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Fakomatozy

Podłoże genetyczne fakomatoz dziedziczenie, zmienność,
możliwości diagnostyczne.
Monika Gos
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

• ang. phakomatosis, z gr. phakoma = znamię, plama
• zaburzenia rozwojowe w tkankach pochodzących z trzech
listków zarodkowych
• zmiany w obrębie skóry, układu nerwowego i naczyniowego
oraz współwystępujące wady narządów wewnętrznych
• tendencja do rozrostu nowotworowego
• schorzenia nerwowo-skórne (ang. neurocutaneous
syndromes) lub dysplazje neuroektomezodermalnymi
• zazwyczaj choroby monogenowe
• grupa heterogenna, bardziej umowna (ale ICD10)

Sympozjum Stowarzyszenia Alba-Julia, 17-18.10.2015

Fakomatozy

Nerwiakowłókniakowatość typu I

Choroba

OMIM

Typ
dziedziczenia

Gen

nerwiakowłókniakowatość typu I

162200

AD

NF1

nerwiakowłókniakowatośc typu II

101000

AD

NF2

Kryteria diagnostyczne National Institutes of Health (NIH)
6 lub więcej plam przebarwieniowych typu CAL o średnicy 5 mm przed
okresem dojrzewania lub 15 mm po tym okresie

schwannomatosis

162091

AD

LZTR1, SMARCB1

stwardnienie guzowate

191100

AD

TSC1, TSC2

zespół Sturge'a i Webera

185300

nd

ms - GNAQ

zespół von Hippla-Lindaua

193300

AD

VHL

ataksja-teleangiektazja

208900

AR

ATM

Glejak nerwu wzrokowego

ogniskowa dysplazja korowa Taylora

607341

AD

TSC1

2 lub więcej guzki Lischa, (hamartoma tęczówki)

zespół Rendu, Oslera i Webera

187300

AD

ENG

zespół Blocha-Sulzbergera

308300

XLD

IKBKG

Charakterystyczne zmiany kostne (skrzywienie kości długich, obecność
stawu rzekomego, dysplazja kości klinowej)

zespół Gorlina-Goltza

109400

AD

PTCH1, PTCH2, SUFU

Zespół Schimmelpenninga,
Feuersteina i Mimsa

163200

nd

ms - HRAS, NRAS,
KRAS

Dwa lub więcej nerwiakowłókniaki skórne lub jeden nerwiakowłókniak
splotowy
Piegowate nakrapianie okolic pach i pachwin

Krewny pierwszego stopnia chory na NF1
Gen: NF1, chr.17 (17q11.2), produkt: neurofibromina

AD – autosomalny dominujący, AR – autosomalny recesywny, XLD – sprzężony z płcią

Podstawą prawidłowego funkcjonowania komórek jest wzajemne
oddziaływanie białek – szlaki przekazywania sygnału w komórce

Neurofibromina
GEN
białko

Neurofibromina jest
zaangażowana w
regulację wielu szlaków
sygnałowych…

Źródło: Wikipedia
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Regulacja szlaku RAS/MAPK

Regulacja szlaku RAS/MAPK

Neurofibromina jest
białkiem GAP –
negatywnym regulatorem
białka RAS

Szlak RAS/MAPK i RASopatie

Szlak RAS/MAPK a rozwój organizmu
Mutacje germinalne

HRAS

KRAS NRAS

RIT1

SOS1

GRB2

PP1C

CBL SHP2
NF1

SHOC2

CRAF BRAF
SPRED1
MAP2K1

Zespół Costello (CS)

MAP2K2

Zespół Noonan (NS)

Mutacje germinalne

→ zaburzenia rozwojowe – RASopatie
NS, CFCS, NF1, Legius, CS
- dysmorfia twarzoczaszki
- niskorosłość
- wady serca
- zaburzenia pigmentacji
- wyższe ryzyko rozwoju nowotworów

podwyższona
aktywność szlaku
RAS/MAPK

NF1 – nerwiakowłókniaki, MPNST, nowotwory układu pokarmowego, rak piersi
NS – młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML), ostra białaczka szpikowa
i limfoblastyczna, rhabdomyosarcoma i neuroblastoma
CFCS – ostra białaczka limfoblastyczna, hepatoblastoma, NHL
CS – guzy lite; rhabdomyosarcoma, neuroblastoma; rak pęcherza moczowego

Zespół CFC (CFCS)
NF1 / zespół Legiusa

ERK1/2

Szlak RAS/MAPK na poziomie komórkowym
wzrost
komórki

progresja cyklu
komórkowego /
podziały komórki

Szlak RAS/MAPK na poziomie organizmu

Szlak
RAS/MAPK

migracja komórek /
zmiany w budowie
cytoszkieletu

różnicowanie
komórek /
rozwój narządów

budowa układu
chrzęstnoszkieletowego

wzrost
ciała

starzenie się
komórek

śmierć
komórkowa
(apoptoza)

rozwój
i funkcjonowanie
układu nerwowego

Szlak
RAS/MAPK

rozwój
twarzoczaszki

rozwój
serca

różnicowanie
melanocytów →
pigmentacja
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Neurofibromina
• regulacja szlaku RAS/MAPK i szlaków zależnych – kontrola
proliferacji, przeżycia, apoptozy, migracji i różnicowania komórek;
regulacja plastyczności synaptycznej
• regulacja aktywności cyklazy adenylowej – cAMP/PKA – kontrola
masy ciała, procesy uczenia się i pamięci
• oddziaływanie na aktywność białek związanych z rearanżacją
cytoszkieletu (migracja komórek)
• oddziaływanie z tubuliną – transport wewnątrzkomórkowy
(melanosomy, granule RNA)

Czym jest GEN?

