné a fyzioterapia je dôležitá
pre zlepšenie telesných funkcií. Ortopedická operácia je v niektorých prípadoch nevyhnutná. Dlhodobá
prognóza je nepriaznivá. Je prítomná zákerná pomalá progresia neuromuskulárnych a skeletálnych
symptómov počas niekoľkých dekád, ktorá spôsobí, že veľká väčšina pacientov je na vozíčku. Pacienti sú
sociálne závislí, mnohí sa dožívajú aj 50. roku života.

Odborní recenzenti :
o Pr. Dag MALM
o Pr. Oivind NILSSEN
Posledná úprava : Júl 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Lyzozomálne glykogénové ochorenie s normálnou
aktivitou kyslej maltázy

Orpha číslo: ORPHA34587
Prehľad
Glykogénové ochorenie v dôsledku deficitu LAMP-2 (lysosomal-associated membrane protein 2) je
lyzozómové ochorenie charakterizované závažnou kardiomyopatiou a variabilným stupňom svalovej
slabosti, často asociovanej s intelektuálnym deficitom. Dodnes bolo v literatúre popísaných viac ako 20
rodín. Ochorenie sa typicky manifestuje u mužov okolo 10. roku života. Klinický obraz môže byť závažný
u oboch pohlaví, ale nástup ochorenia je u žien zvyčajne neskôr. Dedičnosť je X-viazaná recesívna,
ochorenie je spôsobené mutáciou v géne LAMP2 lokalizovaného na Xq24. Proteín LAMP2 je esenciálnou
zložkou lyzozomálnych membrán a zdá sa, že zohráva významnú úlohu pri fúzii autofagozómov
s lyzozómami. Biologická diagnóza je založená na demonštrácii normálnej a zvýšenej aktivity kyslej
maltázy v kombinácii s biopsiou svalu poukazujúcou na rozsiahle vakuoly v bunke (vyplnené glykogénom
a produktmi cytoplazmatickej degradácie) a chýbaním proteínu LAMP-2 v imunohistochemickej analýze.
Diagnóza môže byť potvrdená molekulárnym vyšetrením génu LAMP2. Diferenciálno-diagnosticky je
potrebné odlíšiť X-viazané myopatie s excesívnou autofágiou (XMEA) a glykogénové ochorenia typu 2.
Identifikácia mutácií v géne LAMP-2 umožní odhaliť prenášačov ochorenia v postihnutých rodinách.
Genetická konzultácia je komplikovaná heterogénnym charakterom ochorenia, dokonca aj u mužov tej
istej rodiny. Prenatálna diagnostika je možná v postihnutých rodinách ak je známa chorobu spôsobujúca
mutácia. Neexistuje žiadna špeciálna terapia, symptomatická liečba je zameraná na kardiálnu
manifestáciu ochorenia a pacienti môžu vyžadovať aj transplantáciu srdca. Chorí majú zvýšené riziko
náhlej smrti pre arytmie v skorej dospelosti.

Odborní recenzenti:
o Dr. Roseline FROISSART
o Dr. Iréne MAIRE
Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Eszter Hegyi
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:: Malígna hyperpyrexia
Orpha číslo: ORPHA423
Prehľad
Malígna hypertermia (MH) je farmakogenetická porucha kostrového svalstva, ktorá sa prejaví ako
hypermetabolický stav vyvolaný prchavými anestetikami akými sú halotan, sevofluran, desfluran
a depolarizujúcim svalovým relaxanciom sukcinylcholínom. Zriedkavo ju u ľudí môže vyvolať aj stres
v zmysle nadmernej fyzickej aktivity a horúčava. Incidencia MH sa pohybuje v rozmedzí 1:5,000 až
1:50,000-100,000 anestézií. Avšak prevalencia genetickej abnormality môže byť prítomná až u 1:3,000
jedincov. MH postihuje ľudí, niektoré druhy ošípaných, psov, kone a pravdepodobne aj iné zvieratá.
Najšpecifickejším včasným diagnostickým kľúčom je elevácia vydychovaného oxidu uhličitého. K typickým
znakom MH patrí hypertermia, tachykardia, tachypnoe, zvýšená tvorba CO 2, zvýšená spotreba kyslíka,
acidóza, stuhnutie svalov a rabdomyolýza, ktoré sú následkom hypermetabolickej odpovede. Dedičnosť
syndrómu u ľudí má autozómovo dominantný charakter. Patofyziologické zmeny pri MH vznikajú kvôli
nekontrolovateľnému vzostupu sarkoplazmatického kalcia, ktorý spúšťa biochemické procesy spojené
s aktiváciou svalov. Deplécia ATP vedie k poruche integrity sarkoplazmatickej membrány a ústi do
hyperkalémie a rabdomyolýzy. Vo väčšine prípadov je syndróm spôsobený poruchou v ryanodínovom
receptore. V géne RYR-1 (lokalizovaný na chromozóme 19q13.1) bolo identifikovaných vyše 90 mutácií,
z toho najmenej 25 je kauzálnych pre vznik MH. Diagnostika sa opiera o posúdenie vzniku kontraktúr
pôsobením halotanu, kofeínu a iných látok v bioptovanom svale v in vitro podmienkach. Objasnenie
genetických zmien viedla, zatiaľ v obmedzenom rozsahu, k zavedeniu genetického testovania citlivosti na
vznik MH. Ak sa zvýši citlivosť genetického testu, molekulová genetika bude užitočným prostriedkom
iedentifikácie rizikových jedincov. Dantrolen je špecifickým antagonistom patofyziologických zmien pri MH
a mal by byť dostupný všade, kde sa vykonáva celková anestéza. Syndróm má v prípade neliečenia
fatálne následky, ale vďaka dramatickému pokroku v pochopení jeho klinickej manifestácie
a patofyziológie, klesla mortalita MH z 80% spred 30 rokov na menej ako 5% v súčasnosti.

Odborní recenzenti :
o
o
o
o
o

Dr Mark DAVIS
Dr Danielle JAMES
Dr Neil POLLOCK
Pr Henry ROSENBERG
Dr Kathryn STOWELL

Posledná úprava : Apríl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Marfanov syndróm
Orpha číslo: ORPHA558
Prehľad
Marfanov syndróm je systémové ochorenie spojivového tkaniva charakterizované variabilnou kombináciou
kardiovaskulárych, muskulo-skeletálnych, očných a pulmonálnych prejavov. Prevalencia sa odhaduje na
1:5,000 jedincov, postihuje rovnomerne obe pohlavia. Symptómy sa môžu objaviť v ktoromkoľvek veku
a sú rôzne dokonca aj medzi jedincami v rovnakej rodine. Kardiovaskulárne postihnutie je
charakterizované 1) progresívnou dilatáciou aorty, ktorá je sprevádzaná zvýšeným rizikom disekcie aorty
a ovplyvňuje prognózu ochorenia; aortálna dilatácia môže viesť k nedomykavosti aortálnej chlopne; 2)
mitrálnou insuficienciou, ktorá môže byť komplikovaná arytmiami, endokarditídou alebo kardiálnou
nedostatočnosťou. Skeletálne postihnutie býva často prvým príznakom ochorenia a môže zahŕňať
dolichostenoméliu (nadmerne dlhé končatiny), vysokú postavu, arachnodaktýliu, hypermobilitu kĺbov,
skoliózu, protrúziu acetábula, deformitu hrudníka (pectus carinatum alebo pectus excavatum),
dolichocefáliu v anteroposteriórnej osi, mikrognáciu alebo malárnu hypopláziu. Očné zmeny vedú k myopii
až k odlúpeniu sietnice a k distopii šošovky (charakteristická je ektopia alebo luxácia). Očné komplikácie,
predovšetkým ektopia šošovky, ústia až do slepoty. Objaviť sa môžu aj kožné zmeny (strie), durálna
ektázia a je tiež zvýšené riziko vzniku pneumotoraxu. Vo väčšine prípadov je Marfanov syndróm
spôsobený mutáciami v géne FBN1 (15q21), ktorý kóduje esenciálny proteín spojivového tkaniva fibrilín-1.
Identifikované boli aj hraničné formy ochorenia, pri ktorých bola mutácia zistená v géne TGFBR2
(lokalizovaný na 3. chromozóme, kóduje receptor pre TGF-beta). Dedičnosť je autozómovo dominantná.
Bolo však popísaných aj niekoľko sporadických prípadov ochorenia. Základom pre stanovenie diagnózy je
prítomnosť klinických príznakov a pozitívnej rodinnej anamnézy. Avšak vzhľadom na vysokú variabilitu
klinického obrazu je určenie diagnózy náročné. Boli stanovené medzinárodné diagnostické kritériá
(Ghentove kritériá) založené na prítomnosti hlavných (veľkých, major) a vedľajších (malých, minor)
znakov, ktoré majú pomôcť v stanovení diagnózy. Diferenciálna diagnostika zahŕňa MASS syndróm,
Shprintzenov-Goldbergov syndróm, prolaps mitrálnej chlopne, Ehlersov-Danlosov syndróm a ďalšie
ochorenia, pri ktorých sa vyskytuje aneuryzma aorty (Loeysov-Dietzov syndróm a iné). Postihnutý jedinec
prenesie mutáciu zodpovednú za ochorenia na svoje potomstvo s 50% pravdepodobnosťou. Prenatálna
genetická diagnostika je možná v rodinách, v ktorých bola identifikovaná kauzálna mutácia. Manažment
by mal byť multidisciplinárny, vrátane sledovania kardiológom, genetikom, reumatológom, oftalmológom,
pediatrom a rádiológom. Má za cieľ obmedziť vznik dilatácie aorty (beta-blokátory a redukcia športových
aktivít) a pravidelné monitorovanie aorty (echokardiografia jedenkrát ročne) má zabezpečiť možnosť
náhrady aortálneho koreňa pred tým, než dôjde k disekcii. Chirurgická liečba sa odporúča aj v prípade
skeletálnych zmien (deformity chrbtice pri skolióze, reparácia deformít hrudníka) a očných anomálií
(laserová liečba alebo náhrada pri dislokácii šošovky). Liečba je inak symptomatická. Prognóza závisí od
stupňa postihnutia aorty. V prípade pravidelných kontrol a adekvátneho manažmentu je prežívanie
pacientov takmer rovnaké ako v bežnej populácii. Za posledných 30 rokov sa zaznamenal vzostup
predpokladanej dĺžky života o 30 rokov.

Odborný recenzent :
o Pr Guillaume JONDEAU
Posledná úprava : Marec 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín
so stredne dlhým reťazcom
Orpha číslo: ORPHA42
Prehľad
Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (MCAD) je vrodená chyba
mitochondriálnej oxidácie mastných kyselín s autozómovo recesívnou dedičnosťou. MCAD je od
elektrónov transferujúceho flavoproteínu (ETF)- závislý enzým, lokalizovaný vo vnútornej matrix
mitochondrií. Klinicky je ochorenie charakterizované akútnymi epizódami hypoketotickej hypoglykémie
s hepatomegáliou (pseudo Reyov syndróm), potencovanými hladovaním alebo infekciou a zvyčajne sa
manifestuje v prvých dvoch rokoch života. Kostrové svalstvo ani myokard nie sú postihnuté. Na diagnózu
poukazuje charakteristický profil organických kyselín v moči, plazmatická hladina mastných kyselín so
stredne dlhým reťazcom a plazmatická hladina acylkarnitínov. Najčastejšou mutáciou, ktorá bola
identifikovaná, je bodová mutácia A985G (90% zo všetkých mutovaných alel). Identifikácia tejto mutácie
a/alebo meranie aktivity MCAD v kultúre fibroblastov umožní potvrdiť diagnózu. Liečba zahŕňa infúziu
veľkej dávky glukózy a suplementáciu L-karnitínu. Prognóza je dobrá ak sa zabráni, aby bol organizmus
pacienta vystavený hladovaniu a katabolizmu.

Odborný recenzent :
o Dr Christine VIANEY-SABAN
Posledná úprava : Marec 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mnohopočetná endokrinná neoplázia typ 1 (MEN1)

Orpha číslo: ORPHA652
Prehľad
Mnohopočetná endokrinná neoplázia typ 1 (MEN1) je zriedkavé dedičné ochorenie charakterizované
tvorbou nádorov, vznikajúcich predovšetkým z prištítnych teliesok, endokrinnej časti pankreasu
a adenohypofýzy. Typická je vysoká penetrancia a rovnaký pomer výskytu medzi pohlaviami. Postihuje
približne 1:30,000 osôb. Popísané boli 2 typy ochorenia, sporadický a familiálny. O sporadickej forme
hovoríme, ak sa u jediného pacienta vyskytne kombinácia 2, z 3 hlavných, s MEN1 syndrómom
spojených, endokrinných nádorov (adenómy prištítnych teliesok, entero-pankreatické nádory a nádory
hypofýzy). Pri familiárnom type pacient s MEN1 musí mať aspoň jedného prvostupňového príbuzného,
u ktorého je prítomný minimálne jeden typický endokrinný tumor. Vyskytujú sa aj iné endokrinné
a neendokrinné lézie ako adrenálne kortikálne tumory, karcinoidy bronchov, gastrointestinálneho traktu
a týmu, lipómy, angiofibrómy a kolagenómy. Dedičnosť ochorenia je autozómovo dominantná. Syndróm
MEN1 je spôsobený mutáciou, ktorá inaktuvuje tumor supresorový gén MEN1. MEN1 sa nachádza na
chromozóme 11q13, kóduje proteín menín pozostávajúci zo 610 aminokyselín, ktorý nevykazuje
homológiu so sekvenciou žiadneho iného ľudského proteínu. Tento gén pravdepodobne ovplyvňuje
viaceré pochody v bunke, napríklad replikáciu a opravu DNA či transkripčné mechanizmy. Klinické
a genetické poznatky, ako aj pribúdajúce vedomosti o molekulovej podstate syndrómu prispeli k pokroku v
manažmente pacientov s MEN1. Liečba je založená na chirurgickej intervencii a/alebo medikamentóznej
terapii, často v kombinácii s rádio- alebo chemoterapiou. DNA analýza umožňuje včasný záchyt
zárodočnej mutácie u asymptomatických nositeľov patologického génu, ktorí sú zároveň indikovaní
k dlhodobému sledovaniu (pravidelný biochemický a/alebo rádiologický skríning na odhalenie vývinu
s MEN1-asociovaných nádorov a lézií).

Odborní recenzenti :
o
o
o
o
o
o
o

Pr Maria Luisa BRANDI
dr Francesca DEL MONTE
Dr Alberto FALCHETTI
Dr Alessia GOZZINI
Dr Ettore LUZI
Dr Francesca MARINI
Dr. S.C SALA

Posledná úprava : Október 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mnohopočetná endokrinná neoplázia typ 2 (MEN2)
Orpha číslo: ORPHA653
Prehľad
Mnohopočetná endokrinná neoplázia typ 2 (MEN2) je polyglandulárny syndróm charakterizovaný
výskytom medulárneho karcinómu štítnej žľazy (MTC), feochromocytómu (PCC) a v niektorých prípadoch
primárnou hyperparatyreózou (PHPT).
Prevalencia všetkých variantov MEN2 je približne 1:35,000. Z troch podtypov MEN2 je MEN2A
zodpovedný za 70-80% prípadov ochorenia, familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy (FMTC) za 1020% prípadov a MEN2B sa vyskytuje asi v 5% prípadov (viď podľa názvu uvedenej skratky). Klinické
príznaky MEN2 sú odvodené od konkrétneho podtypu syndrómu a závisia tiež od špecifickej mutácie
v géne RET. MEN2 postihuje vvšetky vekové skupiny, s prvými príznakmi už v dojčenskom alebo v inom
ranom detskom období (MEN2B), či v dospelosti (MEN2A, FMTC). MTC je pritomný vo všetkých typoch
MEN2, zvyčajne je prvým prejavom ochorenia a objavuje sa na laterálnej strane lalokov štítnej žľazy. Pri
MEN2A je MTC v 50% prípadov asociovaný s PCC a v 20-30% s hyperparatyreózou. MEN2B je
charakterizovaný vznikom MTC, v 50% sa vyskytuje spolu s PCC, ale na rozdiel od MEN2A PHPT nie je
prítomná. U pacientov sa však tvoria neurómy v mukóze pery a jazyka, pacienti mávajú hrboľatý povrch
pier, ganglioneuromatózu gastrointestinálneho traktu a marfanoidný habitus. Z PCC vyplývajú ďalšie
symptómy ako bolesti hlavy, palpitácie, nervozita, hypertenzia a tachykardia. Ak je prítomná PHPT, môže
sa objaviť depresia, svalová slabosť a únava. MTC môže zostať lokalizovaný v štítnej žľaze, v prípade
agresívne sa správajúceho ochorenia metastazuje, čo vedie k bolesti kostí a hnačkám pri zvýšenej
hladine kalcitonínu (Ct).
MEN2 je spôsobený aktivujúcou zárodočnou mutáciou v proto-onkogéne RET, ktorý kóduje receptory
tyrozínkinázy. Tie prenášajú signály pre rast a diferenciáciu v bunkách neurálnej lišty. Špecifické mutácie
v RET sú priamo asociované s podtypmi MEN2 a teda aj so stupňom agresivity MTC a prítomnosťou
ďalších endokrinných nádorov.
Diagnóza MEN2 zahŕňa nález MTC, PCC a PHPT. Diagnóza MTC sa stanovuje na základe
zobrazovacieho vyšetrenia štítnej žľazy a plazmatickej hladiny Ct. Elevácia Ct nad 10 pg/ml je špecifickým
znakom tohto ochorenia. PCC sa diagnostikuje meraním plazmatickej hladiny katecholamínov a/alebo
meraním 24-hodinovej exkrécie katecholamínov a metanefrínov močom a MRI zobrazovaním.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa MTC a Hirschprungovu chorobu (Hirschsprung's disease; viď podľa
uvedeného názvu).
Antenatálna diagnostika je možná a pomôže identifikovať mutáciu v RET géne u potomkov nositeľa.
MEN2 je autozómovo dominantne dedený syndróm a pravdepodobnosť prenosu ochorenia z rodičov na
potomkov je 50%. Skríning prvostupňových príbuzných by sa mal uskutočniť pri identifikácii nositeľov
mutácie v RET géne. Špecifické mutácie v RET kodóne korelujú s variantami MEN2 a využívajú sa na
plánovanie liečby.
Manažment MEN2 zahŕňa terapiu MTC, PCC a PHPT. Štandardným postupom je chirurgická liečba
s totálnou tyreoidektómiou a lymfadenektómiou. Liečbou voľby pri PCC je jeho šetrné endoskopické
odstránenie. PCC môže byť letálny a preto je jeho odstránenie žiaduce ešte pred tyreoidektómiou alebo
iným operačným zákrokom. Pri MEN2 sa PHPT lieči excíziou zväčšených prištítnych teliesok, pričom
aspoň jedno ostáva intaktné. Profylaktická tyreoidektómia sa odporúča u všetkých pacientov
s identifikovanou RET mutáciou, ale názory na načasovanie operačného zákroku sa rôznia. Zákrok sa
odporúča v prvom roku života u detí s MEN2B a medzi 2.-5. rokom u pacientov s MEN2A a FMCT.
Následne je nutná doživotná substitúcia hormónmi štítnej žľazy. Prognóza MEN2 závisí od štádia,
v ktorom je diagnostikovaný MTC a od kvality iniciálnej chirurgickej intervencie. Včasná diagnóza
a kompletná resekcia tumoru v úvode liečby zvyšuje dĺžku prežívania.

Odborný recenzent :
o Pr Maria Luisa BRANDI
Posledná úprava : December 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mevalónová acidúria
Orpha číslo: ORPHA29
Prehľad
Mevalónová acidúria (MVA) a syndróm hyperimunoglobulinémie D (HIDS) predstavujú dva krajné prípady
klinického spektra ochorení spôsobených deficitom mevalonát kinázy (MVK), kľúčového enzýmu
v procese biosyntézy cholesterolu. Celosvetovo bolo s MVA popísaných najmenej 30 a s HIDS minimálne
180 pacientov. MVA je charakterizovaná psychomotorickou retardáciou, neprospievaním, progresívnou
cerebelárnou ataxiou, dysmorfickými črtami, progresívnym zhoršovaním vízu a rekurentnými febrilnými
krízami. Febrilné epizódy sú zvyčajne sprevádzané hepatosplenomegáliou, lymfadenopatiou,
abdominálnymi príznakmi, artralgiou a kožným exantémom. Dĺžka života je preto ohrozená. Pri HIDS sú
prítomné iba febrilné ataky, ale u podskupiny pacientov sa môžu rozvinúť aj neurologické príznaky
rôzneho stupňa, medzi nimi mentálna retardácia, ataxia, očné abnormality a epilepsia. Znížená aktivita
MVK a patogenetická mutácia v géne pre MVK bola preukázaná ako spoločný genetický základ oboch
ochorení. Diagnóza MVA sa potvrdí stanovením nadmerne zvýšenej hladiny kyseliny mevalónovej v moči.
Zvýšené hladiny imunoglobulínu D (IgD) a vo väčšine prípadov aj imunoglobulínu A (IgA), spolu so
zvýšenou exkréciou kyseliny mevalónovej umocňujú podozrenie na HIDS. Diagnóza sa definitívne potvrdí
nízkou aktivitou mevalonát kinázy alebo nálezom kauzálnej mutácie. Rodinám s rizikom výskytu ochorenia
má byť ponúknutá možnosť genetickej konzultácie. Účinná medikamentózna terapia pre MVA zatiaľ
nejestvuje. Simvastatín, inhibítor HMG-CoA reduktázy a anakinra sa zdajú byť účinnými liekmi pri terapii
HIDS.

Odborní recenzenti :
o Dr Dorothea HAAS
o Pr Georg HOFFMANN
Posledná úprava : Apríl 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Monosomia X (Turnerov syndróm)

Orpha číslo: ORPHA881
Prehľad
Turnerov syndróm je chromozómová aberácia s úplnou alebo parciálnou absenciou jedného X
chromozómu. Prevalencia ochorenia je 1:5,000 živo narodených detí (1:2,5000 živo narodených dievčat).
Klinické znaky sú rôznorodé a somatické znaky, ktoré sú typické pre tento syndróm, sú často mierne
alebo úplne chýbajú. Nízka postava je konštantným znakom vo všetkých prípadoch. Porucha funkcie
ovárií je veľmi častá, má variabilný čas nástupu príznakov, v závislosti od chromozómovej poruchy.
Ostatné viscerálne príznaky (anomálie kostí, lymfedém, hluchota, postihnutie štítnej žľazy,
kardiovaskulárneho a gastrointestinálneho traktu) sú menej časté, ale treba po nich pátrať pri podozrení
na túto diagnózu a následne ich monitorovať v priebehu adolescencie a dospelosti. Monozómia X je
zodpovedná za menej ako polovicu prípadov Turnerovho syndrómu a väčšina prípadov vzniká dôsledkom
mozaicizmu (45,X) a/alebo abnormalít v chromozómoch X a Y (delécia, izochromozóm X, dicentrický
chromozóm). Počas vnútromaternicového života môžu byť typické prípady syndrómu s malformáciami
detekované ultrasonograficky, ale mierne formy bývajú odhalené náhodne, pri amniocentéze z inej
indikácie (napríklad pre vyšší vek matky) a pod. Prenatálna genetická konzultácia po stanovení diagnózy
je obzvlášť problematická. Manažment by sa mal sústrediť na terapiu rastovým hormónom, ktorá vedie
k signifikantnému nárastu konečnej výšky. Kvalita života a sociálna integrácia sú lepšie v prípade, že
nástup puberty nie je indukovaný príliš neskoro a ak nie je prítomné ochorenie srdca a hluchota. Hluchota
môže viesť k poruchám učenia. Negatívny dopad na kvalitu života v dospelosti môže mať infertilita.
Prognóza závisí od pridružených oochorení akými sú choroby srdca, obezita, arteriálna hypertenzia
a osteoporóza, preto pacientky vyžadujú dlhodobé komplexné sledovanie.

Odborný recenzent :
o Dr Sylvie CABROL
Posledná úprava : Apríl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Muckle-Wellsov syndróm

Orpha číslo: ORPHA575
Prehľad
Muckleov-Wellsov syndróm (MWS) je zriedkavé ochorenie charakterizované chronickou rekurentnou
urtikáriou, periodickou artritídou, senzorineurálnou hluchotou, všeobecnými príznakmi zápalu
a sekundárnou amyloidózou (typu AA). Prvým príznakom MWS sú mierne horúčky a non-pruriginózny
exantém, ktorý však môže invalidizovať pacienta pre jeho permanentný charakter a začiatok príznakov
počas detstva. Ostatné hlavné príznaky zápalu sa manifestujú na kĺboch (artralgia alebo artritída) a očiach
(konjunktivitída). Neurosenzorická strata sluchu sa objavuje počas adolescencie. Ochorenie má závažný
priebeh ak sa objaví generalizovaná amyloidóza typu AA. Diagnóza MWS je založená na prítomnosti
klinických príznakov, dostupná je aj genetická diagnostika. Dedičnosť MWS je autozómovo dominantná
s variabilnou expresivitou nielen medzi nepríbuznými rodinami, ale aj v rámci jednej rodiny. Lokalizácia
génu zodpovedného pre MWS bola identifikovaná na chromozóme 1q44. Gén pre chladom indukovaný
autoinflamačný syndróm 1 (CIAS1 alebo NALP3) je exprimovaný v periférnych leukocytoch a kóduje
proteín kryopyrín, ktorý má rovnakú N-terminálnu doménu ako pyrín – proteín asociovaný s familiárnou
stredomorskou horúčkou. Mutácie v génoch NALP3/CIAS1/PYPAF1 sú zodpovedné aj za vznik dvoch
ďalších syndrómov: familiárna chladová urtikária (Familial cold autoinflammatory syndrome, FACS)
a chronický infantilný neurologický, kožný a kĺbový syndróm (chronic infantile neurological cutaneous and
articular syndrome, CINCA). Načúvacie aparáty môžu zlepšiť poruchu sluchu. Liečba rekombinantným
ľudským antagonistom receptora pre IL-1, prípravkom anakinra, preukázala veľmi dobrý účinok pri
zápalových prejavoch MWS.

Odborný recenzent:
o Pr Gilles GRATEAU
Posledná úprava : Február 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mukopolysacharidóza typ I
Orpha číslo: ORPHA579
Prehľad
Mukopolysacharidóza typ I
(MPS I) je zriedkavé lyzozómové ochorenie patriace do skupiny
mukopolysacharidóz. Poznáme tri varianty syndrómu, ktoré sa odlišujú svojou závažnosťou, pričom
Hurlerov syndróm má najzávažnejší priebeh, syndróm Scheie je najmiernejšou formou a Hurlerov-Scheie
syndróm má intermediárny fenotyp. Prevalencia ochorenia je 1:100,000, z toho Hurlerov syndróm tvorí
57% prípadov, Hurlerov-Scheie syndróm 23% a syndróm Scheie 20% prípadov. Vedúcimi symptómami
závažnej formy (Hurlerov syndróm alebo MPS I-H; viď tieto výrazy) sú skeletálne deformity a oneskorený
psychomotorický vývoj. Nástup príznakov sa objavuje približne 6-8 mesiacov po narodení. K ďalším
znakom patrí zákal rohovky, organomegália, postihnutie srdca, nízky vzrast, hernie, faciálna dymorfia
a hirzutizmus. Rádiologické vyšetrenie skeletu odhalí obraz charakteristický pre dysostózu multiplex. Po
druhom roku života sa môže objaviť hydrocefalus. Pacienti s variantom, ktorého príznaky sa prejavia
v dospelosti (syndróm Scheie alebo MPS I-S; viď tieto výrazy) majú zvyčajne normálnu výšku postavy
a nebýva prítomný deficit intelektu. Typickými znakmi sú stuhnuté kĺby, opacity rohovky, syndróm
karpálneho tunela a mierne skeletálne zmeny. Môže sa objaviť aj porucha aortálnej chlopne. Kompresia
spinálneho kanála v cervikálnej oblasti spôsobená infiltráciou dury glykozaminoglykánmi môže viesť
k spastickej paréze, v prípade, že stav nie je včas upravený neurochirurgickým zákrokom. Pacienti
s intermediárnou formou (Hurlerov-Scheie syndróm alebo MPS I-H/S; viď tieto výrazy), majú normálny
alebo takmer normálny intelekt, ale vyznačujú sa rôznym stupňom somatických odchýlok. Prenos
ochorenia má autozómovo recesívnu dedičnosť. Rôzne fenotypy sú spôsobené alelickými mutáciami
v géne pre alfa-L-iduronidázu (IDUA) lokalizovanom na chromozóme 4p16.3. Mutácie vedú k úplnému
deficitu enzýmu pri Hurlerovom syndróme alebo parciálnej dysfunkcii pri syndróme Scheie. Súčasne sa
v lyzozómoch akumuluje dermatan sulfát (DS) a heparan sulfát (HS). Včasná diagnostika je náročná
vzhľadom na nešpecifickosť výskytu prvých príznakov ochorenia (hernie, respiračné infekcie atď.), ale je
veľmi dôležitá pre umožnenie skorej liečby. Klinická diagnóza závisí od detekcie zvýšenej exkrécie DS
a HS v moči a od potvrdenia deficiencie enzýmu (v plazme, leukocytoch, fibroblastoch, v bunkách
trofoblastu alebo v amniocytoch). Mukopolysacharidóza typu VI (Maroteaux-Lamy syndróm; viď tento
výraz) sa v mnohých aspektoch podobá na MPS I, avšak u pacientov s MPS VI nedochádza k poruche
intelektu. Mukopolysacharidóza typu II (mucopolysaccharidosis type II; viď tento výraz), je na X-viazané,
recesívne ochorenie, pre ktoré sú charakteristickým symptómom závažné kontraktúry kĺbov a taktiež majú
mnohé črty spoločné s MPS I. Odporúča sa genetické poradenstvo. Antenatálne je možné diagnózu
stanoviť pomocou enzymatického vyšetrenia alebo molekulovo-geneticky v rodinách s identifikovanou
mutáciou. Genotyp by mal byť stanovený v čase určenia diagnózy u všetkých pacientov, nakoľko tento
môže ovplyvniť terapeutický prístup. Symptomatická liečba by mala byť zvážená multidisciplinárnym
tímom. Transplantácia kmeňových buniek sa zdá byť u mnohých pacientov prínosná. Liečba substitúciou
enzýmu (laronidáza) sa dostala na európsky trh ako liek – sirota (orphan drug) v roku 2003. Všetci
pacienti, vrátane tých, u ktorých nebola realizovaná transplantácia, alebo u ktorých došlo k rejekcii štepu
môžu signifikantne profitovať z enzýmovej substitučnej liečby (enzyme replacement therapy, ERT). Táto
liečba sa podáva jedenkrát týždenne ako infúzia a vedie k zlepšeniu pľúcnych funkcií a mobility kĺbov.
Včasná liečba spomalí progresiu ochorenia. Nie je však účinná na neurologické zmeny. Predpokladaná
dĺžka života je normálna alebo iba mierne ovplyvnená pri syndróme Scheie, je však redukovaná pri
Hurlerovom syndróme, s úmrtím pred adolescenciou pri závažných kardiovaskulárnych a respiračných
komplikáciách.

Odborný recenzent:
o Pr Michael BECK
Posledná úprava : Október 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Mukopolysacharidóza typ II
Orpha číslo: ORPHA580
Prehľad
Mukopolysacharidóza typ II (MPS II) je zriedkavé lyzozómové ochorenie patriace do skupiny
mukopolysacharidóz. Vyskytuje sa u chlapcov s frekvenciou 1:72,000-1:132,000 a prejaví sa po narodení.
Klinický obraz varíruje od závažného (najčastejší typ) s včasnou psychomotorickou regresiou po mierny.
Deti po narodení nejavia znaky choroby, symptómy sa však začnú skoro pribúdať a majú progresívny
charakter. Klinický obraz závažnej formy zahŕňa hernie, faciálnu dymorfiu (makroglosia, konštantne
otvorené ústa, hrubé črty tváre), hepatosplenomegáliu, obmedzenú hybnosť kĺbov, syndróm karpálneho
tunela, dysostosis multiplex, nízky vzrast, poruchy správania, psychomotorickú regresiu vedúcu
k intelektuálnemu deficitu, hluchotu, kardiálne a respiračné poruchy, zmeny na koži (koža vzhľadu
pomarančovej šupky na skapule a stehnách). Rohovka zvyčajne zostáva číra. Pri miernych formách je
intelekt zachovaný, charakteristická je mierna dysmorfia a dysostóza a predlžuje sa aj prežívanie. MPS II
vzniká dôsledkom deficiencie iduronát-2-sulfatázy (IDS), ktorá vedie k akumulácii 2 špecifických
mukopolysacharidov v lyzozómoch, dermatan sulfátu (DS) a heparan sulfátu (HS). Kauzálny gén je
lokalizovaný na chromozóme Xq28 a popísaných bolo približne 320 mutácií. MPS II je jedinou
mukopolysacharidózou, ktorá sa prenáša na X-viazanou, recesívnou dedičnosťou. Napriek tomu, že
teoreticky ochorenie postihuje len chlapcov, bolo popísaných asi 12 prípadov výskytu ochorenia u dievčat:
vo väčšine prípadov viedla náhodná inaktivácia X chromozómu k preferenčnej expresii mutovaného
chromozómu X. Diagnóza sa zakladá na dôkaze zvýšených hladín DS a HS v moči a potvrdenia deficitu
enzýmu v sére, leukocytoch alebo vo fibroblastoch. Na vylúčenie mnohopočetného sulfatázového deficitu
(Austinova choroba, Austin disease, viď tento výraz), sa hodnotí aj enzymatická aktivita ďalších sulfatáz.
Diferenciálne diagnosticky treba u chlapcov vylúčiť MPS I. U žien s rizikom nosičstva ochorenia vyšetrenie
aktivity enzýmu neprináša jednoznačnú odpoveď, nakoľko sa môže vyskytnúť nenáhodná inaktivácia X.
Mali by podstúpiť genetické vyšetrenie, ak už bola mutácia u člena rodiny dokázaná. Prenatálna
diagnostika (meraním aktivity IDS alebo mutačná analýza v bunkách trofoblastu alebo amniocytoch) sa
vykonáva iba v prípade, že plod je mužského pohlavia. K symptomatickej terapii, ktorá vyžaduje
multidisciplinárny prístup sa allogénna transplantácia kostnej drene neodporúča, nakoľko nie je
prevednciou degradácie intelektu. V roku 2007 bola na európskom trhu povolená substitučná enzýmová
liečba (enzyme replacement therapy, ERT), pri ktorej sa rekombinantný enzým, indursulfáza, ako liek –
sirota (orphan drug), dlhodobo podáva vo forme infúzií. Klinnické štúdie preukázali zlepšenie mobility
a chôdze, respiračného postihnutia, ako aj signifikantne lepšie výsledky pre veľkosť pečene a sleziny
a kardiálneho postihnutia. Žiaľ, zlepšenie neurologických príznakov sa nepozorovalo. Pacienti
s najzávažnejšou formou ochorenia majú skrátené prežívanie, k úmrtiu dochádza väčšinou pred 20 rokom
života pri kardiopulmonálnych komplikáciách. Pri miernom type sa pacienti dožívajú dospelosti, niektorí
s menej závažnou formou ochorenia sa dožijú aj 60 rokov.

Odborní recenzenti :
o Dr Roseline FROISSART
o Dr Irène MAIRE
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mukopolysacharidóza typ III

Orpha číslo: ORPHA581
Prehľad
Mukopolysacharidóza typ III (MPS III) je lyzozómové ochorenie, ktoré patrí do skupiny
mukopolysacharidóz a je charakterizované závažnou a rýchlou deterioráciou intelektu. Ochorenie je
poddiagnostikované (kvôli celkovo iba miernej dysmorfii); je však najčastejšie sa vyskytujúcou MPS
v Holandsku a v Austrálii s prevalenciou 1:53,000 a 1:67,000. Frekvencia rôznych podtypov sa
v jednotlivých krajinách líši: podtyp A sa častejšie vyskytuje v Anglicku, Holandsku a Austrálii, podtyp B je
častejší v Grécku a Portugalsku, pričom podtypy C a D sa vyskytujú zriedkavejšie. Prvé príznaky sa
objavujú medzi 2. a 6. rokom života poruchami správania (hyperkinéza, agresivita) a zhoršením intelektu,
poruchami spánku a veľmi miernou dysmorfiou. Neurologické postihnutie sa zvýrazní akolo 10. roku života
s poruchou motorického vývinu a komunikačnými ťažkosťami. Kŕče sa často objavia až po 10. roku
života. Popísané boli aj prípady s miernejšími prejavmi ochorenia. Za vznik všetkých podtypov MPS III je
zodpovedný jeden zo 4 enzýmov, potrebných na degradáciu heparan sulfátu (HS): heparan sulfamidáza
zodpovedá za vznik MPS IIIA, alfa-N-acetylglukozaminidáza za MPS IIIB, alfa-glukozaminid Nacetyltransferáza za MPS IIIC, a N-acetylglukozamín-6-sulfát sulfatáza za MPS IIID. Identifikovaná bola
chromozómová lokalizácia všetkých štyroch génov kódujúcich tieto enzýmy (MPS IIIA na 17q25, MPS IIIB
na 17q21, MPS IIIC v pericentrickom regióne chromozómu 8, MPS IIID na 12q14) a bol v nich popísaný
veľký počet mutácií. Dedičnosť všetkých podtypov MPS III je autozómovo recesívna. Diagnostika je
založená na detekcii zvýšených hladín HS v moči. Na určenie typu MPS III je nutné stanoviť deficit
konkrétneho zo 4 enzýmov v kultivovaných leukocytoch alebo vo fibroblastoch. Pri typoch IIIA a IIID je
nutné merať aktivitu aj ďalších sulfatáz, aby sa vylúčil mnohopočetný sulfatázový deficit (Austinova
choroba, Austin disease, viď tento výraz). Ak sa u probanda identifikuje mutácia, je možné detekovať
v danej rodine aj heterozygotných nositeľov mutácie. Vzhľadom na absenciu efektívnej liečby je
prenatálna diagnostika (mutačná analýza alebo meranie enzýmovej aktivity v trofoblaste alebo
amniocytoch) jedinou dostupnou možnosťou pre rodičov s rizikom prenosu ochorenia na svoje potomstvo.
Alogénna transplantácia kostnej drene je kontraindikovaná, nakoľko nevedie k spomaleniu úbytku
mentálnych funkcií ani u pacientov, u ktorých bola vykonaná v presymptomatickom štádiu. V súčasnosti
sa skúmajú možnosti génovej terapie na animálnych modeloch pre podtypy IIIA a IIIB. Degradácia
neurologických funkcií a početné sprevádzajúce komplikácie vyžadujú multidisciplinárny manažment,
ktorý umožní prispôsobiť symptomatickú liečbu. Prognóza je nepriaznivá, k úmrtiu pri type IIIA dochádza
väčšinou na konci druhej dekády. Dlhšie prežívanie (30/40 rokov) bolo popísané pri podtypoch B a D.

Odborní recenzenti :
o Dr Roseline FROISSART
o Dr Irène MAIRE
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Mukopolysacharidóza typ VI (Maroteaux-Lamyho
choroba)
Orpha číslo: ORPHA583
Prehľad
Mukopolysacharidóza typu VI (MPS VI) je progresívne lyzozómové ochorenie s multisystémovým
postihnutím, ktoré je spojené s deficitom arylsulfatázy B (ASB) a vedie k akumulácii dermatan sulfátu
(DS). Prevalencia sa pohybuje medzi 1:43,261 a 1:505,160 živo narodených detí. Ochorenie má široké
spektrum symptómov, od pomaly po rýchlo progredujúce formy. Charakteristická je skeletálna dysplázia,
ktorá zahŕňa nízky vzrast, dysostosis multiplex a degeneratívne postihnutie kĺbov. Rýchlo progredujúce
formy sa môžu prejaviť hneď po narodení; zvýšené sú glykozaminoglykány v moči (GAG, vo všeobecnosti
>100 µg/mg kreatinínu), závažná dysostosis multiplex, nízky vzrast a úmrtie pred 2. alebo 3. dekádou
života. Čím pomalšie ochorenie progreduje, tým neskorší máva nástup, GAG bývajú zvýšené len mierne
(<100 µg/mg kreatinínu), s miernou dysostosis multiplex a úmrtím v 4. alebo v 5. dekáde. K ostatným
klinickým nálezom patrí postihnutie srdcových chlopní, znížená funkcia pľúc, hepatosplenomegália,
sinusitída, otitis media, strata sluchu, spánkové apnoe, zákal rohovky, syndróm karpálneho tunela
a inguinálna alebo umbilikálna hernia. Intelektuálny deficit pri MPS VI zvyčajne chýba, príznaky
postihnutia centrálneho nervového systému však zahŕňajú kompresiu spinálneho kanála v cervikálnej
oblasti spôsobenú instabilitou krčnej chrbtice, hrubnutím meningov a/alebo kostnou stenózou,
komunikujúci hydrocefalus, atrofiu optického nervu a slepotu. Ochorenie sa prenáša na princípe
autozómovo recesívnej dedičnosti a je spôsobené mutáciami v ARSB géne, lokalizovanom na
chromozóme 5 (5q13-5q14). Popísaných bolo viac ako 130 mutácií génu ARSB, ktoré vedú k chýbaniu
alebo deficitu arylsulfatázy B (ASB alebo N-acetylgalaktozymín 4-sulfatáza), a teda k poruche degradácie
dermatan sulfátu a chondroitín sulfátu. Na stanovenie diagnózy musí byť prítomný charakteristický klinický
obraz, aktivita ASB redukovaná na menej ako 10% normy v kultúre fibroblastov a izolovaných leukocytov
a dôkaz normálnej aktivity ostatných sulfatázových enzýmov (na vylúčenie mukosulfatidózy,
mucosulfatidosis; viď tento výraz). Diagnózu podporuje nález zvýšenej hladiny dermatan sulfátu
a súčasná neprítomnosť heparan sulfátu v moči. Diferenciálne diagnosticky treba vylúčiť mnohopočetný
sulfatázový deficit, iné formy MPS (MPS I, II, IVA, VII), sialidózu a mukolipidózu (sialidosis, mucolipidosis;
viď tieto výrazy). Pred začatím enzýmovej substitučnej terapie (enzyme replacement therapy, ERT)
galsulfázou (Naglazyme®), sa klinický manažment sústredil na podpornú liečbu a transplantáciu
kmeňových buniek. Galsulfáza je v súčasnosti široko dostupná, prijateľne bezpečná a špecifická terapia
poskytujúcia lepšie prežívanie. Prognóza ochorenia je variabilná a závisí od času nástupu prvých
príznakov, stupňa progresie, veku začatia ERT a kvality zdravotnej starostlivosti.