Fakomatozy
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Jak dziedziczą się geny?
Każdy człowiek ma w swoich komórkach
po dwie kopie każdego chromosomu
i w związku z tym po dwie kopie
każdego genu.
Każdy z rodziców przekazuje swojemu
dziecku po jednym chromosomie
z danej pary (czyli po jednej kopii).

KOMÓRKI ROZRODCZE

W efekcie każde ich dziecko posiada
także dwie kopie danego chromosomu –
jedną odziedziczoną od mamy,
drugą od taty.
ZAPŁODNIENIE
Genotyp = to co mamy w genach
Fenotyp = zespół cech danej osoby

Przykład: oczy niebieskie - cecha recesywna (a), oczy piwne – cecha dominująca (A)

Cechy dominujące i recesywne

Mama
(aa)
gamety:

I prawo Mendla:
każda gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko
jeden allel z danej pary alleli genu

a

mama
a

Tata
(AA)
gamety:

Allel dominujący (A) – silniejszy, ujawnia się w fenotypie
nawet gdy jest jednym z dwóch różnych alleli
Allel recesywny (a) – ujawnia się w fenotypie,
gdy oba allele są recesywne

a

tata

A

a

Aa

Aa

mama
a

tata

a

Tata
(Aa)
A

Aa

A

Mama
(aa)

gamety:

Aa
A

A

gamety:

a

a

Aa

Aa

aa

aa

A

a

a
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Modele dziedziczenia – autosomalne - rodowody

Modele dziedziczenia - autosomalne

RECESYWNY

DOMINUJĄCY
DOMINUJĄCY

nerwiakowłókniakowatość typu I i II
stwardnienie guzowate

RECESYWNY

ataksja-teleangiektazja

WAŻNE: CHOROBA DZIEDZICZY SIĘ NIEZALEŻNIE OD PŁCI OSOBY CHOREJ LUB POTOMSTWA;
RYZYKO POSIADANIA CHOREGO POTOMSTWA JEST STAŁE DLA KAŻDEJ KOLEJNEJ CIĄŻY I WYNOSI:
50% DLA DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNEGO DOMINUJĄCEGO
25% DLA DZIEDZICZENIA AUTOSOMALNEGO RECESYWNEGO

strzałką zaznaczono osoby chore

Choroba dziedzicząca się
autosomalnie dominująco
ujawnia się wtedy,
gdy uszkodzony jest jeden
allel danego genu.

FAKOMATOZY:
najczęściej typ autosomalnie dominujący
ALE:
mutacje de novo (około 50% przypadków)

mozaikowość somatyczna i/lub germinalna
(bardzo rzadko)

charakter plejotropowy / zmienność obrazu klinicznego

Jaki jest efekt powstania mutacji?
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Rodzaje mutacji w genie NF1 na podstawie Human Gene Mutation Database

x

Brak białka

Białko o nieprawidłowej budowie

Mutacje
powodujące brak
białka lub
powstanie jest
skróconej formy
Dev Period Med. 2014 Jul-Sep;18(3):297-306
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Dlaczego powinno się wykonać
diagnostykę molekularną?

Poradnictwo genetyczne
• określenie ryzyka ponownego urodzenia
chorego dziecka przez rodziców pacjenta
• stwierdzenie / wykluczenie nosicielstwa mutacji
u krewnych pacjenta
• określenie ryzyka urodzenia chorego dziecka
przez krewnych pacjenta lub samego pacjenta
• wykonanie diagnostyki prenatalnej lub
preimplantacyjnej ???

• potwierdzenie rozpoznania klinicznego prawidłowa diagnoza
• dla celów poradnictwa genetycznego
• dla celów prognostycznych
(prognozowanie przebiegu choroby)
• dla celów terapeutycznych

Możliwości diagnostyczne
KREW

RNA
cDNA

Sekwencjonowanie

gDNA

MLPA

Sekwencjonowanie metodą Sangera
(DNA, RNA)

Sekwencjonowanie następnej generacji
(DNA)

sekwencjonowanie

Metoda

Wykrywane mutacje

sekwencjonowanie

nonsens, missens, małe delecje i
insercje, mutacje splicingowe

MLPA ew. FISH

duże delecje

MLPA

małe delecje / duplikacje

Cytogenetyka

rearanżacje kompleksowe
Laboratorium, 3-4 / 2014

Badanie delecji /duplikacji (MLPA)

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do współpracy.
Laboratorium, 3-4 / 2014

monika.gos@imid.med.pl, tel. 223277176

Uwaga NF1: P122 vs. P081/P082 – nazwa zestawu powinna być na wyniku badania
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