Odborní recenzenti :
o
o
o
o

Dr P HARMATZ
Dr H NICELY
Dr S TURBEVILLE
Dr Vassili VALAYANNOPOULOS

Posledná úprava : Apríl 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Gabriela Nagyová
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:: Cystická fibróza (Mukoviscidóza)
Orpha číslo: ORPHA586
Prehľad
Cystická fibróza je genetická porucha charakterizovaná produkciou potu s vysokým obsahom solí
a hlienovým sekrétom s abnormálnou viskozitou. Je to najbežnejšie genetické ochorenie medzi
kaukazskou rasou detskej populácie. Výskyt sa medzi populáciami líši: ochorenie je podstatne
zriedkavejšie v ázijskej a africkej populácií ako medzi bielou rasou európskej alebo sevoroamerickej
populácie, s rozdielmi v každej krajine. Presná prevalencia v Európe nie je známa, ale odhady sa
pohybujú medzi 1:8000 a 1:10000 jedincov. Ochorenie je chronické a celkovo progredujúce, so začiatkom
príznakov väčšinou v rannom detstve, niekedy už pri narodení (mekóniový ileus). Prakticky akýkoľvek
vnútorný orgán môže byť postihnutý, ale hlavnými príznakmi sú postihnutie dýchacieho systému
(chronická bronchitída), pankreasu (insuficiencia pankreasu, juvenilný diabetes a niekedy pankreatitída)
a zriedkavejšie čreva (sterkorálna obštrukcia) alebo pečene (cirhóza). Najbežnejšia forma cystickej fibrózy
je asociovaná s respiračnými symptómami, tráviacimi problémami (steatorea a/alebo zápcha) a rastovými
anomáliami so zníženou postavou. Úmrtnosť a chorobnosť závisí od miery postihnutia
bronchopulmonálneho systému. U mužov je prítomná permanentná sterilita. Boli popísané aj neskoro
nastupujúce formy, ktoré sú zvyčajne iba mierne alebo monosymptomatické. Cystická fibróza je
charakteristická zmenami v CFTR proteíne, ktorý má úlohu v regulácii transmembránového toku
elektrolytov. Poškodenie proteínu vedie k zmenám v charaktere exokrinnej sekrécie. Nedostatočná
funkcia CFTR v membránach epiteliálnych buniek vedie k produkcii potu s vysokým obsahom solí (ktorá je
asociovaná s vysokým rizikom hyponatremickej dehydratácie) a hlienovému sekrétu s abnormálnou
viskozitou (vedúc tak k stáze, obštrukcii a bronchiálnej infekcii). Cystická fibróza je monogénové,
autozómovo recesívne ochorenie spôsobené mutáciami v CFTR géne (chromozóm 7). Bolo popísaných
viac ako 1250 mutácií. Takmer 70% prípadov je spôsobených mutáciou delta F508, za zvyšných vyše
20% zodpovedá ďalších 30 mutácií. Korelácie genotypu s fenotypom nie sú jednoznačné. Heterogenita
alel, výskyt viacnásobných mutácií na jednom géne, ale aj široká škála iných faktorov môže ovplyvniť
fenotyp, vrátane životného prostredia a choroby modifikujúcich génov. Podozrenie na diagnózu možno
vysloviť na základe výsledkov potného testu (koncentrácia chloridov nad 60 mmol/l) a potvrdí sa
identifikáciou mutácie CFTR. Novorodenecký skríning je široko dostupný od roku 2002 a identifikuje
diagnózu v 95% prípadov. Genetické poradenstvo by malo byť ponúknuté párom nesúcim heterozygotné
mutácie (identifikované pri narodení prvého dieťaťa s cystickou fibrózou, pri pozitívnej rodinnej anamnéze
alebo pri detekcii heterozygotnej mutácie u dieťaťa v rámci novorodeneckého skríningu). Prenatálnu
diagnostiku je možné uskutočniť genetickou analýzou vzoriek DNA z buniek choriových klkov odobratých
po 8 týždni tehotenstva. Liečba cystickej fibrózy ostáva čisto symptomatická, zahŕňa bronchiálnu drenáž,
antibiotickú terapiu respiračných infekcií, pankreatickú analýzu a podávanie vitamínových a výživových
doplnkov pre tráviace a nutričné problémy. Táto rentabilná liečba môže významne zlepšiť prognózu
pacientov s cystickou fibrózou: v 60-tych rokoch väčšina pacientov zomrela pred 5-tym rokom života,
zatiaľ čo súčasná priemerná dĺžka života prekročí 35 rokov a očakávaná dĺžka života je 40 rokov.
Symptomatická terapia ochorenia by sa mala zlepšovať spolu s rozvojom etiologickej doplnkovej liečby
(farmakologickým prístupom alebo génovou terapiou), novorodeneckého skríningu a multidisciplinárnym
prístupom.

Odborný recenzent :
o Pr Gabriel BELLON
Posledná úprava : Apríl 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Neonatálny diabetes mellitus

Orpha číslo: ORPHA224
Prehľad
Neonatálny diabetes mellitus vzniká u dieťaťa v prvých mesiacoch života, je sprevádzaný hypoglykémiou,
neprospievaním a v niektorých prípadoch dehydratáciou a ketoacidózou, ktorá môže viesť až ku kóme.
Tranzientný (TNDM) a permanentný (PNDM) novorodenecký diabetes sú vzácne ochorenia vyskytujúce
sa v pomere 1:300 000-400 000 živo narodených detí. TNDM sa u detí rozvíja v prvých týždňoch života,
ale po niekoľkých mesiacoch vedie k remisii. Zvyčajne okolo adolescencie alebo v dospelosti je možný
relaps ochorenia do permanentného diabetu. Pankreatická dysfunkcia môže byť zachovaná po celý život,
s relapsom počas metabolického stresu v rámci puberty alebo tehotenstva. U pacientov s TNDM je
častejšie prítomná intrauterinná rastová retardácia a s menšou pravdepodobnosťou sa u nich rozvinie
ketoacidóza ako u pacientov s PNDM. Pacienti s TNDM sú mladší v čase stanovenia diagnózy diabetu
a vyžadujú nižšie počiatočné dávky inzulínu. Pri PNDM dochádza k poruche sekrécie inzulínu v neskorom
fetálnom alebo skorom postnatálnom období, pričom nedosahuje remisiu. Keďže sa tieto dve skupiny
značne prekrývajú, TNDM nemožno jednoznačne odlíšiť od PNDM na základe klinických príznakov. Zdá
sa, že za veľmi skorý začiatok diabetes mellitus u väčšiny prípadov nezodpovedá autoimunita. S PNDM je
asociovaných viacero foriem, niektoré z nich boli objasnené na molekulárnej úrovni. Ako napríklad
nedávno popísané mutácie v KCNJ 11 a ABCC8 génoch, kódujúce Kir6.2 a SUR1 podjednotky
pankreatického KATP kanálu, zapojeného do regulácie inzulínovej sekrécie, objasnili tretinu až polovicu
prípadov PNDM. Molekulová analýza anomálií chromozómu 6 a KCNJ11 a ABCC8 génov kódujúcich
Kir6.2 a SUR1, umožňuje odlíšenie TNDM od PNDM v novorodeneckom období. Táto analýza má tiež
potenciálne dôležité terapeutické dôsledky, pretože u pacientov s mutáciami v KCNJ11 a ABCC8 génoch
dochádza k zmene inzulínovej terapie za podávanie derivátov sulfonylurey. Rekurentný diabetes je častý
u pacientov s tranzientným neonatálnym diabetom, preto je následne dôležité dlhodobé sledovanie.
V tejto vekovej skupine môžu byť inzulínové pumpy veľkým terapeutickým prínosom v skúsených rukách.

Odborný recenzent :
o Pr Michael POLAK
Posledná úprava : Marec 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Neurofibromatóza typ 1
Orpha číslo: ORPHA636
Prehľad
Neurofibromatóza typ 1 (NF1) je dedičné, multisystémové, neurokutánne ochorenie, ktoré predisponuje
k vývoju benígnych a malígnych tumorov. Prevalencia sa odhaduje na 1 ku 4000-5000. Medzi
jednotlivcami s NF1 je známa výrazná klinická heterogenita, dokonca aj v rámci rodiny. Na stanovenie
diagnózy NF1 sú potrebné dve z nasledujúcich kritérií: šesť alebo viac škvŕn typu „café-au-lait“ (v 95%
prípadov, zvyčajne sa objavia do troch rokov), neurofibrómy, t.j. tumory z obalov periférnych nervov
manifestujúce sa ako kožné, podkožné alebo plexiformné lézie (vznikajú zriedka pred pubertou, klinicky
sú viditeľné v 30% prípadov), pehy v oblasti kožných záhybov – „freckling“, dva alebo viac Lishových
nodulov na dúhovke, glióm optického nervu, špecifická kostná dysplázia (stenčenie kortexu dlhých kostí,
dysplázia krídel sfenoidálnej kosti) a postihnutie prvostupňového príbuzenstva. Najčastejšou komplikáciou
je zhoršenie kognitívnych funkcií (IQ v pásme podpriemeru, špecifické problémy s učením a behaviorálne
ťažkosti). Popisuje sa 7-12% riziko vývoja malígnych tumorov z obalov periférnych nervov (MPNST)
v priebehu života. Mozaikové formy NF1 môžu mať iba mierne generalizované alebo lokalizované prejavy
ochorenia. Prenos je autozómovo dominantný. NF1 gén (lokalizovaný na 17q11.2) kóduje neurofibromín,
tumor-supresorový gén. Diagnóza je založená na klinickom vyšetrení a môže byť potvrdená molekulovou
analýzou. Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné formy neurofibromatózy (neurofibromatóza typ 2,
schwannomatóza, Watsonov syndróm, NF6 alebo autozómovo dominantné izolované mnohopočetné
škvrny typu „café-au-lait“), Noonanovej syndróm, niektoré ochorenia so zmenami pigmentu (McCuneAlbright syndróm, LEOPARD syndróm), syndrómy spojené s nadmerným rastom (Klippel Trenaunay
Weber syndróm, Proteus syndróm), tumory-spôsobujúce ochorenia (mnohopočetné lipómy, BannayanRiley-Ruvalcuba syndróm, fibromatóza, MEN 2B) a homozygotnosť pre jeden z génov spôsobujúcich
hereditárnu nepolypóznu rakovinu čreva (pozri tieto termíny). Jednotlivec s NF1 má 50%
pravdepodobnosť vývoja ochorenia u svojich detí, ale vznik komplikácií sa nedá predpokladať. V 1
prípade z 12 môže vzniknúť ťažko postihnuté dieťa. Prenatálna diagnostika je dostupná, na jej základe ale
nie je možné predpokladať závažnosť ochorenia. V niektorých centrách je k dispozícii aj predimplantačná
diagnostika. U detí s NF1 by sa mali každoročne vykonávať vyšetrenia kože, chrbtice, zraku, krvného
tlaku a kontroly školského prospechu. Dospelí jedinci s komplikovanou NF1 vyžadujú pravidelné
sledovanie odborným multidisciplinárnym tímom. Liečba je symptomatická, občasne je potrebné zvážiť
chirurgické
riešenie,
najmä
pri
symptomatických
neurofibrómoch,
progresívnej
skolióze
alebo pseudoartrózach. Deti, ktoré majú problémy s učením, vyžadujú skorú intervenciu so špeciálnym
pedagogickým prístupom. Pacient s ťažkými plexiformnými neurofibrómami na tvári podstúpil v roku 2007
vo Francúzsku čiastočnú transplantáciu tváre. Malígne tumory z obalov periférnych nervov a vaskulárne
ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtnosti u NF1.

Odborný recenzent :
o Dr Rosalie FERNER
Posledná úprava : Január 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Neurofibromatóza typ 2

Orpha číslo: ORPHA637
Prehľad
Neurofibromatóza typ 2 (NF2) je ochorenie charakterizované častejším vývojom tumorov typu
mnohopočetných schwannómov a meningeómov. Prevalencia (pôvodne odhadovaná na 1:200 000) sa
udáva okolo 1:60 000. U všetkých pacientov dochádza k vývoju schwannómov, ktoré typicky postihujú
oba vestibulárne nervy a vedú k poškodeniu sluchu až hluchote. Väčšina pacientov trpí stratou sluchu,
ktorá je na začiatku zvyčajne unilaterálna a môže byť sprevádzaná alebo predchádzaná tinitom.
Vestibulárne schwannómy môžu tiež spôsobiť závraty alebo nerovnováhu ako prvé príznaky ochorenia.
Nauzea, vracanie alebo pravé vertigo sú zriedkavými prejavmi, s výnimkou neskorej fázy ochorenia.
Medzi ďalšie typické tumory patria schwannómy iných kraniálnych, spinálnych a periférnych nervov,
intrakraniálne (vrátane meningeómu optického nervu) a intraspinálne meningeómy a niektoré „low-grade“
nádory centrálneho nervového systému (ependymómy). Postihnutie očí je tiež časté, najmä redukcia
zrakovej ostrosti a šedý zákal. Okolo 70% pacientov s NF2 má kožné tumory (intrakutánne lézie v úrovni
kože alebo hlbšie uložené podkožné nodulárne tumory). Neurofibromatóza 2 je dominantne dedičné
ochorenie s predispozíciou k vzniku tumorov spôsobené mutáciou v NF2 géne na chromozóme 22.
U vyše 50% pacientov sú za ochorenie zodpovedné nové mutácie a u jednej tretiny ide o mozaiku pre
kauzálne mutácie. Skracujúce mutácie (nezmyselné a posunové mutácie) patria medzi najčastejšie
zárodočné mutácie a spôsobujú najťažšie ochorenia, na druhej strane delécie jedného alebo viacerých
exónov sú relatívne bežné. Detekcia týchto mutácií je nevyhnutná pre citlivú analýzu. Diagnóza je
založená na klinických známkach a zobrazovacích vyšetreniach. Genetické testovanie pred vývojom
symptómov je integrálnou súčasťou manažmentu rodín s NF2. Prenatálna a predimplantačná genetická
diagnostika je taktiež možná. Základom diferenciálnej diagnostiky NF2 je schwannomatóza. Manažment
NF2 je výrazne náročný, keďže veľa pacientov čelí značnej morbidite so zníženou priemernou dĺžkou
života. Chirurgické riešenie je v súčasnosti základom manažmentu ochorenia, avšak pri dôkladnom
sledovaní je možné zvoliť aj vyčkávací spôsob s občasnou rádioterapiou. Prognóza je nepriaznivá pri
skorom začiatku ochorenia, veľkom počte meningeómov a pri skracujúcich mutáciách.

Odborní recenzenti :
o Pr Gareth EVANS
o Pr D GARETH
Posledná úprava : Jún 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Niemann-Pickova choroba typ C
Orpha číslo: ORPHA646
Prehľad
Niemann-Pickova choroba typ C (kompletne odlišná od typu A a B) je komplex lyzozomálnych lipidóz
vedúcich k hepatosplenomegálii, s progresívnym neurologickým poškodením. Odhadovaná prevalencia je
približne 1:130 000 živo narodených detí. Klinický obraz je extrémne heterogénny, vek začiatku ochorenia
varíruje medzi perinatálnym obdobím a 50-tym aj neskorším rokom života. Vzácne boli popísané aj
prípady fetálneho hydropsu. V 40% prípadov, v novorodeneckom období je typicky prítomná
hepatosplenomegália asociovaná s prolongovanou cholestatickou žltačkou, ktorá zvyčajne spontánne
regreduje, ale niekedy rapídne progreduje do fatálneho zlyhania pečene. Nález hepato- alebo
splenomegálie u dieťaťa je veľmi častým znakom, ktorý môže ostať izolovaný rôzne dlhý čas pred
začiatkom neurologických symptómov. Vek v čase objavenia sa týchto symptómov a ich vývoj determinuje
mieru závažnosti ochorenia. Pri ťažkých formách (20% prípadov) dochádza u detí k začiatku
neurologických príznakov už pred druhým rokom života, s oneskorením motorického vývoja s hypotóniou
a následne s pyramídovými príznakmi. Pri ostatných formách, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie, medzi
typické neurologické príznaky patria: cerbelárna ataxia a dyzartria (veľmi časté), kataplexia (20%
prípadov), dystónia (časté), vertikálna supranukleárna oftalmoplégia (takmer konštantne), záchvaty
(relatívne časté), a často progresívna demencia so začiatkom medzi 3 a 15 rokom (neskorá infantilná
a juvenilná forma, 60-70% prípadov) alebo neskôr (adultná forma, 10% prípadov, s vysokou frekvenciou
psychiatrických porúch). Vývoj je ďalej poznačený zhoršovaním sa neurologických príznakov, s objavením
sa progresívnej dysfágie, ktorá môže nakoniec vyžadovať gastrotómiu, a častými pyramídovými
príznakmi. Hepatosplenomegália ako príznak môže chýbať (10-15% prípadov), naopak, izolovaná
splenomegália bola popísaná u veľmi malého počtu dospelých. Prenos je autozómovo recesívny.
Uvádzajú sa dve komplementárne skupiny ochorenia. NPC1 gén (18q11, 57Kb, 25 exónov) je mutovaný
v 95% rodín. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 230 mutácií, medzi najčastejšie patria: 11061T (20%
alel), P1007A( s variabilným fenotypom). Mutácia G992W sa typicky vyskytuje v kanadskej provincii Nova
Scotia (skôr opísaná ako typ D). NPC2 gén (14q24.3,13.5 Kb, 5 exónov) sa zapája iba v malom počte
rodín (22 popísaných). Zdá sa, že úloha NPC1 a NPC2 proteínov v endo-lyzozomálnom systéme je
synergistická v zmysle uľahčenia intracelulárneho transportu cholesterolu a iných molekúl, ale ich presná
funkcia ešte nie je stanovená. Nezávisle od mutovaného génu, charakteristickým poškodením bunky je
zhoršenie intracelulárneho transportu exogénneho cholesterolu závislého od LDL, čo spôsobí hromadenie
neesterifikovaného cholesterolu v lyzozómoch a oneskorenie indukcie cholesterolových homeostatických
reakcií. Diagnóza sa stanoví verifikovaním týchto anomálií na kultúre fibroblastov (špeciálne pomocou
cytochemického „filipine“ testu). Miera závažnosti biochemického defektu kolíše medzi „klasickým
fenotypom“ s výrazne zhoršenými esterifikovanými reakciami (85% prípadov) a „variantom“ so stredným
poškodením (15% prípadov). Korelácie medzi biochémiou a klinickým obrazom nie sú priamočiare.
Prenatálna diagnostika je dostupná pomocou metód molekulovej biológie, menej často pomocou bunkovej
biológie (s výnimkou „variant“ rodín). Špecifická liečba ochorenia doteraz nie je k dispozícii. Boli testované
viaceré látky na zníženie cholesterolu, ale nemali efekt na neurologickú stránku ochorenia. Nádejné
výsledky sa však dosiahli na zvieracích modeloch (mačky a myši) s inhibítorom glykolipidovej syntézy
a viedli k začiatku klinickej štúdie (stále prebiehajúcej). Prognóza závisí od veku v čase neurologickej
manifestácie, s ťažšou prognózou v prípadoch skorého začiatku neurologických príznakov.

Odborný recenzent :
o Dr Marie-Thérčse VANIER
Posledná úprava : November 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Nijmegen breakage syndróm
Orpha číslo: ORPHA647
Prehľad
Nijmegen breakage syndróm je vzácne genetické ochorenie prejavujúce sa pri narodení mikrocefáliou,
dysmorfnými črtami tváre, ktoré sú postupne zreteľnejšie s vekom, oneskoreným rastom a malígnymi a
infekčnými neskorými komplikáciami. Prevalencia a incidencia nie sú známe. V literatúre bolo popísaných
150 pacientov, ale oveľa viac je zaznamenaných v zdravotných registroch. Ochorenie sa vyskytuje
celosvetovo, ale má vyššiu prevalenciu medzi slovanskou populáciou centrálnej a východnej Európy kvôli
výskytu kauzálnej mutácie. Klinické manifestácie nie sú patognomické a môžu sa líšiť v miere závažnosti.
Hlavnými znakmi sú mikrocefália, viditeľná pri narodení a progredujúca s vekom, dysmorfné črty tváre
(prominujúca stredná časť tváre zvýraznená šikmým čelom a vpadnutou mandibulou). Iné tvárové
charakteristiky sú nenápadnejšie a rôzne sa vyskytujúce, napr. očné štrbiny zošikmené nahor, dlhý
zobákovitý nos alebo krátky nos s antervertovanými nozdrami. U niektorých pacientov bol popísaný
rázštep pery/podnebia alebo atrézia choán. Častým príznakom je aj mierna rastová retardácia a
predčasná ovariálna insuficiencia u žien. U 50% pacientov sa našli drobné anomálie skeletu, ako napr.
klinodaktýlia 5.prsta alebo parciálna syndaktýlia 2. a 3. prsta na nohe. Pacienti majú často oneskorený
vývoj reči. Škvrny typu „café-au-lait“ a/alebo vitiligo sa zistia v 50-70% prípadov. Vlasy sú zvyčajne tenké
a riedke v ranom detstve, ale ich kvalita sa s vekom zlepšuje. Šedivenie vlasov sa môže objaviť už v 2.
alebo 3. dekáde. Vrodené vývojové chyby obličiek sú relatívne časté (hypoplázia/aplázia, podkovovitá
alebo zdvojená oblička, ektopická/dystopická oblička). Občasne sa vyskytne aj hypospádia,
kryptorchizmus a uretro-análna fistula. Medzi všeobecné príznaky patrí aj imunodeficit s recidivujúcimi
respiračnými infekciami, ktoré môžu byť potenciálne život-ohrozujúce, a významná predispozícia
k malignitám (prednostne lymfoidného typu) a rádiosenzitivita. Do 20 roku života sa u 40% pacientov
vyvinie malígne ochorenie. Nijmegen breakage syndróm je spôsobený mutáciami v NBN géne (8q21-q24),
ktoré vedú k vzniku skrátených fragmentov nibrinu s čiastočnou funkciou; génového produktu zapojeného
do opravy dvojvláknových zlomov DNA. Diagnóza je založená na klinickej manifestácii, chromozómovej
instabilite (spontánnej a indukovanej), zvýšenej bunkovej citlivosti na ionizujúce žiarenie in vitro,
kombinovanej imunodeficiencii, prítomnosti mutácií na oboch alelách NBN génu a kompletnou absenciou
nibrinu pôvodnej dĺžky. Včasná diagnostika je veľmi dôležitá, aby sa predišlo závažným rekurentným
infekciám, zbytočnej expozícii ionizujúcemu žiareniu na diagnostické účely a nepriaznivému efektu
rádioterapie pri liečbe tumorov. Analýza rodokmeňa môže tiež podporiť diagnózu (výskyt malignít,
mikrocefálie alebo hydrocefalu, predčasné úmrtie príbuzného). Diagnóza sa potvrdí molekulovou
analýzou. Diferenciálna diagnóza zahŕňa Fanconiho anémiu, Bloomov syndróm, NBS-podobné ochorenia,
ataxia-telangektázia-podobné ochorenia, LIG4 syndróm, NHEJ1 syndróm a Seckel syndróm (pozri tieto
termíny). Rodičia jedinca s NBS sú obligátnymi nosičmi NBN mutácií (25% riziko pre každé tehotenstvo).
Rodičom by malo byť poskytnuté monitorovanie pre možný vývoj malignít. Dedičnosť NBS je autozómovo
recesívna. Pokiaľ sú známe obe kauzálne mutácie, rodinám môže byť ponúknutá prenatálna diagnostika
molekulovou analýzou. Špecifická terapia pre NBS nie je známa. Vzhľadom k špecifickému defektu
spôsobujúcemu imunodeficienciu a senzitivitu na ionizujúce žiarenie, pacienti vyžadujú multidisciplinárny
manažment
a dlhodobé
sledovanie
(malignity,
imunodeficiencia,
rast,
hypergonadotropný
hypogonadizmus u žien). Prognóza je zlá, hlavnou príčinou smrti sú malignity.

Odborní recenzenti :
o Dr Krystyna CHRZANOWSKA
o Pr Martin DIGWEED
Posledná úprava : December 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: NOMID syndróm
Orpha číslo: ORPHA1451
Prehľad
Chronický detský neurologicko-kutánno-kĺbový syndróm (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, and
Articular syndrome = CINCA) je charakterizovaný kožným exantémom, postihnutím kĺbov, chronickou
granulocytovou meningitídou a v niektorých prípadoch senzorineurálnou stratou sluchu a oftalmologickými
príznakmi. Hoci bolo celosvetovo popísaných len sto prípadov, syndróm je čoraz častejšie zaznamenaný
detskými lekármi. Pri narodení je veľmi často prítomný makulopapulózny urtikariálny exantém, ale môže
sa časom meniť. Presnejšie povedané, ide o exantém podobný urtike, s perivaskulárnym zápalovým
infiltrátom obsahujúcim granulocyty. Horúčky sú nekonštantným príznakom a väčšinou sú mierne.
Postihnutie kĺbov je variabilné, od prechodného opuchu bez poškodenia kĺbových štruktúr medzi atakmi
choroby, až k anomáliám v rastových chrupkách a epifýzach dlhých kostí pripomínajúcich pseudotumory.
Biopsiou útvaru sa potvrdí hypertrofia chrupky bez prítomnosti zápalových buniek. Pre postihnutie
centrálneho nervového systému sú typické chronické bolesti hlavy na podklade chronickej granulocytovej
meningitídy. V ťažších prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu intelektu. Poškodenie senzorineurálnych
štruktúr zahŕňa zápalové prejavy očí (uveitída, postihnutie papilly a neuritída optického nervu, čo môže
viesť k slepote) a často aj progresívnu senzorineurálnu stratu sluchu. Syndróm progreduje v zmysle
chronického zápalu. Môže dôjsť k oneskoreniu rastu. Niektoré deti sa rodia predčasne a nezrelé.
Ochorenie môže progredovať do sekundárnej amyloidózy. Laboratórnymi vyšetreniami sa zistí
nešpecifický zápalový syndróm s anémiou, leukocytózou s prevahou granulocytov, zvýšená sedimentácia
erytrocytov a elevácia hladiny C-reaktívneho proteínu. V imunologických vyšetreniach sa nezaznamená
vzostup autoprotilátok alebo imunodeficit. Väčšina prípadov je sporadických, avšak boli popísané aj
familiárne formy s autozómovo dominantnou dedičnosťou. U 60% pacientov boli identifikované mutácie na
CIAS1 géne, sporadické aj familiárne formy. Tento gén je vysoko exprimovaný v bunkách vrodeného
imunitného systému, špeciálne v granulocytoch a monocytoch. Kóduje proteín s názvom kryopyrín, ktorý
hrá dôležitú úlohu pri kontrole imunitnej odpovede, najmä vrodeného typu. Mutácie tohto génu sú tiež
súčasťou familiárnej chladovej urtikárie a Muckle-Wells syndrómu, dvoch fenotypovo príbuzných ochorení
(pozri tieto termíny). Spomenuté tri syndrómy tvoria kontinuum so zvyšujúcou sa závažnosťou prejavov:
familiárna chladová urtikária ako najbenígnejšia, CINCA ako najzávažnejšia forma a Muckle-Wells
syndróm s intermediárnym fenotypom. Diagnóza je založená na klinickom vyšetrení, následne potvrdená
genetickou analýzou. V diferenciálnej diagnostike je potrebné zvážiť systémové autoinflamačné choroby.
Terapeutické postupy s užívaním rôznych anti-inflamačných a imunosupresívnych liekov nepriniesli
úspech. Aplikácia kortikosteroidov môže čiastočne zlepšiť symptómy, ale za cenu vysokej toxocity.
Zlepšenie zápalových prejavov ako aj intrakraniálnej hypertenzie a poškodenia sluchu (ak nebolo
dlhotrvajúce) bolo dokázané pri užívaní anakinry, antagonistu interleukín-1 beta receptorov. Nedokázal sa
však žiaden efekt na hypertrofické postihnutie kĺbov. Syndróm má širokú škálu stupňov závažnosti.
U niektorých pacientov sú prítomné všetky patognomické klinické črty, so skorým začiatkom,
s postihnutím centrálneho nervového systému a včasnými artropatiami. Kvalita života je v tomto prípade
nízka a funkčná prognóza závisí od výskytu šľachových kontraktúr vznikajúcich pri artropatiách. Niektorí
pacienti majú miernejšie klinické prejavy a lepšiu kvalitu života.

Odborný recenzent :
o Dr Bénédicte NEVEN
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Necerebelárna juvenilná Gaucherová choroba
Orpha číslo: ORPHA77259
Prehľad
Gaucherová choroba typ 1 je chronická forma Gaucherovej choroby (GD), pri ktorej nie je postihnutý
nervový systém (GD, pozri tento termín), je charakterizovaná organomegáliou, postihnutím kostí
a cytopéniou. Zahŕňa približne 90% prípadov Gaucherovej choroby s odhadovanou prevalenciou 1:
100 000 vo všeobecnej populácii. Hoci môže byť ochorenie diagnostikované v ktoromkoľvek veku života,
polovica pacientov má menej ako 20 rokov v čase stanovenia diagnózy. Klinické príznaky sú heterogénne,
občasne sa ochorenie manifestuje aj asymptomaticky. Typická je spojitosť asténie, rastovej retardácie
a oneskorenia puberty, splenomegálie (90% prípadov), ktorá môže byť komplikovaná infarktmi sleziny
(občasne so superinfekciou) a hepatomegálie (80% prípadov), ktorá môže zriedka progredovať do fibrózy
až hepatálnej cirhózy. Kostné anomálie sa zaznamenajú v 80% prípadov. Môže ísť o deformity,
osteopéniu, ktorá môže vyústiť do patologických fraktúr alebo kompresie stavcov, infarkty kostí alebo
aseptické osteonekrózy. Postihnutie iných orgánov je menej časté (zriedka pulmonálneho, renálneho
alebo kardiálneho systému). Pancytopénia je často asociovaná s rôznymi stupňami trombocytopénie
(občasne so závažnou formou), s anémiou, alebo menej často s leukoneutropéniou. Častým nálezom je
polyklonálna hypergamaglobulinémia, niekedy komplikovaná monoklonálnou gamapatiou. GD typ 1 je
lyzozómová choroba spôsobená mutáciou v GBA géne (lokalizácia na 1q21), ktorý kóduje lyzozómový
enzým, glukocerebrozidázu. Deficit glukocerebrozidázy vedie k akumulácii glukozylceramidázy (alebo
beta-glukocerebrozidázy), ktorá sa ukladá do buniek retikuloendotelového systému pečene, sleziny alebo
kostnej drene (Gaucherové bunky). Na diagnostiku a následne monitoring hepatosplenomegálie
využívame ultrasonografiu a magnetickú rezonanciu (MRI), rentgenologické a scintigrafické vyšetrenie
kostí na detekciu kostných lézií a komplikácií, osteodenzitometriu na posúdenie osteopénie lumbálnej
chrbtice a krčka stehnovej kosti a echokardiografiu na detekciu pulmonálnej arteriálnej hypertenzie.
Elevácia hladín konkrétnych biologických markerov slúži na iniciálnu diagnostiku ako aj monitorovanie
ochorenia: chitotriosidáza, angiotenzín konvertujúci enzým, ferritín a tartrát-rezistentná kyslá fosfatáza.
Diagnóza môže byť potvrdená stanovením deficitu enzymatickej aktivity glukocerebrozidázy. V niektorých
prípadoch môže mať genotypizácia prognostickú hodnotu: u pacienta s homozygotnou N370S mutáciou
v GBA géne nedôjde k poškodeniu nervového systému. V diferenciálnej diagnostike je potrebné zvážiť
ostatné lyzozómové ochorenia. Bunky podobné Gaucherovým bunkám môžu byť detegované
pri niektorých hematologických ochoreniach (lymfómy, Hodgkinov lymfóm a chronická lymfocytová
leukémia; pozri tieto termíny). Dedičnosť je autozómovo recesívneho typu. Štandardná terapia GD typ 1 je
intravenózne podávaná enzýmovo-substitučná terapia (napr. imigluceráza s Európskou marketingovou
autorizáciou (MA) od roku 1997 a velagluceráza s MA od roku 2010). Orálne podávaná substrátredukujúca terapia (miglustat) poskytuje alternatívnu liečbu druhej voľby, pokiaľ enzýmová substitúcia nie
je vyhovujúca. Na prevenciu kostných komplikácií sa môže zvážiť užívanie bisfosfonátov. GD typ 1 nie je
väčšinou život-ohrozujúcou chorobou. Funkčná prognóza však môže byť ovplyvnená prípadnými
závažnými kostnými komplikáciami.

Odborní recenzenti :
o Dr Nadia BELMATOUG
o Dr Jérôme STIRNEMANN
Posledná úprava : Február 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Noonanov syndróm
Orpha číslo: ORPHA648
Prehľad
Noonanov syndróm (NS) je charakteristický nízkou postavou, typickým faciálnym dysmorfizmom
a vrodenými vývojovými chybami srdca. V literatúre sa udáva incidencia NS 1:1000 až 1:2500 živo
narodených detí. Medzi typické črty tváre patrí hypertelorizmus, antimongoloidné postavenie očných
štrbín, ptóza a nízko nasadajúce dozadu rotované ušnice so zhrubnutým helixom. Najčastejšími
kardiovaskulárnymi chybami pri NS sú pulmonálna stenóza a hypertrofická kardiomyopatia. Ďalšie
príznaky vyskytujúce sa so zvýšenou incidenciou sú pterygium coli, deformity hrudníka, zhoršenie
intelektu mierneho stupňa, kryptorchizmus, hyponutrícia v detstve, sklon k hemorágiám a dysplastické
zmeny v rámci lymfatického systému. Syndróm sa prenáša s autozómovo dominantnou dedičnosťou.
Približne v 50% je ochorenie spôsobené missense mutáciami v PTPN11 géne (12q24.1), ktoré sú
zodpovedné za zvýšenie funkcie non-receptorového proteínu tyrozín fosfatáza SHP-2 proteín. Nedávno
boli u menšieho počtu pacientov s NS popísané mutácie aj v iných génoch, konkrétne RAS a MAPK triedy
(KRAS, SOS1 a RAF1). Genetické vyšetrenie je dostupné analýzou krvných vzoriek a je odporúčané pri
všetkých jedincoch so suspektnou diagnózou NS. Diagnóza však nemôže byť výlučne postavená na
molekulovej analýze, pretože senzitivita kombinovaného skríningu všetkých známych génov potvrdí NS
u menej ako 75% pacientov. V diferenciálnej diagnostike je potrebné zvážiť Turnerov syndróm,
kardiofaciokutánne syndrómy, Costellov syndróm, neurofibromatózu typ 1 (NF1) a LEOPARD syndróm
(pozri tieto termíny). V rámci prenatálnej diagnostiky je možné využiť analýzu chóriových klkov
alebo amniónovej tekutiny, pokiaľ je u rodinného príslušníka identifikovaná konkrétna mutácia génu.
Stanovenie diagnózy u konkrétneho jedinca je však pre zložitosť analýzy a krátke časové obdobie počas
gravidity veľmi náročné. V súčasnosti je možná aj predimplantačná genetická diagnostika. NS je potrebné
zvážiť pri plode s polyhydramniom, pleurálnymi výpotkami, edémami a presiaknutím podkožia v oblasti
šije pri normálnom karyotype. V rámci terapeutického prístupu je dôležité zamerať sa na nutričnú podporu
vo včasnom detstve, stanoviť funkciu kardiovaskulárneho systému, ohodnotiť rast a motorický vývoj
dieťaťa. Pri ťažkostiach je vhodné doplniť fyzioterapeutické a logopedické vedenie. V prvých rokoch
školskej dochádzky by malo byť realizované kompletné oftalmologické vyšetrenie ako aj ohodnotenie
sluchu. Pre sklon k hemorágiám je nutné pred operačným zákrokom vyšetrenie koagulačných parametrov.
Pri poskytnutí špeciálnej starostlivosti a poradenstva rodinným príslušníkom väčšina detí s NS
sa v dospelosti zaradí do normálneho života. Typické symptómy sú postupom času menšieho charakteru
a väčšina pacientov s NS nevyžaduje špeciálnu medicínsku starostlivosť v dospelosti.

Odborný recenzent :
o Dr Ineke VAN DER BURGT
Posledná úprava : Jún 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Okulocerebrorenálna dystrofia (Loweov syndróm)

Orpha číslo: ORPHA534
Prehľad
Loweov syndróm (okulocerebrorenálny syndróm Lowe, OCRL) je multisystémové ochorenie
charakteristické anomáliami očí, nervového systému a obličiek. Ide o zriedkavú, X-chromozóm viazanú
chorobu, bez etnickej či rasovej príslušnosti, s prevalenciou približne 1:500 000. Pri narodení je typická
bilaterálna katarakta a ťažká hypotónia. V nasledujúcich týždňoch až mesiacoch sa manifestuje
proximálna renálna tubulopatia (Fanconiho typu) a niekedy aj oftalmologické komplikácie ako glaukóm
a keloidy. Psychomotorický vývoj je v detstve oneskorený. V adolescencii prevládajú behaviorálne
problémy a renálne komplikácie. Choroba je spôsobená mutáciou OCRL1 génu, lokalizovanom na
Xq26.1, ktorý kóduje trans-Golgi sieťový enzým fosfatidylinozitol (4,5) bisfosfát 5 fosfatázu (PtdIns
(4,5)P2). Potvrdenie diagnózy vrátane prenatálnej diagnostiky je dostupné stanovením aktivity enzýmu a
molekulovou analýzou. Terapeutický manažment zahŕňa: oftalmologické riešenie katarakty, liečbu
glaukómu, fyzioterapeutickú a logopedickú starostlivosť, riešenie behaviorálnych problémov, niekedy aj
medikamentózne, a korekciu tubulárnej acidózy a poškodenia kostí podávaním bikarbonátov, fosfátov,
draslíka a vody. Dĺžka života je zriedkakedy vyššia ako 40 rokov.

Odborný recenzent :
o Dr Mario LOI
Posledná úprava : Máj 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Oligomeganefrónia
Orpha číslo: ORPHA2260
Prehľad
Oligomeganefronická renálna hypoplázia je ťažké vývojové ochorenie obličiek s bilaterálnym postihnutím,
bez prítomnosti malformácii močového systému. Prevalencia tejto choroby je neznáma. Deti sa často
rodia s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Pri narodení sa môže manifestovať renálne zlyhanie, zníženie
koncentračnej schopnosti obličiek, straty sodíka močom a acidóza. Počas prvého roku života sa často
objavuje perzistujúca anorexia s vracaním, znížená nutrícia a oneskorenie rastu. Pre oligomeganefronickú
renálnu hypopláziu sú charakteristické tieto histopatologické črty: redukovaný počet nefrónov,
hypertrofické glomeruly s dvojnásobnou šírkou oproti normálnej veľkosti, hypertrofické tubuly a zhrubnutie
Bowmanového púzdra. Obe obličky sú postihnuté symetricky. Vďaka rutinnému vyšetreniu moču sa
ochorenie u niektorých pacientov odhalí v rámci širšej diagnostiky opakovane stanovenej proteinúrie.
V inom prípade sa diagnóza zistí kvôli oneskorenému rastu, polyúrii a polydipsii. Väčšina
dokumentovaných prípadov nie je asociovaná s genetickými poruchami, s výnimkou BOR syndrómu (pozri
tento termín). Vo fáze terminálneho renálneho zlyhania je potrebné pacienta zaradiť do dialyzačnotransplantačného programu.

Odborný recenzent :
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
90

:: Deficit ornitíntranskarbamylázy

Orpha číslo: ORPHA664
Prehľad
Deficit ornitíntranskarbamylázy je častá enzymatická porucha s recesívnym alebo dominantným Xchromozóm viazaným typom dedičnosti. Mutácie zodpovedné za úplné poškodenie enzymatickej aktivity
spôsobujú v novorodeneckom období u hemizygotov mužského pohlavia veľmi závažnú
hyperamonemickú kómu, ktorá je väčšinou fatálna. Ženy s heterozygotným postihnutím môžu byť
asymptomatické, alebo sa u nich deteguje orotová acidúria buď spontánne alebo po záťaži proteínovou
diétou. Takto je možné identifikovať nosičov. Prejavy ochorenia môžu byť u pacientiek rôznej intenzity, od
nechutenstva voči proteínom až po chronické vracanie, ďalej oneskorenie rastu, hypotónia,
psychomotorická retardácia, hyperamonemická kóma alebo psychiatrické ťažkosti. Stupeň závažnosti
ochorenia je u žien veľmi variabilný, pretože závisí od miery inaktivácie mutovaného X-chromozómu.
Mutácie zodpovedné za čiastočnú aktivitu enzýmu, spôsobujú vznik hyperamonemickej kómy u mužov
v mladistvom alebo v dospelom veku, pričom prejavy pripomínajú Reyov syndróm alebo encefalitídu. Ženy
v tomto prípade ostávajú asymptomatické. Diagnostika je založená na prítomnosti hyperamonémie
a chromatografii aminokyselín so stanovením závažnej hypocitrulinémie a zvýšených hladín glutamínu,
alanínu a lyzínu. Častým nálezom v moči počas akútnej fázy sú tiež vysoké hladiny kyseliny orotovej.
V rodokmeni možno pozorovať X-chromozóm viazaný typ dedičnosti. Diagnózu potvrdíme stanovením
aktivity enzýmu v bioptických vzorkách pečene alebo čreva. U chorých aj zdravých rodinných príslušníkov
je potrebné doplniť molekulovo-genetickú analýzu, ktorá sa využíva aj za účelom prenatálnej diagnostiky.
Základom liečby je diéta s limitovaným množstvom proteínov podľa individuálnej tolerancie pacienta,
suplementácia arginínu a citrulínu a podávanie benzoátu sodného a fenylbutyrátu sodného. Niektoré
ťažké formy ochorenia boli úspešne liečené transplantáciou pečene.

Odborný recenzent :
o Pr Jean-Marie SAUDUBRAY
Posledná úprava : Marec 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: Osteogenesis imperfecta
Orpha číslo: ORPHA666
Prehľad
Osteogenesis imperfecta (OI) zahŕňa heterogénnu skupinu porúch charakteristickú zvýšenou kostnou
fragilitou, zníženou hustotou kostí a sklonom ku fraktúram kostí rôznej závažnosti. Prevalencia sa
pohybuje medzi 1:10 000 a 1:20 000. Vek v čase stanovenia diagnózy závisí od stupňa závažnosti
ochorenia. V rámci osteogenesis imperfecta bolo identifikovaných 5 rozdielnych typov. Charakteristickou
črtou všetkých skupín je zvýšená fragilita kostí, ktorá sa väčšinou manifestuje početnými spontánnymi
zlomeninami. Osteogenesis imperfecta II. typu ja letálna forma ochorenia, III. typ je závažná forma, IV.
a V. typ sú stredne závažné a I. typ typ je mierna forma (pozri tieto termíny).
Osteogenesis imperfecta I. typ je nedeformujúcou formou, s normálnou výškou tela alebo mierne
zníženou postavou, s modrými sklérami, bez prejavov dentinogenesis imperfecta (DI, pozri tento termín).
U pacientov s II typom sa odhalia početné fraktúry rebier a dlhých kostí už pri narodení, prítomné sú
výrazné deformity dlhých kostí, nízka denzita na RTG snímkoch lebky a tmavé sfarbenie sklér. Hlavnými
príznakmi III. typu sú veľmi nízka postava, trojuholníkovitá tvár, ťažká skolióza, šedé skléry a DI. Pacienti
so IV. typom sú stredne nízkej postavy, majú miernu až stredne závažnú skoliózu, šedé alebo biele skléry
a DI. Typ V je charakterizovaný mierne až stredne nízkou postavou, dislokáciou hlavičky rádia,
mineralizovanými interosseálnymi membránami, hyperplastickým kalusom, bielymi sklérami bez známok
DI. Boli popísané aj iné geneticky odlišné typy (typ VI a IX), ktoré sa ale klinicky nelíšia od II-IV typu.
V 95% prípadov je OI spôsobená mutáciami v COL1A1 a COL1A2 génoch (17q21.33 a 7q21.3), ktoré
kódujú alfa1 a alfa2 reťazce kolagénu 1. Tieto mutácie môžu spôsobiť všetkých 5 klinických typov OI.
Dedičnosť je autozómovo dominantná. Boli popísané aj autozómovo recesívne formy, ktoré sú spôsobené
mutáciami v génoch LEPRE1, CRTAP a PPIB (1p34.1, 3p22 a 15q21-q22). Formy s autozómovo
recesívnou dedičnosťou majú vždy závažnú klinickú manifestáciu s ťažkou hypotóniou. Diagnóza je
založená na skeletálnych a extra-skeletálnych klinických nálezoch. Rádiologickým vyšetrením sa odhalí
osteoporóza a prítomnosť wormiánskych kostí. Pomocou denzitometrického vyšetrenia sa potvrdí znížená
kostná hustota. Diferenciálna diagnostika zahŕňa in utero diagnostikovanú chondrodyspláziu, idiopatickú
juvenilnú osteoporózu, syndróm osteoporóza-pseudoglióm, Cole-Carpenter a Bruck syndróm, hypera hypofosfatazémiu, panostotickú formu polyostotickej fibróznej dysplázie (pozri tieto termíny), nie
náhodne vzniknuté úrazy (početné zlomeniny bez osteoporózy) a medikamentózne spôsobenú
osteoporózu, nutričný deficit, metabolické ochorenia alebo leukémiu. Prítomnosť početných fraktúr by
nemala okamžite viesť k domnienke, že sa jedná o syndróm týraného dieťaťa. Podozrenie na
osteogenesis imperfecta môže byť vyslovené už prenatálne na základe sonografického nálezu
s následným potvrdením diagnózy molekulovou analýzou DNA z amniocytov alebo buniek chóriových
klkov, pokiaľ bola v rodine identifikovaná kauzálna mutácia. Ochorenie vyžaduje multidisciplinárny prístup
skúseného zdravotníckeho personálu, ortopédov, fyzioterapeutov a rehabilitačných špecialistov.
Bisfosfonáty s potencovaným antiresorpčným účinkom sa t.č. považujú za štandard liečby závažných
foriem, ale nepredstavujú vyliečenie ochorenia. Prevencia deficitu vitamínu D a kalcia je dôležitá počas
celého života. Pre korekciu kostných a spinálnych deformít a prevenciu fraktúr dlhých kostí (centromedulárna osteosyntéza) je potrebná chirurgická starostlivosť. Včasná fyzioterapia zvyšuje samostatnosť
jedinca vďaka lepšiemu ohodnoteniu vlastných motorických nedostatkov, redukuje riziko pádov a dodáva
pacientom odvahu vykonávať športovú aktivitu. Funkčná prognóza záleží od stupňa závažnosti ochorenia
a kvality terapeutického manažmentu. So spinálnymi deformitami sú asociované respiračné komplikácie,
na ktorých v konečnom dôsledku závisí prognóza prežitia.

Odborný recenzent :
o Dr Véronique FORIN
Posledná úprava : Marec 2010
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
Orpha číslo: ORPHA447
Prehľad
Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (PNH) je získaná porucha pluripotentnej hemopoetickej kmeňovej
bunky charakteristická korpuskulárnou hemolytickou anémiou, zlyhaním kostnej drene a častými
trombotickými príhodami. Ochorenie môže vzniknúť v ktoromkoľvek veku, ale prednostne postihuje
mladých dospelých. Prevalencia je približne 1:500 000. Klinicky sa ochorenie môže manifestovať
hemolytickou anémiou, trombózou veľkých ciev (vrátane hepatálnych, intraabdominálnych, cerebrálnych
a kožných ciev) alebo poruchou hematopoézy mierneho až ťažkého stupňa, ktorá vedie k pancytopénii.
Častými príznakmi sú aj bledosť, únava, hypoventilácia alebo ikterus. Moč má typicky tmavé sfarbenie
v noci a nad ránom pre hemoglobinúriu, u niektorých pacientov môže vzniknúť porucha renálnych funkcií.
V závislosti od ich lokalizácie, sa môžu trombózy manifestovať bolesťami brucha, intestinálnou ischémiou,
hepatomegáliou, ascitom alebo bolesťami hlavy (postihujú až 40% pacientov). Taktiež sa u niektorých
pacientov môže objaviť gingivorágia alebo epistaxa. PNH je chronické ochorenie s
opakovanými hemolytickými krízami, ktoré zvyknú byť vyprovokované viacerými faktormi ako napr.
očkovaním, chirurgickým zákrokom, niektorými antibiotikami alebo infekciami. Skorou ale aj neskorou
komplikáciou môže byť zlyhanie kostnej drene (20% prípadov). PNH je spôsobená somatickými
mutáciami v PIGA
géne
(Xp22.1),
ktorý kóduje
proteín
zúčastňujúci sa
biosyntézy
glykozylfosfatidylinozitolovej kotvy (GPI). Mutácie vzniknú v jednej alebo viacerých hematopoetických
bunkách a vedú k nedostatku (úplnému alebo čiastočnému) všetkých GPI-ukotvujúcich membránových
proteínov (najdôležitejšie CD55 a CD59). Diagnóza je založená na dôkaze deficitu GPI-viazaného
antigénu v erytrocytoch a granulocytoch pomocou prietokovej cytometrie. Molekulová analýza nie je pre
stanovenie diagnózy spoľahlivá, pretože kauzálne mutácie pre PNH sú nehomogénne a non-repetitívne.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa všetky ostatné formy anémie (najmä autoimunitnú hemolytickú anémiu,
pozri tento termín), trombózu mezenteriálnej artérie, portálnej alebo renálnej vény. Liečba je prednostne
symptomatická: transfúzie, podávanie erytropoetínu, glukokortikoidov a antikoagulancií. V júni 2007
obdržal eculizumab (monoklonálna protilátka) EU označenie ako „orphan drug“ pre liečbu PNH. Redukuje
hemolýzu, potrebu transfúzií, únavu, incidenciu trombóz a riziko poškodenia obličiek. Iba transplantácia
kostnej drene však môže obnoviť hematopoézu. Prognóza ochorenia závisí od frekvencie a závažnosti
hemolytických kríz, trombóz a prítomnosti zlyhania kostnej drene. Stredná dĺžka prežitia je cca 10,3 roka.
Trombózy, krvácania alebo infekcie môžu viesť k zlyhaniu kostnej drene až spôsobiť smrť.

Odborný recenzent :
o Pr Gérard SOCIE
Posledná úprava : December 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Barbora Balážiová
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:: PFAPA syndróm

Orpha číslo: ORPHA42642
Prehľad
Marshallov syndróm alebo PFAPA syndróm (periodické horúčky, aftózna stomatitída, faryngitída, krčná
adenitída) je cyklické ochorenie detského veku charakterizované rekurentnými febrilnými epizódami
spojenými so symptómami ochorení lokalizovaných na hlave a krku. Pôvod tohto syndrómu, ktorý môže
trvať niekoľko rokov, je neznámy. Počas bezpríznakového obdobia sa pacienti vyvíjajú normálne.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa ďalšie ochorenia charakterizované periodickou horúčkou ako sú
recidivujúca tonzilitída, niektoré infekčné choroby, juvenilná idiopatická artritída, morbus Behçet, cyklická
neutropénia, familiárna stredozemská horúčka, familiar Hibernian fever a syndróm hyperglobulinémie D.
Boli používané viaceré spôsoby liečby (vrátane antibiotík, nesteroidných antiflogistík, kyseliny
acetylsalicylovej, kolchicínu, antivirotikík, steroidov, cimetidínu a tonzilektómie) s rôznym efektom.
Najlepšie výsledky v manažmente PFAPA syndrómu však dosahuje chirurgická liečba (tonzilektómia s
alebo bez adenotómie).

Odborní recenzenti :
o Dr Marco BERLUCCHI
o Pr Piero NICOLAI
Posledná úprava : Január 2004
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Fenylketonúria
Orpha číslo: ORPHA716

Prehľad
Fenylketonúria (PKU) je najčastejšia vrodená porucha metabolizmu aminikyselín a je charakterizovaná
stredne ťažkým až ťažkým mentálnym postihnutím u neliečených pacientov.
Prevalencia PKU je geograficky závislá. V Európe sa odhaduje na 1/10000 živonarodených detí, v
niektorých krajinách sa objavuje častejšie (Írsko, Taliansko). Prevalencia je značne vyššia v Turecku:
1/4000 živonarodených detí. Naopak, vo Fínskej, Africkej a Japonskej populácii je prevalencia PKU oveľa
zriedkvejšia.
Ak sa PKU nediagnostikuje v novorodeneckom veku, symptómy sa vyvinú počas niekoľkých mesiacov.
Môžu byť veľmi mierne až ťažké, zahŕňajú spomalený vývin, zaostávanie v raste, mikrocefáliu, epileptické
záchvaty, tremor, ekzém, vracanie a "stuchnutý" zápach. U neliečených pacientov sa potom rozvíja
porucha intelektu, porucha správania (hyperaktivita) a motorické poruchy. Pacienti často mávajú bledý
kolorit ako dôsledok deficitu tyrozínu. Najčastejšia forma ochorenia je známa ako klasická fenylketonúria
(viď toto heslo) a je charakterizovaná závažnými príznakmi. Bola popísaná aj stredne ťažká forma
(stredne ťažká PKU, viď toto heslo) a tiež ľahká forma známa ako ľahká hyperfenylalaninémia (ľahká HPA
alebo nonPKU HPA, viď toto heslo). Bolo zistené, že podskupina pacientov s ľahšími fenotypmi reaguje
na liečbu tetrahydrobiopterínom (BH4), kofaktorom v hydroxylácii fenylalanínu (BH4-responzívny HPA, viď
toto heslo).
PKU je spôsobená mnohými typmi mutácií v géne PAH (12q22-q24.2), ktorý kóduje fenyalanín
hydroxylázu. Zistilo sa, že non-PAH mutácie môžu spôsobovať ochorenie známe ako
hyperfenylalaninémia na základe deficitu BH4 (viď toto heslo). Frekvencia mutácií sa líši v rôznych
etnických skupinách. Podkladom klinickej manifestácie sú nižšie hladiny alebo chýbanie fenylalanín
hydroxylázy na základe toxického hromadenia fenylalanínu v krvi a v mozgu.
Ochorenie sa zvyčajne diagnostikuje v rámci novorodeneckého skríningu.
PKU by mala byť odlíšená od BH4 deficitu.
Prenos je autozomálne recesívny. V postihnutých rodinách by malo byť zabezpečené genetické
poradenstvo.
Základom liečby u foriem ochorenia, ktoré vyžadujú terapiu, je diéta s nízkym obsahom fenylalanínu a
zmes aminokyselín. Odporúčaná udržiavacia hladina je zvyčajne 120 až 360 mikromol/l u novorodencov,
u starších pacientov, u ktorých je liečba nevyhnutná, sú to hladiny nad 600 mikromol/l. Neexistuje
jednotný názor o hladine fenylalanínu, pri ktorej má byť zahájená terapia a odporúčania sa líšia v
závislosti od krajiny. Prognóza je variabilná.

Odborný recenzent :
o Pr Nenad BLAU
Posledná úprava : Máj 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Prader-Labhart-Williho syndróm
Orpha číslo: ORPHA716
Prehľad
Prader-Williho syndróm je zriedkavé genetické ochorenie charakterizované poruchami hypotalamohypofyzárnej osi sprevádzané závažnou hypotóniou v novorodeneckom veku a prvých rokoch života,
tendenciou k hyperfágii s rizikom vzniku morbídnej obezity v detstve a dospelosti, poruchami učenia a
správania alebo závažnými psychiatrickými problémami. Ochorenie postihuje 1/25000 živonarodených
detí. Závažná hypotónia, ktorá pri narodení vedie k ťažkostiam so satím a prehĺtaním a oneskoreniu
psychomotorického vývinu, sa vekom čiastočne zlepšuje. U pacientov často pozorujeme charakteristické
črty tváre (nízke čelo, mandľové oči, úzka horná pera a dolu obrátené pery) a veľmi malé ruky a nohy. Po
tejto úvodnej fáze sa objavuje najzreteľnejší znak: hyperfágia a chýbanie pocitu sýtosti často vedúce k
závažnej obezite u detí už od druhého roku života. Bez adekvátnej terapie sa môže stav rýchlo zhoršovať
a vedúcim faktorom morbidity a mortality týchto pacientov je práve obezita. Ďalšie pridružené endokrinné
poruchy dotvárajú klinický obraz s nízkou postavou na podklade deficitu rastového hormónu a neúplný
pohlavný vývin. Stupeň kognitívnej dysunkcie je u jednotlivých detí veľmi odlišný. Ochorenie sa spája s
poruchami učenia, reči a vývinu jazyka, ktoré sú ďalej potencované psychologickými ťažkosťami a
poruchami správania. Ochorenie je klinicky a geneticky heterogénne. Je vyvolané mutáciami zasahujúcimi
kritické oblasti chromozómu 15 (15q11-q13). Podľa odborníkov by mala byť diagnóza stanovená na
zákade klinických znakov (Holmsove kritéria z roku 1993, revidované v roku 2001) s potvrdením
genetickou analýzou. Väčšina prípadov ochorenia je sporadická a rodinný výskyt je zriedkavý, čo by malo
byť zdôraznené pri genetickom poradenstve. Manažment pacientov s Prader-Williho syndrómom by mal
byť globálny a multidisciplinárny. Včasná diagnostika, zahájenie multidisciplinárnej starostlivosti a terapia
rastovým hormónom podstatne zvýšili kvalitu života postihnutých detí. V súčasnosti nie sú dostupné
dlhodobé dáta o efekte liečby rastovým hormónom u dospelých, je však známy efekt tejto liečby na
poruchy správania a stupeň samostatnosti pacientov. Aj u dospelých patria medzi najzávažnejšie
problémy komplikácie spojené s obezitou a otázka samostatnosti.

Odborní recenzenti :
o
o
o
o
o

Dr Gwenaëlle DIENE
Dr G PINTO
Pr Michel POLAK
Dr Anne POSTEL-VINAY
Pr Maïthé TAUBER

Posledná úprava : Jún 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Polyarteritis nodosa
Orpha číslo: ORPHA767
Prehľad
Polyarteritis nodosa (PAN) je systémová nekrotizujúca vaskulitída postihujúca cievy strednej veľkosti.
Prevalencia sa odhaduje na 1 z 33000 a zdá sa, že v posledných rokoch postupne klesá. PAN sa
vyskytuje vo všetkých populáciách a vekových skupinách vrátane detí, hoci častejšie býva zachytená vo
veku medzi 40. a 60. rokom života. Klinické postihnutie zahŕňa početné orgány a vedie k celkovej alterácii
zdravotného stavu postihnutého jedinca, čo zahŕňa pokles hmotnosti, paralýzu periférnych nervov
(primárne ako polyneuriitída v 50-70% prípadov), renálne ochorenia, (asi v 60% prípadov, môžu byť
závažné až vyžadujúce dialýzu) a tráviace ťažkosti (asi v 50% prípadov vrátane krvácaní, perforácií,
apendicitídy, pankreatitídy a podobne). Takmer vždy býva prítomná artralgia, u polovice pacientov aj
myalgia. Kardiologické (1/3 prípadov) a cerebrálne anomálie (cefalalgia). Popisované sú aj kardiolgické
(1/3 prípadov) a cerebrálne abnormality (cefalalgia), ako aj zriedkavejšie okulárne a genitálne príznaky
(orchitída). Navyše, existujú aj miernejšie a čiastočné formy PAN, postihujúce len kožu, svaly a/alebo kĺby.
PAN je sprostredkovaná imunologicky. V niektorých prípadoch sa ochorenie rozvinie po vírusovej infekcii
(vírus hepatitídy B v menej ako 5% prípadov v porovnaní s 36% prípadov v roku 1985 pred zahájením
vakcinácie proti hepatitíde B), ale vo väčšine prípadov nie je známy vyvolávajúci moment. Stanoviť
diagnózu na základe klinického vyšetrenia môže byť náročné. Môže byť potvrdená biopsiou svalového,
neuromuskulárneho či podkožného uzla. Môže byť doplnená aj angiografia (okrem závažných prípadov s
renálnym zlyhaním), ktorá ukáže prítomnosť mikroaneuryziem artérií tráviaceho traktu a obličiek.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné vaskulitídy, ako Takayasuova choroba, Hortonova choroba, Churgov
a Straussov syndróm, Wegenerova granulomatóza či mikroskopická polyangiitida (viď tieto heslá).
Základom liečby sú kortikoidy a v niektorých prípadoch aj cyklofosfamid (pri neprítomnosti vírusovej
infekcie). U pacientov s vírusovou infekciou je odporúčaná terapia antivirotikami spolu s plazmaferézou.
Liečba je účinná vo viac ako 80% prípadov a remisia môže byť dosiahnutá do 1 až 3 rokov. Prognóza je
dobrá pri adekvátnej terapii a 5- ročné prežívanie je v súčasnosti viac ako 80%.

Odborný recenzent :
o Pr Loïc GUILLEVIN
Posledná úprava : November 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Primárna biliárna cirhóza
Orpha číslo: ORPHA186
Prehľad
Primárna biliárna cirhóza (PBC) je chronické pomaly progredujúce cholestatické ochorenie pečene s
autoimunitnou etiológiou charakterizované postihnutím intrahepatálnych žlčovodov, ktoré môže
potenciálne viesť ku zlyhaniu pečene. V čase stanovenia diagnózy sú postihnutí jedinci v piatej až siedmej
dekáde života, v 90% percentách ide o ženy. Ročná incidencia je odhadovaná medzi 1/1 430 000 a 1/20
400 jedincov a prevalencia je medzi 1/150 000 a 1/1 063 jedincov (v závislosti od veku a pohlavia).
Väčšina pacientov je asymptomatických v čase diagnostiky, avšak niektorí pacienti mávajú symptómy ako
sú únava a/alebo pruritus. Pacienti môžu mať dokonca aj ascites, hepatálnu encefalopatiu a/alebo
krvácanie z pažerákových varixov. PBC je asociovaná s ďalšími autoimunitnými ochoreniami ako sú
Sjogrenov syndróm, sklerodermia, Raynaudov fenomén a CREST syndróm (viď tieto pojmy) a je
považovaná za orgánovo špecifické ochorenie. Genetická náchylnosť ako predisponujúci faktor pre PBC
sa nepotvrdila. Potenciálnym spúšťačom môžu byť envirmentálne faktory (infekcia, chemikálie, fajčenie).
Diagnostika je založená na kombinácii klinických znakov, abnormálnych biochemických výsledkov
pečeňových enzýmov v zmysle cholestázy perzistujúcich viac ako šesť mesiacov a prítomnosti
detekovateľných antimitochondriálnych protilátok (AMA) v sére. AMA negatívny pacienti s cholestatickým
ochorením pečene by mali byť hodnotení veľmi starostlivo vrátane vyšetrenia cholangiografiou a biopsiou
pečene. Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je v súčasnosti jediným známym liekom, ktorý môže spomaliť
progresiu ochorenia. Pacienti majú dobrú prognózu, najmä tí, ktorí začnú liečbu UDCA v skorých štádiách
ochorenia a tí, ktorí odpovedajú na liečbu v zmysle zlepšenia biochemických pečeňových parametrov.
Transplantácia pečene je možnosťou pre pacientov s hepatálnym zlyhaním a výsledkom je 7 ročné
prežívanie v 70%. V súčasnosti boli objavené zvieracie modely, ktoré môžu priniesť nový pohľad na
patogenézu ochorenia a umožniť zhodnotenie novej terapie pre PBC.

Odborní recenzenti :
o Dr J HEATHCOTE
o Dr T KUMAGI
Posledná úprava : Január 2008
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Progresívna familiárna intrahepatálna cholestáza

Orpha číslo: ORPHA172
Prehľad
Progresívna familiárna intrahepatálna cholestáza (PFIC) je rôznorodá skupina autozomálne
recesívnych ochorení detského veku, ktorá narušuje formovanie žlčovodov a prejavuje sa cholestázou
hepatocelulárneho pôvodu. Presná prevalencia ochorenia nie je známa, ale odhad prevalencie pri
narodení je medzi 1/50 000 a 1/100 000. Boli identifikované tri typy PFIC a súvisia s mutáciami v
génoch pre systém hepatocelulárneho transportu, ktoré sú zahrnuté vo formovaní žlčovodov. PFIC1 a
PFIC2 (viď tieto heslá) sa zvyčajne prejavia v prvých mesiacoch života, zatiaľ čo PFIC3 (viď toto heslo)
sa môže prejaviť aj v neskôr v ranom detstve, neskoršom detstve, či dokonca v mladom dospelom
veku. Hlavné klinické prejavy zahŕňajú cholestázu, pruritus a žltačku. Aktivita sérovej gammaglutamyltransferázy (GGT) je v norme u pacientov s PFIC 1 a PFIC2, ale je zvýšená u pacientov s
PFIC3. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať nízku postavu, senzorineurálnu hluchotu, vodnatú hnačku,
pankreatitídu, zvýšenú koncentráciu elektrolytov v pote a steatózu pečene. PFIC1 aj PFIC2 sú
spôsobené poruchou sekrécie solí do žlče na podklade defektov v ATP8B1 kódujúceho FIC1 proteín
alebo v ABCB11 kódujúceho proteín pumpy vylučujúcej soli do žlče (BSEP). Defekty v ABCB4,
kódujúcom proteín liekovej multirezistencie 3 (MDR3), zhoršuje vylučovanie žlčových fosfolipidov, čo
vedie k PFIC3. Diagnostika je založená na klinických prejavoch, sonografii pečene, cholangiografii a
histologickom vyšetrení pečene, ako aj na špecifických testoch na vylúčenie iných príčin cholestázy v
detstve. Imunoanalýza na stanovenie MDR3 a BSEP a analýza štruktúry žlčových lipidov by mali
napomôcť odlíšeniu pacientov s podozrením na PFIC, u ktorých by mala byť vykonaná genotypizácia
na potvrdenie diagnózy. Prenatálna diagnostika môže byť odporúčaná v postihnutých rodinách s
identifkovanou mutáciou. Diferenciálna diagnostika zahŕňa choroby prejavujúce sa progresívnymi
cholestatickými ochoreniami pečene v detskom veku. Na prevenciu poškodenia pečene by mala byť u
všetkých pacientov zahájená terapia ursodeoxycholovou kyselinou (UDCA). U niektorých pacientov s
PFIC1 a PFIC2 môže obchádzka žlčovodov zmierniť pruritus a spomaliť progresiu ochorenia. Ale
väčšina pacientov s PFIC sú nakoniec kandidátmi na transplantáciu pečene. Od prvého roku života
majú byť pacienti sledovaní pre možný vznik hepatocelulárneho karcinómu, najmä pacienti s PFIC2. V
budúcnosti môžu alternatívnu terapiu predstavovať transplantácia hepatocytov, génová terapia či
špecificky cielená farmakoterapia. U pacientov s PFIC sa zvyčajne vyvinie fibróza a terminálne štádium
ochorenia pečene pred dosiahnutím dospelého veku.

Odborní recenzenti :
o
o
o
o

Dr Christiane BAUSSAN
Dr Emmanuel GONZALES
Pr Emmanuel JACQUEMIN
Dr Anne SPRAUL

Posledná úprava : Máj 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Proximálna spinálna muskulárna atrofia
Orpha číslo: ORPHA70
Prehľad
Proximálne spinálne muskulárne atrofie sú skupinou neuromuskulárnych ochorení charakerizovaných
progresívnou svalovou slabosťou, ktorá je výsledkom degenerácie a straty nižších motorických neurónov
v mieche a v jadrách mozgového kmeňa. Prevalencia je odhadovaná približne na 1/30 000. Boli
definované 4 subtypy podľa závažnosti ochorenia a veku, v ktorom sa manifestujú prvé príznaky: typ 1
(SMA1), najzávažnejšia forma s nástupom pred šiestym mesiacom života; typ 2 (SMA2) s nástupom
medzi 6. a 18. mesiacom života; typ 3 (SMA3) s nástupom medzi detstvom a adolescenciou a typ 4
(SMA4), najľahšia forma s nástupom v dospelosti (viď tieto pojmy). Všetky typy sú charakterizované
svalovou slabosťou a atrofiou rôzneho stupňa, ktoré postihujú najmä dolné končatiny a dýchacie svalstvo.
Slabosť je takmer vždy symetrická a progresívna. Môže sa objaviť aj skolióza, stuhnutie svalov a
kontraktúry kĺbov. Časté sú zápchy a gastroezofágový reflux. Okolo 95% prípadov SMA je spôsobených
homozygotnou deléciou (buď exónu 7 alebo exónov 7 a 8) v SMN1 géne (5q12.2-q13.3), ktorý kóduje
SMN (survival motor neuron - prežívanie motorického neurónu) proteín. Bol tiež identifikovaný druhý SMN
gén (SMN2; 5q13.2), ktorý prispieva k produkcii len 10% SMN proteínu v celej dĺžke. Závažnosť prejavov
SMA je nepiamo úmerne závislá od počtu kópií SMN2 génu, pričom u pacientov s troma až štyrmi kópiami
sa častejšie prejavuje ako SMA3/4, zriedkavejšie ako SMA1, aj keď existujú rôzne variácie. Bola tiež
identifikovaná delécia NAIP (5q13.1) génu, ktorá môže hrať úlohu v zmenách závažnosti ochorenia.
Prenos SMN1 a NAIP je autozomálne recesívny. Asi 2% prípadov je spôsobených de novo mutáciami.
Diagnostika je založená na anamnéze a klinickom vyšetrení a môže byť potvrdená genetickým
testovaním. Môže byť uskutočnená aj elektromyografia a biopsia svalu. Diferenciálna diagnostika zahŕňa
amyotrofickú laterálnu sklerózu, kongenitálne svalové dystrofie, kongenitálne myopatie, primárnu laterálnu
sklerózu, myasteniu gravis a poruchy metabolizmu sacharidov (viď tieto heslá). Prenatálna diagnostika sa
uskutočňuje molekulárnou analýzou amniocytov a vzoriek choriových klkov. Pacientom a ich rodinám má
byť poskytnuté genetické poradenstvo. Klinické štúdie sa zameriavajú na identifikáciu možnej
medikamentóznej liečby pre SMA, cieľom je väčšinou zvýšenie množstva SMN proteínu v celej dĺžke.
Napriek tomu však súčasná terapia ostáva symptomatická a zahŕňa multidisciplinárnu starostlivosť, čo
vedie k zvýšeniu kvality života. Nevyhnutné sú fyzioterapia, pracovná a dychová rehabilitácia. Môže sa
vyžadovať neinvazívna ventilácia a gastrostómia. Pri pľúcnej infekcii sa používa antibiotická liečba.
Skolióza a kĺbne prejavy si môžu vyžiadať chirurgickú korekciu. Pacienti môžu potrebovať invalidný vozík
alebo používať korzet/chrbtová opora ako podporný aparát. Prognóza závisí od závažnosti ochorenia,
ktorá všeobecne koreluje s vekom nástupu: formy so skorým nástupom sú väčšinou spojené so zlou
prognózou, zatiaľ čo očakávaná dĺžka života je takmer normálna u pacientov s neskorším nástupom
ochorenia. Pacienti umierajú na resipračné zlyhanie a infekcie.

Odborný recenzent :
o Dr Haluk TOPALOGLU
Posledná úprava : Júl 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Renálny Fanconiho syndróm s nefrokalcinózou
a nefrolitiázou
Orpha číslo: ORPHA1652
Prehľad
Dentova choroba je zriedkavé genetické renálne tubulárne ochorenie charakterizované príznakmi
dysfunkcie proximálneho tubulu. Prevalencia nie je známa. Dodnes bolo ochorenie zaznamenané asi v
250 rodinách. Choroba je obvykle zachytená u mužov a prejavuje sa už v detstve, zatiaľ čo u žien sa
vyskytuje miernejšia forma. Dentova choroba je charakterizovaná dysfunkciou proximálneho tubulu (PT)
so stratou proteínov s nízkou molekulárnou hmotnosťou a hyperkalciúriou. nefrolitiázou, nefrokalcinózou a
progresívnym oblilčkovým zlyhaním. Dysfunkcia PT môže byť ešte závažnejšia a môže spôsobiť
Fanconiho syndróm, pričom dané príznaky sú asociované s aminoacidúriou, fosfatúriouglykozúriou,
urikozúriou, kaliurézou a poruchou acidifikácie moču. Dentova choroba je často komplikovaná rachitídou
alebo osteomaláciou. Prejavy týchto prevažne renálnych príznakov nazývame Dentova choroba typ 1 (viď
toto heslo), zatiaľ čo extrarenálne prejavy ako sú mierny pokles intelektuálnych schopností, hypotónia a
subklinická katarakta (napríklad miernejšie symptómy ako pri okulocerebrorenálnom Loweho syndróme)
sú známe ako Dentova choroba typ 2 (viď toto heslo). Ochorenie je spôsobené mutáciou buď v CLCN5
(Dentova choroba typ 1) alebo OCRL1 (Dentova choroba typ 2) géne, ktoré sú lokalizované na
chromozóme Xp11.22 a Xq25 - v tomto poradí. CLCN5 kóduje elekrogénny Cl-/H+ výmenník ClC-5, ktorý
patrí do CLC rodiny chloridových (Cl-) kanálov/transportérov. OCRL1 kóduje fosfatidylinositol bisfosfát
(PIP2) 5-fosfatázu a mutácie sú tiež asociované s Loweho syndrómom. U niektorých pacientov s Denovou
chorobou nenachádzame mutácie v CLCN5 a OCRL1, čo poukazuje na účasť iných génov. Diagnostika je
založená na prítomnosti proteinúrie s nízkou molekulárnou hmotnosťou, hyperkalciúrie a najmenej
jedného z nasledujúcich príznakov: nefrokalcinóza, obličkové kamene, hypofosfatémia alebo renálne
zlyhanie. Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné príčiny generalizovanej dysfunkcie proximálneho tubulu
(renálny Fanconiho syndróm; viď toto heslo), a to dedičné, získané, či spôsobené exogénnymi faktormi.
Prenatálna diagnostika a pre-implantačné genetické testovanie, aj keď sú technicky možné, sa
neodporúčajú, pretože neexistuje presná genotypovo-fenotypová korelácia a pretože celková prognóza do
života je dobrá. Starostlivosť je podporná, zameriava sa na terapiu hyperkalciúrie a nefrolitiázy. Na liečbu
hyperkalciúrie sa môžu použiť thiazidové diuretiká, ak keď boli pozorované významné nežiadúce účinky
vrátane hypovolémie a hypokalémie, čo súvisí so základným ochorením. Podobne aj liečba rachitídy
vitamínom D musí byť opatrná, keďže môže spôsobiť hyperkalciúriu. Dlhodobá kontrola hyperkalciúrie
pomocou diéty s vysokým obsahom citrátu môže oddialiť progresiu renálneho ochorenia dokonca až
chýbanie tvorby kameňov. U väčšiny pacientov je vitálna prognóza dobrá. Progresia ochorenia do
konečného štádia býva u 30-80% postihnutých mužov medzi treťou a piatou dekádou života.

Odborní recenzenti :
o Pr Olivier DEVUYST
o Dr R THAKKER
Posledná úprava : Január 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Retinitis pigmentosa
Orpha číslo: ORPHA791
Prehľad
Retinitis pigmentosa (RP) je dedičná dystrofia sietnice spôsobená stratou fotoreceptorov a
charakterizovaná depozitmi pigmentov v sietnici viditeľných pri vyšetrení očného pozadia. Prevalencia
nesyndrómovej RP je približne 1/4000. Najčastejšia forma RP je dystrofia tyčiniek a čapíkov, pričom
prvým symptómom je šeroslepota nasledovaná progresívnou stratou periférneho zrakového poľa v
dennom svetle a po niekoľkých desaťročiach môže dôjsť až k úplnej slepote. V niektorých extrémnych
prípadoch môže byť vývoj veľmi rýchly počas dvoch desaťročí, alebo progreduje pomaly a nikdy
nevedie k slepote. V niektorých prípadoch je v klinickom obraze dystrofia tyčiniek a čapíkov, kedy
pokles zrakovej ostrosti je výraznejší oproti redukcii zorného poľa. RP je zvyčajne nesyndrómová, ale
sú známe aj viaceré syndrómové formy, z ktorých najčastejšou je Usherov syndróm (viď toto heslo).
Dodnes bolo identifikovaných okolo 50 génov/lokusov, ktoré môžu súvisieť s nesyndrómovou RP
(autozómvo dominantná, autozómovo recesívna, X-viazaná a digenická forma). Klinická diagnostika sa
zakladá na prítomnosti šeroslepoty a výpadkov v periférnom zornom poli, léziách očného pozadia,
hyovoltážnych kriviek elekrtoretinogramu a progresívnom zhoršovaní týchto príznakov. Môže byť
vykonaná molekulárna diagnostika niektorých génov, ale zvyčajne sa nerobí pre obrovskú genetickú
heterogenitu ochorenia. Vždy sa odporúča genetické poradenstvo. V súčasnosti nie je známa terapia,
ktorá zastaví vývoj ochorenia alebo prinavráti zrak. Terapeutický prístup je obmedzený na spomalenie
degeneratívneho procesu ochranou pred slnečným svetlom a vitamínoterapiu, liečbu komplikácií
(katarakta, edém makuly) a pomoc pacientom vyrovnať sa so sociálnym a psychologickým dopadom
slepoty. Aj keď je v súčasnosti prognóza čo sa týka zachovania videnia zlá, intenzívnym výskumom sa
objavujú nové možnosti liečby (génová terapia, neuroprotekcia, náhrada sietnice).

Odborný recenzent :
o Pr Christian HAMEL
Posledná úprava : Október 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Retinoblastóm

Orpha číslo: ORPHA790
Prehľad
Retinoblastóm je zriedkavý nádor oka v detskom veku, ktorý vyrastá zo sietnice. Je to najčastejšia
malignita v útlom aj neskoršom detstve; incidencia je 1/15 000 až 1/20 000 živonarodených. Dva
najčastejšie príznaky, ktoré odhalia retinoblastóm, sú leukokória a strabizmus. Môžu byť pozorované
rubeóza dúhovky, hypopyon, hyféma, buftalmia, orbitálna celulitída a exoftalmia. 60% retinoblastómov je
jednostranných a väčšinou nie sú dedičné (medián veku v čase diagnostiky je 2 roky). V 40% prípadov je
retinoblastóm obojstranný (medián veku v čase diagnostiky je jeden rok).Všetky bilaterálne a multifokálne
formy retinoblastómu sú dedičné. Hereditárny retinoblastóm predstavuje syndróm predispozície na
malignitu: u jedinca, ktorý je nosičom vrodenej mutácie RB1 génu je pravdepodobnosť vzniku
retinoblastómu vyššia než 90%, ale majú aj vyššie riziko vzniku iného typu malignity. Diagnostika sa
stanoví vyšetrením očného pozadia. K stanoveniu diagnózy môžu prispieť sonografia, magnetická
rezonancia (MRI) a počítačová tomografia (CT). Manažment pacientov s retinoblastómom musí brať do
úvahy rôzne aspekty ochorenia: zrakové riziko, možnú dedičnú povahu ochorenia, ohrozenie života. Pri
jednostrannom ochorení je stále často nutná enukleácia: pre adjuvantnú terapiu ochorenia sa
rozhodujeme na základe histologických rizikových faktorov. Pri obojstrannom postihnutí je vo väčšine
prípadov možná konzervatívna liečba aspoň jedného oka. Zahŕňa samotnú laserovú terapiu alebo
kombinovanú s chemoterapiou, kryoterapiu a brachyterapiu. Indikácia pre podpornú externú rádioterapiu
by mala byť obmedzená na veľké nádory oka a difúzny rozsev do sklovca kvôli neskorým následkom
vrátane sekundárneho sarkómu. Vitálna prognóza, čo sa týka samotného retinoblastómu, je v súčasnosti
výborná u pacientov s unilaterálnou aj bilaterálnou formou retinoblastómu. Pacientom s reinoblastómom
by malo byť ponúknuté dlhodobé pozorovanie a včasné kontroly ohľadom ďalších primárnych tumorov a
prenosu ochorenia.

Posledná úprava : August 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Rettov syndróm
Orpha číslo: ORPHA778
Prehľad
Rettov syndróm (RTT) je závažné neurovývinové ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. RTT
primárne postihuje ženy a je to jedna z najčastejších príčin závažného mentálneho postihnutia u žien.
Prevalencia sa odhaduje na 1/9 000 u dievčat mladších ako 12 rokov, zatiaľ čo v celkovej populácii sa
odhaduje na približne 1/30 000. Klasický RTT je charakterizovaný zjavne normálnym vývinom v prvých 618 mesiacoch života, po ktorom nasleduje strata získaných jemných a hrubých motorických zručností,
schopnosti zaradiť sa v sociálnom kontakte a vývoj stereotypných pohybov rúk. Vo veku 25 rokov u
väčšiny pacientok pozoruje skolióza. Čo sa týka progresie a závažnosti ochorenia existuje veľká
variabilita a sú popísané viaceré atypické varianty ochorenia. Navyše bolo popísané množstvo mužov s
fenotypom porovnateľným s tým u žien s klasickým či atypickým RTT ako aj zriedkavé prípady mužov s
významnými poruchami dýchania a so závažnou encefalopatiou prejavujúcou sa v novorodeneckom veku.
Napriek identifikácii mutácií v X-viazanom géne methyl CpG-binding protein 2 (MECP2), vo väčšine
prípadov RTT ostáva etiológia neznáma. Novšie boli u pacientov s klinickým fenotypom silne sa
prekrývajúcim s RTT identifikované mutácie v ďalších dvoch génoch cyclin-dependent kinase like
5 (CDKL5) a Netrin G. Diagnostika RTT je klinická, založená na Trevathanových diagnostických kritériách,
v súčasnosti revidovaných po zasadnutí skupiny odborníkov Európskej Pediatrickej Neurologickej
Spoločnosti. Diferenciálna diagnostika zahŕňa autizmus a Angelmanov syndróm; kataraktu, retinopatiu a
atrofiu optického nervu; anamnestické údaje o perinatálnom alebo postnatálnom poškodení mozgu;
dokázanú vrodenú poruchu metabolizmu alebo neurodegeneratívne ochorenie; získané neurlogické
ochorenie na podklade úrazu hlavy alebo infekcie. Ochorenie s hromadením substrátov je zvyčajne
vylúčené prítomnosťou organomegálie. Keďže patogénne mutácie MECP2 vznikajú u pacientov s RTT
väčšinou ako de novo mutácie, riziko vzniku ochorenia pri nasledujúcich graviditách je nízke, aj keď bol
zaznamenaný gonadálny mozaicizmus. Prenatálny skríning by mal byť zvážený v rodinách s jedincom
nesúcim patogenetickú mutáciu. Manažment je najmä symptomatický, zameriava sa na zlepšenie
schopností každého pacienta. Najefektívnejší je multidisciplinárny prístup (zahŕňajúci diétoterapiu,
fyzioterapiu, pracovnú, rečovú a muzikoterapiu). Pozornosť by sa mala zameriavať na skoliózu a vývoj
spasticity, ako aj na rozvoj efektívnych komunikačných stratégií. Psychosocálna podpora rodín je
nevyhnutná. Cieľom farmakologickej liečby je zlepšenie porúch spánku, porúch dýchania, epileptických
záchvatov, stereotypných pohybov a celkovej kvality života. Keďže pacienti s RTT majú zvýšené riziko
vzniku život ohrozujúcich arytmií asociovaných s predĺženým QT intervalom, odporúča sa vyhýbať sa
viacerým liekom. Klinický obraz sa rozvíja v štádiách počas mnohých rokov a prognóza je zlá.

Odborní recenzenti :
o Pr John CHRISTODOULOU
o Dr Sarah WILLIAMSON
Posledná úprava : November 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Rubinstein-Taybiho syndróm

Orpha číslo: ORPHA783
Prehľad
Rubinstein-Taybi syndróm je charakterizovaný kongenitálnymi anomáliami (mikrocefália, špecifické črty
tváre, širokými palcami na rukách aj nohách a postnatálnou retardáciou rastu), deficitom intelektu
charakteristickým správaním. Prevalencia pri narodení je 1/100 000 až 1/125 000. Črty tváre, ktoré sa
zvýrazňujú s vekom, zahŕňajú vysoko klenuté nadočnicové oblúky, dlhé riasy, nadol smerujúce očné
štrbiny, zobákový nos, gotické podnebie, a mikrognáciu. Časté sú špicaté korunky trvalých rezákov. Vo
väčšine prípadov pozorujeme atypický úsmev takmer s úplným zatvorením očí. Ďalší fyzikálny nález
môže zahŕňať očné abnormality (obštrukcia nasolakrimálneho duktu, kongenitálny glaukóm, refrakčné
chyby), rôzne vrodené chyby srdca, hypermobilitu kĺbov a anomálie kože (špecifické keloidné útvary).
Celoživotným problémom býva obstipácia a v neskoršom detstve alebo skorej puberte sa môžu pacienti
stať obéznymi. Ako deti mávajú pacienti zjavnú schopnosť zakladať výborné sociálne kontakty. V
dospelosti sa stávajú značne častejšími náhle zmeny nálady a obsesívno-kompulzívne správanie. Bolo
pozorované zvýšené riziko vzniku nádorov (najmä leukémie v detstve a meningeómu v dospelosti).
Syndróm je takmer vždy sporadický. Prípady zahŕňajú: mikrodeléciu na chromozóme 16p13.3, mutácie
CREB-binding proteínu (CBP, 16p13.3) a mutácie E1A-binding proteínu (EP300, 22q13). CBP a EP300
vykazujú značný stupeň homológie a oba zohrávajú významnú úlohu ako globálne koaktivátory
transkripcie. Presná patogenéza syndrómu je stále neznáma. Diagnostika je v základe založená na
klinickom vyšetrení. Cytogenetické alebo molekulárne abnormality môžu byť detegované asi u 55%
pacientov. Niekedy môže byť náročné odlíšiť tento syndróm od Saethre-Chotzen syndrómu a Cornelia
de Lange syndrómu (viď tieto heslá). Pre rodičov postihnutého pacienta je riziko rekurencie nízke
(0,1%). Neboli zaznamenané prípady ochorenia u detí ani súrodencov prvého postihnutého jedinca.
Riziko postihnutia dieťaťa u pacienta môže byť až do 50%. Ak bola nájdená cytgenetická alebo
molekulárna abnormalita u postihnutého dieťaťa, pri ďalších graviditách je možná spoľahlivá
prenatálna diagnostika biopsiou choriových klkov. Prenatálne sonografické vyšetrenie len zriedka
umožňuje spoľahlivú diagnostiku. Starostlivosť o pacienta je zväčša symptomatická. Sú potrebné
špecializované edukačné programy s dôrazom na psychomotorický vývin a rečovú rehabilitáciu. Zdá sa,
že dĺžka života pacientov nie je ovplyvnená, okrem detí s komplexnou srdcovou chybou. Najčastejšími
príčinami smrti sú malignity a respiračné infekcie.

Odborný recenzent :
o Pr R.C.M. [Raoul] HENNEKAM
Posledná úprava : Júl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Mukopolysacharidóza typ III Sanfilippova choroba
Orpha číslo: ORPHA581
Prehľad
Mukopolysacharidóza typ III (MPS III) je ochorenie s ukladaním látok v lyzozómoch patriace do skupiny
mukopolysacharidóz a je charakterizované závažným a prudkým poškodením intelektu. Choroba je
poddiagnostikovaná (kvôli celkovo veľmi miernemu dysmorfizmu); je to najčastejší typ MPS v Holandsku a
Austrálii s príslušnou prevalenciou 1/53 000 a 1/67 000. Frekvencia rozličných podtypov je rôzna medzi
jednotlivými krajinami: podtyp A je častejší v Anglicku, Holandsku a Austrálii a podtyp B je častejší v
Grécku a Portugalsku, zatiaľ čo typy IIIC a IIID sa vyskytujú oveľa zriedkavejšie. Prvé symptómy sa
objavujú vo veku medzi 2. a 6. rokom s poruchami správania (hyperkinéza, agresivita) a poškodením
intelektu, poruchami spánku a veľmi jemným dysmorfizmom. Neurologické postihnutie sa zvýrazňuje
okolo veku 10 rokov so stratou motorických míľnikov a s komunikačnými problémami. Po 10. roku života
sa často objavujú epileptické záchvaty. Bolo popísaných aj niekoľko prípadov s miernejšou formou
ochorenia. Za každý podtyp MPS III je zodpovedný deficit jedného zo štyroch enzýmov potrebných pre
degradáciu HS: heparan sulfamidáza za MPS IIIA, alfa-N-acetylglukozamínidáza za MPS IIIB, alfaglukozaminid N-acetyltransferáza za MPS IIIC a N-acetylglukozamín-6-sulfát sulfatáza za MPS IIID. Bola
zistená aj lokalizácia štyroch génov kódujúcich tieto enzýmy (MPS IIIA na 17q25, MPS IIIB na
17q21, MPS IIIC v pericentromerickej oblasti chromozómu 8, MPS IIID na 12q14) a boli idnetifikované
početné mutácie. Prenos je autozomálne recesívny pre všetky typy MPS III. Diagnostika je založená na
detekcii zvýšených hladín hepran sulfátu (HS) v moči. Dôkaz deficitu jedného zo štyroch enzýmov v
kultivovaných leukocytoch alebo fibroblastoch umožňuje určenie typu MPS III. U typov IIIA a IIID je
meranie aktivity inej sulfatázy nevyhnutné na vylúčenie mutlisulfatázového deficitu (Austinova choroba,
viď toto heslo). Ak sú u pacienta identifikované mutácie, môžu byť v danej rodine s určitosťou
identifikovaní heterozygotní jedinci. Keďže nie je známa efektívna terapia, jedinou dostupnou možnosťou
pre rodičov s rizikom prenosu tohto ochorenia je prenatálna diagnostika (analýza mutácií alebo meranie
enzýmovej aktivity v trofoblastoch alebo amniocytoch). Allogénna transplantácia kostnej drene je
kontraindikovaná, keďže nespomaľuje zhoršovanie mentálneho stavu, dokonca ani u pacientov, u ktorých
bola transplantácia vykonaná presymptomaticky. V súčasnosti je pre podtypy IIIA a IIIB skúmaná génová
terapia na zvieracích modeloch. Zhoršenie neurologického nálezu sprevádzané početnými komplikáciami
vyžaduje multidisciplinárny prístup, čo umožňuje prispôsobenie symptomatickej liečby. Prognóza je zlá, vo
väčšine prípadov typu IIIA smrť nastáva na konci druhej dekády života. Dlhšie prežívanie (30/40 rokov)
bolo zaznamenané u podtypov B a D.

Odborní recenzenti :
o Dr Roseline FROISSART
o Dr Irène MAIRE
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Michaela Bednarčíková
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:: Silver-Russellov syndróm
Orpha číslo: ORPHA813
Prehľad
Silver-Russellov syndróm je charakterizovaný rastovou retardáciou s nástupom príznakov v prenatálnom
období, typickým facies a asymetriou končatín. Incidencia predstavuje 1-30/100 000 prípadov a približne
400 prípadov bolo popísaných v literatúre. Viac ako výška je postihnutá váha dieťaťa, s malým
množstvom podkožného tuku. Spolu s malým vzrastom je spomalené kostné zrenie. Fontanela sa
uzatvára oneskorene. Veľkosť hlavy je normálna a v porovnaní s menšou postavou môže mať
pseudohydrocephalický vzhľad. Široké prominujúce čelo kontrastuje s malou tvárou v tvare trojuholníka, s
malou špicatou bradou, širokými ústami, tenkými perami a poklesnutými kútikmi, veľkými očami a
modrými sklérami. Laterálna, obvykle čiastočná asymetria končatín bola pozorovaná u 60-80% prípadov,
ale nie je progresívna. Bežným nálezom je skrátený malíček na ruke a/alebo klinodaktýlia. Pacienti môžu
mať problémy s rozvojom motoriky, vzácne môže byť prítomná mentálna retardácia. Etiológia ochorenia je
heterogénna. U väčšiny prípadov sa jedná o sporadický výskyt. Maternálna uniparentálna dizómia
chromozómu 7 je pozorovaná u 10% pacientov. U približne 30% prípadov sa jedná o hypometyláciu
v oblasti H19 génu, lokalizovaného v 11p15 imprintovanom regióne. Hypometylácia vychádza vo väčšine
prípadov z epigenetického mechanizmu alebo genómovej microrearrangement, ako je materská
mikroduplikácia v určitej oblasti. Diagnóza je stanovená predovšetkým klinicky, lebo neexistuje žiaden
špecifický biologický test, ale môže byť potvrdená detekciou základnej molekulárnej anomálie.
Diferenciálna diagnostika zahŕňa intrauterinnú rastovú retardáciu v dôsledku poškodenia funkcie placenty,
štrukturálne alebo mozaikové chromozómové aberácie, novorodeneckú progériu (WiedemannRautenstrauch syndróm), 3M syndrómu a Mulibrey nanizmus. Genetické poradenstvo závisí od
príslušného molekulárneho mechanizmu. Riziko opakovania mutácie je extrémne nízke v prípadoch
uniparentálnej dizómie chromozómu 7 alebo epigenetických anomálií v 11p15 regióne. Prenatálna
diagnostika zvyčajne nie je možná (väčšina prípadov sú sporadické, predpokladané potenciálne riziko
postihnutia dieťaťa počas tehotenstva je nízke). Liečba je symptomatická. Terapia rastovým hormónom
môže urýchliť rast a zvyšuje konečnú výšku, ale neumožňuje dosiahnuť cieľovú výšku. Okrem malého
vzrastu a útlej postavy, je dlhodobá prognóza dobrá. Hemihypotrofia nie je spojená so zvýšeným rizikom
nádorových ochorení.

Odborný recenzent :
o Pr Annick TOUTAIN
Posledná úprava : September 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Takayasuho arteritída

Orpha číslo: ORPHA3287
Prehľad
Takayasuho arteritída je systémová vaskulitída postihujúca veľké cievy, prevažne aortu a jej hlavné vetvy.
Skorým príznakom ochorenia býva zhrubnutie cievnej steny a neskôr vedie k stenóze, trombóze a niekedy
dochádza k tvorbe aneuryzmy. Prejavy ochorenia sú variabilné, pacienti môžu byť asymptomatickí alebo
môžu byť prítomné ťažké neurologické symptómy. Incidencia sa pohybuje od 1,2 do 2,6 mil. prípadov/rok.
Častejšie ako muži sú postihnuté ženy vo veku 20 až 40 rokov. Etiológia nie je známa, ale existuje
niekoľko hypotéz, vrátane infekčného alebo autoimunitného pôvodu. Diagnóza je založená na
zobrazovacích metódach – Doppler ultrasonografia, počítačová tomografia a magnetická rezonancia sú
rýchlymi a spoľahlivými metódami pre posúdenie anatómie a intraluminálneho stavu ciev. Pozitrónová
emisná tomografia s fluorodeoxyglukózou je veľmi citlivá a efektívna metóda pre detekciu aktivity
ochorenia, štandardné zápalové markery sa zdajú byť neefektívne. Liekom voľby sú kortikosteroidy. Ak
organizmus nereaguje dostatočne na kortikosteroidy, je do liečby pridaný metotrexát. V prípade kritickej
ischémie alebo ohrozujúcej aneuryzmy je potrebná perkutánna transluminálna angioplastika a cievna
chirurgia. Prognóza závisí predovšetkým na výskyte komplikácií ako je retinopatia, arteriálna hypertenzia,
aneurizma aorty a aortálna insuficiencia.

Odborní recenzenti :
o Pr Eric HACHULLA
o Dr Thomas QUEMENEUR
Posledná úprava : Máj 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Periodický syndróm asociovaný s TNF receptorom 1

Orpha číslo: ORPHA32960
Prehľad
TRAPS (periodický syndróm asociovaný Tumor-necrosis faktor receptor typu 1 (TNFR)) je
charakterizovaný epizódami febrilít s triaškou trvajúcimi 2-3 týždňe, spojenými s difúznou bolesťou
brucha, nauzeou a vracaním, črevnou obštrukciou s obrazom pripomínajúcim akútnu apendicitídu,
pseudocelulitídou a lokalizovanými myalgiami trupu alebo končatín. K nástupu ochorenia dochádza v
dojčenskom veku alebo v detstve. AA amyloidóza je hlavnou komplikáciou TRAPS a vyskytuje sa u 25%
prípadov. Ako príčiny tohto stavu sa preukázali mutácie v géne TNFRSF1A kódujúci TNFR1, ktorý je
známy tým, že je zapojený do zápalovej odpovede prostredníctvom aktivácie nukleárneho faktoru KB.
Formou prenosu je autozomálne dominantný typ dedičnosti. Jedná sa o rozpustnú formu receptoru, ktorý
je derivovaný z membrány tvorenej proteolýzou. Fyziologická úloha rozpustnej formy nie je celkom
známa, ale mohla by mať antagonistickú úlohu pri zápalových procesoch, ktorá je spojená so zachytením
TNF-alfa. Na rozdiel od odpovede na iné zápalové alebo infekčné ochorenia, hladina rozpustného
produktu génu TNFRSF1A sa nezvyšuje pri zápale u TRAPS pacientov. Prítomnosť reakcie akútnej fázy v
porovnaní s normálnou alebo zníženou plazmatickou hladinou rozpustného TNFRSF1A produktu sa zdá
byť konštantným nálezom u TRAPS pacientov. Takto by sa stanovenie hladiny rozpustného TNFRSF1A
produktu počas akútneho záchvatu mohlo stať jedným z krokov v diagnostike recidivujúcej horúčky
neznámeho pôvodu.

Odborný recenzent:
o Dr Catherine DODE
Posledná úprava : Február 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Tuberózna skleróza

Orpha číslo: ORPHA805
Prehľad
Tubeózna skleróza je autozomálne dominantne dedičné ochorenie s incidenciou 1/10 000 narodených
detí. Prevalencia v európskej populácii bola odhadnutá na 8,8/100 000. Boli identifikované dva hlavné
lokusy mutácie: jeden v 9q34 (TSC1), druhý v 16p13 (TSC2). Oba gény sú tumor-supresory. TSC2 gén je
kódujúci tuberin. Viac ako polovica prípadov sú sporadické (spontánne mutácie). Penetrácia dosahuje
95% a expresivita značne líši dokonca aj v rámci postihnutej rodiny. V dospelosti sa až u 95% pacientov
objavujú veľmi nápadné lézie: angiofibrómy tváre, Koenen nádory, fibrózne plaky na čele a na pokožke
vlasatej časti hlavy, renálne angiomyolipómy, subependymálne uzlíky alebo početné kortikálne hľuzy,
hamartóm sietnice. U detí môžu byť príznaky veľmi diskrétne. Častá je epilepsia, zvyčajne generalizovaná
(60% prípadov) a je obtiažne ju mať pod kontrolou. Mentálna retardácia je pozorovaná vo viac ako 50%
prípadov. Presná diagnóza je nevyhnutná pre detekciu a liečbu symptomatických lézií (neurologické,
renálne, kardiálne a niekedy pľúcne lézie). Nevzhľadné kožné lézie (angiofibrómy na tvári, Koenen
nádory) sa odstráňujú pomocou chirurgického alebo laserového zákroku. Genetické poradenstvo je
obtiažne z dôvodu veľkej variability fenotypov.

Odborný recenzent :
o Pr Pierre WOLKENSTEIN
Posledná úprava : Október 2005
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Turnerov syndróm

Orpha číslo: ORPHA881
Prehľad
Turnerov syndróm je chromozomálna porucha spojená s úplnou alebo čiastočnou absenciou chromozómu
X. Jeho prevalencia sa odhaduje na 1 na 5000 živo narodených detí (1 na 2500 narodených žien).
Klinické príznaky sú heterogénne a typické anomálie sú často mierne alebo chýbajú. Nízky vzrast je
prítomný vo všetkých prípadoch. Časté je zlyhanie funkcie vaječníkov s variabilným nástupom v závislosti
na chromozomálnych anomáliách. Ostatné viscerálne prejavy (kostné anomálie, lymfedémy, hluchota,
kardiovaskulárne, tyroidálne a gastrointestinálne komplikácie) sú menej časté, ale mali by byť vyšetrené v
čase stanovenia diagnózy, potom sledované počas dospievania a dospelosti. Monozómia X-chromozómu
je zodpovedná za menej ako polovicu prípadov Turnerovho syndrómu a vo veľkej väčšine prípadov sú
spôsobené prítomnosťou mozaiky (45, X) a /alebo abnormálnym X alebo Y chromozómom (delécia,
izochromozom X, dicentrický chromozóm). Počas tehotenstva môžu byť typické formy s pridruženými
vadami diagnostikované pri ultrazvukovom vyšetrení, ale mierne formy sú objavené náhodne
amniocentézou vykonanej z inej indikácie (napr. vyšší vek matky). Prenatálne poradenstvo po stanovení
diagnózy miernych foriem je veľmi problematické. Manažment liečby by mal zahŕňať terapiu rastovým
hormónom, čo vedie k výraznému zvýšeniu konečnej výšky. Kvalita života a sociálna integrácia sú lepšie,
keď nie je puberta indukovaná príliš neskoro, a pri absencii srdcového ochorenia alebo hluchote. Hluchota
môže viesť k problémom s učením a v dospelosti môže mať sterilita negatívny vplyv na kvalitu života.
Prognóza závisí na prítomnosti srdcových ochorení, obezity, arteriálnej hypertenzie a osteoporózy. Preto
je nutné dlhodobé sledovanie.

Odborný recenzent :
o Dr Sylvie CABROL
Posledná úprava : Apríl 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Von Hippel-Lindauova choroba
Orpha číslo: ORPHA892
Prehľad
Von Hippel-Lindau choroba (VHL) je familiárny syndróm spojený s predispozíciou rôznych malígnych a
benígnych novotvarov, najčastejšie sietnice, cerebelárnych a spinálnych hemangioblastómov, renálnych
karcinómov (RCC) a feochromocytómu
Prevalencia sa odhaduje na 1/53 000 a incidencia na 1/36 000 prípadov ročne. Muži a ženy sú postihnutí
rovnako. Priemerný vek pri stanovení diagnózy je 26 rokov (rozmedzie: deti - 7. dekáda).
Typickými tumormi sú hemangioblastómy sietnice (bilaterálne asi 50% prípadov). Zvyčajne sú
asymptomatické, ale môžu spôsobiť odlúčenie sietnice, makulárny edém, glaukóm a stratu zraku. Typické
sú hemangioblastómy centrálneho nervového systému asi v 40% a vyskytujú sa celkovo u 60-80%
pacientov. Najčastejšie sa nachádzajú v mozočku, ale aj v mozgovom kmeni a mieche. Sú benígne, ale
spôsobujú príznaky stlačením priľahlého nervového tkaniva. Hemangioblastómy lokalizované v mozočku
sú často spojené so zvýšeným vnútrolebečným tlakom, bolesťami hlavy, vracaním a ataxiou trupu alebo
končatín. Veľmi časté sú mnohopočetné renálne cysty, celoživotné riziko renálneho karcinómu je veľmi
vysoké (70%). Niektorí pacienti majú feochromocytómy, ktoré môžu byť asymptomatické, ale vedú k
hypertenzii. Môžu sa objaviť i epididymálne cysty a cystadenómy (60% pacientov mužského pohlavia),
rovnako ako cysty pankreasu (väčšina pacientov), ale nesekrečné pankreatické nádory buniek
ostrovčekov sa vyskytujú iba v menšine (asi 10%). Takisto boli zistené endolymfatické sac nádory (ELST)
(až do 10%) a môžu spôsobiť stratu sluchu. Paragangliómy hlavy a krku sú zriedkavé (0,5%). Priemerný
vek v čase diagnózy nádorov u VHL je podstatne nižší než v sporadických prípadoch. Bola popísaná
intrafamiliárna variabilita
VHL je spôsobená vysoko penetračnými mutáciami v géne VHL (3p25.3), klasický tumor supresor.
Väčšina prípadov je diagnostikovaných cez germline mutácie
Diagnóza môže byť potvrdená prítomnosťou jedného typického nádoru (napr. hemangioblastómu sietnice,
hemangioblastómu CNS alebo renálneho karcinómu) a pozitívnej rodinnej anamnézy VHL. Ak sa je
rodinná anamnéza negatívna (asi 20% de novo mutácií), tak na diagnostiku sú potrebné viaceré nádory
(napr. dva hemangioblastómy alebo hemangioblastóm a renálny karcinóm). Kompletný krvný obraz,
vyšetrenie metabolitov katecholamínov v moči, analýza moču a močová cytológia preukážu polycytémiu,
feochromocytóm, renálne anomálie a renálny karcinóm. Zobrazovacie vyšetrenia môžu byť použité na
detekciu nádorov CNS, feochromocytómu, nádorov endolymphatického vaku, nádorov obličiek, cyst
obličiek a pankreasu.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa viacpočetné endokrinné neoplázie, neurofibromatózu, polycystické
ochorenie obličiek, tuberóznu skleróza, Birt-Hogg-Dubé syndróm
a dedičné feochromocytómparagangliom syndrómy (pozri tieto termíny) spojené s mutáciou sukcinát dehydrogenáza podjednotky
(SDHB, SDHC a SDHD).
Prenatálna diagnostika je možná pomocou molekulárnej analýzy amniocytov alebo buniek choriových
klkov, ak bola potvrdená mutácia spôsobujúca ochorenie u postihnutého člena rodiny. Dedičnosť je
autozomálne dominantná. Pacientovi by byť malo ponúknuté genetické poradenstvo.Liečba si vyžaduje
koordinovaný multidisciplinárny prístup. Základom liečby nádorov je chirurgia. Manažment by mal zahŕňať
celoživotné sledovanie (oftalmologické vyšetrenie, MRI mozgu a CT brucha, laboratórne testy). Rizikoví
príbuzní by mali byť zahrnutí do skríningového programu už od detstva, pokým nie je VHL vylúčené
genetickým testovaním. Prognóza závisí od výskytu nádorov. Karcinóm obličiek je hlavnou príčinou úmrtí,
nasleduje hemangioblastóm CNS. Priemerná dĺžka života sa odhaduje na 50 rokov, ale pravidelné
sledovanie a včasná detekcia a manažment nádorov pomáhajú znížiť morbiditu a mortalitu.

Odborný recenzent :
o Pr Eamonn MAHER
Posledná úprava : Apríl 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Von Willebrandova choroba
Orpha číslo: ORPHA903
Prehľad
Von Willebrandova choroba (VWD) je dedičná porucha krvácania spôsobená genetickou anomáliou ,
ktorá vedie k kvantitatívnym, štrukturálnym alebo funkčným abnormalitám von Willebrandovho faktora
(von Willebrandov faktora, vWF). Boli definované dve hlavné skupiny deficitu vWF: kvantitatívna čiastočná (typ 1) alebo celková (typ 3) a kvalitatívna (typ 2) s niekoľkými podtypy (2A, 2B, 2M, 2N).
Prevalencia VWD sa vo všeobecnej populácii odhaduje medzi 0,1 a 1% (vrátane všetkých foriem) v
závislosti od štúdie, ale výskyt symptomatickej VWD, ktorý vyžaduje špecifickú liečbu, sa odhaduje v
rozmedzí 1/50000 a 1/8500. Vek nástupu ochorenia je variabilný, skorší nástup je spojený so závažnejším
deficitom vWF. Ochorenie sa prejavuje ako abnormálne krvácanie rôznej závažnosti, ku ktorému dôjde
buď spontánne alebo v súvislosti s invazívnou intervenciou. Anomálne krvácanie je vo všeobecnosti
charakterizované krvácaním do slizníc (epistaxa, menorágia, atď), ale u ťažších foriem môže dôjsť
k tvorbe hematómov a hemarthrosis. VWD je spôsobená mutáciou v géne vWF (12p13.3), kódovaným
multimerickým vWF proteínom. Proteín vWF má vnútrodoštičkovú, endoteliálnu a plazmatickú lokalizáciu
a hrá zásadnú rolu v interakcii doštičiek s poškodenou cievnou stenou a pri transporte a stabilizácii faktoru
VIII (FVIII). VWD sa najčastejšie prenáša autozomálne dominantným spôsobom, avšak spôsob dedičnosti
je autozomálne recesívne pre typ 3 VWD a pre niektoré z podtypov typu 2. Diagnóza sa opiera o výsledky
laboratórnych skúšok vykonaných funkčnými a imunologickými testami hladín vWF a FVIII. Stanovenie
typu VWD vyžaduje veľmi špecifické testy, ako je štúdia o distribúcii multimerov vWF. Vyšetrenie hladiny
vWF umožňuje odlíšiť vWD od hemofílie A (pozri tento termín). Tento test neumožňuje diferenciáciu typu
2N VWD, ktorý vyžaduje ďalšie špecifické testy. Diferenciácia medzi získalným von Willebrandovým
syndrómu (AVWS, pozri tento termín), ktorý sa vyskytuje v súvislosti s inou základnou patológiou, a
dedičnou VWD je problematickejšie. Pretože jednotlivci v populácii patria ku krvnej skupiny O, ktorí môžu
mať mierne nižšie hladiny vWF, tak je potrebné to vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike. Genetické
poradenstvo by malo informovať pacientov o závažnosti ochorenia a súvisiacich rizikách a povoliť
skríning pre detekciu ostatných postihnutých členov rodiny. Páry, ktoré ohrození zvýšeným rizikom, že
budú mať dieťa s ochorením typu 3,malo by byť genetické poradenstvo v špecializovanom
multidisciplinárny centra. Liečba závisí od typu VWD. Dezmopresín je všeobecne efektívne preventívne
alebo následná liečba u abnormálneho krvácania v typu 1 VWD. U pacientov s ochorením typu 2, reakcia
na dezmopresín je variabilný a substitučná terapia s čisteným ľudskej vWF je často nutné. Dezmopresín
nepredstavuje účinnú liečbu pacientov s typom 3 ochorením, a preto títo jedinci vyžadujú substitučnú
terapiu čisteným ľudského vWF, spojenú s FVIII, minimálne pri prvej aplikácii. U pacientov riešených v
rámci špecializovaných centier pre hemostázu a trombózu, je prognóza priaznivá, a to aj pre tých, ktorí sú
postihnutí najťažšími formami ochorenia.

Odborní recenzenti :
o Pr Jenny GOUDEMAND
o Pr Agnes VEYRADIER
Posledná úprava : Február 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: WAGR syndróm
Orpha číslo: ORPHA893
Prehľad
WAGR je skratka pre syndróm spojený s Wilmsovým tumorom, anirídiou, močovými a pohlavnými
anomáliami a mentálnou retardáciou. Wilms tumor alebo nefroblastóm patrí medzi najčastejšie nádory
obličiek u detí, čo predstavuje 6-8% detských nádorov. Asi 1% z týchto nádorov je spojené s aniridiou.
Prevalencia WAGR syndrómu je nižšia ako 1/100 000 pôrodov. WAGR syndróm je spojený so zvýšeným
rizikom vzniku Wilmsovho nádoru, ktorý sa môže objaviť v každom veku, s úplnou alebo čiastočnou
anirídiou s možným glaukómom alebo kataraktou, v rámci urogenitálneho traktu môže postihnutie siahať
od sexuálnej dvojznačnosti až po ektópiu semenníku a rôzny stupeň mentálneho deficitu. U jedného
pacienta boli popísané atypické očné nálezy, ktorý mal bilaterálnu mikrooftalmiu, anomálie rohovky,
chýbajúcu prednú komoru v ľavom oku s dysfunkciou sietnice. Päť z popísaných prípadov mali tiež ťažkú
obezitu. Tri ďalšie prípady mali zdvojené palce na nohách. WAGR syndróm je dôsledkom mikrodelécie v
oblasti 11p13 chromozómu 11, a je jedným z najlepšie preštudovaných " syndrómov susediacich génov "
(Mendelovské dedičné poruchy spôsobené deléciou susediacich génov na chromozóme). Obézni pacienti
niesli deléciu v 11p14-p12 chromozóme. Vo väčšine prípadov vzniká mikrodelécia de novo, ale môže byť
následkom dedičnej rodičovskej translokácie. Karyotyp pacienta by mal byť určená na detekciu
prítomnosti takejto translokácie. Vzhľadom k absencii akýchkoľvek iných anomálií, riziko WAGR syndrómu
v následných tehotenstvách nie je vyššia ako u bežnej populácie. V prípade rodičovskej translokácie,
môže byť prenatálna diagnostika stanovením karyotypu amniocytov pomocou techniky fluorescenčnej in
situ hybridizácie (FISH). Asi 10% pacientov s WAGR syndrómom sa rozvíja zlyhanie obličiek. Kumulatívne
riziko zlyhania obličiek po dovŕšení 20 rokov života je 38%. V dôsledku toho by mali byť celoživotne
sledované známky nefropatie u pacientov s Wilmsovým nádorom, anirídiou alebo urogenitálnymi
abnormalitami.

Posledná úprava : Marec 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Werdnig-Hoffmannova choroba

Orpha číslo: ORPHA83330
Prehľad
Proximálna spinálna svalová atrofia typ 1 (SMA1) je závažná infantilná forma proximálnej spinálnej
svalovej atrofie (pozri tento termín) charakterizovaná závažnou progresívnou svalovou slabosťou a
hypotóniou vyplývajúcimi z degenerácie a straty nižších motoneurónov v mieche a mozgovom kmeni.
Prevalencia sa odhaduje približne na 1/80 000 a incidencia sa odhaduje na asi 1/10 000 prípadov ročne.
Ochorenie sa vyskytuje o niečo častejšie u mužov ako u žien. K nástupu ochorenia dochádza do 6.
mesiaca života (zvyčajne pred 3. Mesiacom života). Ťažká svalová slabosť (takmer vždy symetrická)
najprv postihuje proximálne časti končatín a potom postupuje na koncové časti končatín (ruky a nohy).
Výkriky a plač dieťaťa sú slabé. Častá je zlá schopnosť sania a znížené prehĺtanie, čo vedie k ťažkostiam
pri kŕmení. Chýbajú hlboké šľachové reflexy. Bežné je respiračné zlyhanie. Môžu byť prítomné mierne
šlachové kontraktúry (kolien, zriedkavejšie lakte) a skolióza. Pacienti nie sú schopní sedieť bez opory a
nikdy nebudú môcť chodiť. Rovnako ako u iných foriem SMA, je SMA typ1 je spôsobený predovšetkým
homozygotnou deléciou v géne SMN1 (5q12.2-q13.3), kódovaný smn (prežívajúci motorický neurón)
proteínom. Aj keď existujú rôzne variácie, závažnosť ochorenia je nepriamo úmerná počtu kópií druhého
génu smn (SMN2; 5q13.2), u pacientov s MSA1 je malé množstvo SMN2 kópií (1 alebo 2). Delécie v NAIP
(5q13.1) génu boli zistené aj u SMA1 pacientov a môžu hrať úlohu v modifikácii závažnosti ochorenia.
Dedičnosť je autozomálne recesívna, ale asi v 2% prípadov je ochorenie spôsobené mutáciami de novo.
Diagnóza je založená na základe klinickej anamnézy a vyšetrení a môže byť potvrdená genetickým
testovaním. Diferenciálna diagnóza zahŕňa SMA2, vrodené svalové dystrofie, vrodené myopatie,
mitochondriálne poruchy nastupujúce v rannom veku a poruchy metabolizmu sacharidov (pozri tieto
termíny). Prenatálna diagnostika je možná pomocou molekulárnej analýzy amniocytov alebo choriových
klkov. Postihnutým rodinám by malo byť poskytnuté genetické poradenstvo. Klinické štúdie sú zamerané
na identifikáciu potenciálnych liekov pre SMA1, predovšetkým na zvyšovanie hladín kompletných
proteínov smn v plnej dĺžke. Avšak, v súčasnej dobe, manažment zostáva symptomatický, zahŕňa
multidisciplinárny prístup s cieľom zlepšiť kvalitu života. Je potrebná respiračná podpora a je odporúčaná
fyzioterapia. K tomu môže byť užitočná neinvazívna ventilácia a gastrostomie. Antibiotická liečba je nutná
v prípade pľúcnych infekcií a treba zabrániť chronickej hladovke. Prognóza je všeobecne nepriaznivá,
pričom väčšina pacientov zomiera počas prvých dvoch rokov života v dôsledku respiračného zlyhania.
Avšak, v niektorých prípadoch, prejavy sú stabilné alebo dokonca regredujú a pacienti sa dožívajú dlhšie.

Odborný recenzent :
o Dr Haluk TOPALOGLU
Posledná úprava : Júl 2009
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Wiedemann-Beckwithov syndróm
Orpha číslo: ORPHA116
Prehľad
Beckwith-Wiedemannov syndróm (BWS) je genetická porucha charakterizovaná nadmerným rastom,
nádorovou
predispozíciou
a
vrodenými
malformáciami.
Choroba je panetnická a prevalencia je odhadovaná na 1/13 700 prípadov. Incidencia je rovnaká u mužov
ako
žien
s
výnimkou
jednovaječných
dvojčiat
(významný
prebytok
žien).
Pacienti majú tendenciu rásť vo zvýšenej miere v priebehu 2. polovice tehotenstva a v prvých rokoch
života, telesná výška v dospelosti je zvyčajne v normálnom rozmedzí. Abnormálny rast môže tiež prejaviť
ako hemihyperplasia a/alebo makroglosia (čo vedie k ťažkostiam pri kŕmení, reči a vzácne i k
spánkovému apnoe). Hypoglykémia je popísaná u 30-50% novorodencov. Typické črty tváre sú bežne
rozpoznateľné a normalizujú sa v dospelosti. Okrem makrozómie, makroglosie, hemihyperplasie
a hypoglykémie sú charakteristickými nálezmi omfalokéla/umbilikálna hernia/ diastáza priamych brušných
svalov, embryonálny nádor, predný zárez na ušnom lalôčiku, zadné helikálne jamky(na ušnej špirále),
névus flammeus alebo iné cievne malformácie, visceromegália zahŕňajúca abdominálne orgány, fetálna
adrenokortikálna cytomegália (patognomické), renálne abnormality, pozitívna rodinná anamnéza a zriedka
rázštep podnebia. Srdcové chyby sa vyskytujú v 9-34% prípadov a asi polovica z nich spontánne
ustupujúca kardiomegália. Kardiomyopatia je zriedkavá. Pacienti sú veľmi náchylní k embryonálnym
nádorovým ochoreniam, predovšetkým v prvých 8. rokoch života s odhadom rizika 7,5% (rozmedzí 4 21%).
BWS je spôsobený rôznymi epigenetickými a/alebo genetickými zmenami, ktoré dysregulujú imprintované
gény na chromozóme 11p15.5. Ochorenie sa vyskytuje sporadicky (85%), ale je popísaný i familiárny
prenos (15%). Molekulárne podskupiny sú spojené s rôznou výškou rizika a rôznymi klinickými nálezmi
(napr. nádorové riziko).
Všeobecne platí, že je diagnóza podtvrdená prítomnosťou aspoň troch charakteristických klinických
prejavov, embryonálny nádor sa môže vyvíjať i s "miernejšími" prejavmi. Pozitívne molekulárne testy
môžu
potvrdiť
diagnózu,
ale
negatívny
výsledok
nevylučuje
BWS.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa Simpson-Golabi-Behmel, Costello, Perlman a Sotos syndrómy a
mukopolysacharidóza typ VI (pozri tieto termíny).
Prenatálna diagnostika je umožnená pomocou choriových klkov alebo amniocentézy, a to najmä v
prípade, že boli zistené cytogenetické alebo genómovej abnormality, metylačné zmeny sú v súčasnej
dobe spoľahlivo detekovateľné pomocou amniocentézy. Amniocentéza môže byť tiež indikovaná u
nálezov súvisiacich s BWS, detegovaných u plodu ultrazvukom (napr. fetálna omfalokéla). Vzhľadom k
tomu, že poznáme konkrétny molekulárny defekt, môže skríning prebehnúť pomocou merania hladiny
alfa-fetoproteínu v materskom sére a cieleného ultrazvukového vyšetrenia.
Všeobecne je odporúčané genetické poradenstvo a pri opakovaní odhadov rizika postihnutia a množstva
genetického testovania by sme mali vziať do úvahy rodinnú históriu a molekulárnu podskupinu
postihnutého rodinného príslušníka.
V rámci manažmentu je zahrnutá štandardná podporná a chirurgická liečba. Prevencia možných
neoplatických procesov by sa mala začať vtedy, ak je podozrenie na BWS/diagnostikovaný a zároveň nie
je klinicky postihnuté jednovaječné dvojča pacienta, ale táto prevencia by nemala byť vedená podľa
korelácie genotypu/fenotypu. Skríning hypoglykémie by mal byť realizovaný v novorodeneckom období,
v prípade, ak máme podozrenie na nález v prenatálnom období, a to aj u klinicky nepostihnutých
novorodencov so zvýšeným rizikom na základe rodinnej anamnézy.
U závažného postihnutia sú pacienti ohrození predčasnou smrťou v dôsledku komplikácií vyplývajúcich z
hypoglykémie, predčasného pôrodu, kardiomyopatie, makroglosie alebo nádormi. U pacientov, ktorí
prežijú detstvo, je prognóza vo všeobecnosti dobrá.

Odborní recenzenti :
o Pr C. SHUMAN
o Pr R. WEKSBERG
Posledná úprava : December 2011
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Williams-Beurenov syndróm
Orpha číslo: ORPHA904
Prehľad
Williams-Beurenov syndróm je vzácne genetické ochorenie charakterizované vývojovými poruchami, ktoré
zahŕňa malformácie srdca (najčastejšie supravalvulárna aortálna stenóza, SVAS) v 75% prípadov,
psychomotorickú retardáciu, charakteristickú dysmorfiu tváre a špecifický kognitívny a behaviorálny profil.
Incidencia typických foriem je 1/20 000 narodených detí, avšak existujú tiež parciálne formy, ale ich výskyt
nie je známy. Deti trpiace Williams syndrómom majú charakteristickú tvár: sploštený nos s cibuľovitým
hrotom, veľké ústa so širokou vytočenou spodnou perou, bacuľatú tvár, periorbitálny edém, epicanthus a
dúhovku v tvare hviezdy. S vekom sa tvár zužuje a rysy hrubnú. Z kognitívych schopností dominuje
visuospaciálny deficit, ktorý kontrastuje so zachovanými jazykovými zručnosťami. Postihnuté deti
preukazujú hypersociálne správanie a dobre spolupracujú s ostatnými ľuďmi. Majú výraznú citlivosť na
hluk a dobré hudobné schopnosti. U postihnutých jedincov sa zvyšuje výskyt zubného kazu, niekedy
spojená s hypopláziou skloviny. U 40% postihnutých detí sa môže objaviť strabizmus a/alebo poruchy
videnia. Cievne malformácie, ako je SVAS a stenóza pľúcnej alebo renálnej artérie (čo môže viesť k
renovaskulárnej hypertenzii), je možné pozorovať od narodenia. Hyperkalciémia môže progredovať do
nefrokalcinózy. Williams syndróm je spôsobený chromozomálnou mikrodeléciou v q11.23 oblasti jednej
kópie chromozómu 7. Táto mikrodelécia nie je detekovateľná konvenčným stanovením karyotypu, ale
môže byť stanovená pomocou FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia) analýzy, čo vedie k stanoveniu
diagnózy u 95% prípadov. Tieto mikrodelécie, ktoré sa všeobecne vyskytujú len sporadicky, majú za
následok stratu mnohých génov, vrátane génu elastínu. Cievne malformácie si vyžadujú pravidelné
sledovanie, rovnako ako špecializovaný manažment liečby. Z tohto dôvodu by mali byť deti postihnuté
syndrómom Williams vedené tímom detských kardiológov so znalosťou tejto patológie. Manažment
arteriálnej hypertenzie vyžaduje kombináciu farmaceutickej liečby, zdravej výživy a zdravého životného
štýlu. Pri rozhodovaní chirurgického riešenia stenózy renálnej artérie musíme brať do úvahy globálne
zapojenie cievnych stien v tejto patológii. Hyperkalcémia je liečená pomocou diéty s obmedzením
vápnika. Krvný tlak a renálne funkcie vyžadujú celoživotné sledovanie. V rámci manažmenu vzdelávania
by mali byť deti postihnuté Williams syndrómom zahrnuté v multidisplinárnom sledovaní pediatrov,
ortodontistov, fyzioterapeutov, logopédov a psychológov. Dospelí pacienti sú zriedka sebestační.

Odborný recenzent :
o Pr Brigitte GILBERT-DUSSARDIER
Posledná úprava : December 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová
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:: Wilmsov tumor a pseudohermafroditizmus

Orpha číslo: ORPHA220
Prehľad
(DMS), mužského pseudohermafroditizmu s 46, XY karyotypom a nefroblastómu. Prevalencia nie je
známa, ale doteraz bolo popísaných približne 150 prípadov. Wilmsov tumor môže byť prvým klinickým
prejavom syndrómu. Difúzna mesangiálna skleróza sa vyvíja hneďpo narodení s nálezom masívnej
proteinúrie a nefrotického syndrómu. K progresii vyúsťujúcej až do renálneho zlyhania môže dôjsť v
rozmedzí 1 až 4 roky. U neúplných foriem Denys-Drashovho syndrómu môže byť difúzna mesangiálna
skleróza spojená buď s mužským pseudohermafroditizmom alebo nefroblastómom. Denys-Drashov
syndróm sa obvykle vyskytuje len sporadicky. U Wilmsovho tumoru boli popísané konštitučné mutácie
predisponujúceho génu WT1 (väčšina sú umiestnené v exóne 8 a 9) u väčšiny pacientov s DenysDrashovým syndrómom. Gén WT1 kóduje zinok-finger proteín, čo je pravdepodobne transkripčný faktor
podieľajúci sa na vývoji obličiek a genitálu. Mutácie sú dominantne dedičné, preto sú pacienti zvyčajne
heterozygoti. Vo väčšine prípadov sú mutácie v géne WT1 de novo, riziko prenosu mutácie na iného
súrodenca je veľmi nízka. Dôkladná ultrasonografia obličiek odhaľujúca nefroblastóm, by mala byť
vyšetrená u každého pacienta, u ktorého je zistená DMS. Liečba je podporná a skladá sa z primeranej
výživy, prevencie a liečenia infekčných komplikácií a manažmentu zlyhania obličiek. Nefrotický syndróm je
rezistentný na liečbu kortikosteroidmi a imunosupresívami, ale po transplantácii obličky sa už v štepe
neobjavuje.

Odborný recenzent:
o Dr Patrick NIAUDET
Posledná úprava : Február 2007
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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:: Wilsonova choroba
Orpha číslo: ORPHA905
Prehľad
Wilsonova choroba je autozomálne recesívne ochorenie charakterizované toxickou akumuláciou medi,
predovšetkým v pečeni a centrálnej nervovej sústave. Je to zriedkavé ochorenie s odhadovanou
incidenciou vo Francúzsku medzi 1/30 000 a 1/100 000 prípadov za rok. Prevalencia sa odhaduje na 1/25
000. Symptomatickí pacienti sa môžu prejavovať hepatálnou, neurologickou alebo psychiatrickou formou.
Diagnózu určíme na základe klinických prejavov, fenotypu a detekcie súvisiacich genetických anomálií.
Táto choroba vychádza z mutácie génu ATP7B na chromozóme 13. Objav génu viedla k lepšiemu
porozumeniu transportu medi v cytosole a jeho vzťah so syntézou ceruloplazmínu. Toto ochorenie môže
byť efektívne liečené chelatačnou liečbou a zinkom. Transplantácia pečene je odporúčaná u pre pacientov
s fulminantnou hepatitídy alebo u pacientov s neustupujúcou progresiou hepatálnej dysfunkcie napriek
farmakoterapii.

Odborný recenzent:
o Dr Jean-Charles DUCLOS-VALLEE
Posledná úprava : Marec 2006
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net
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