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STRESZCZENIE Mitochondria to cytoplazmatyczne organelle komórek eukariotycznych.

Pełnią wiele funkcji życiowych, m.in. są miejscem przebiegu fosforylacji oksydacyjnej,
anaplerotycznych i degradacyjnych szlaków metabolicznych oraz integracji sygnałów
prowadzących do apoptozy komórki. Zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej, wspólnego
końcowego szlaku metabolicznego zachodzącego w mitochondriach, prowadzą do
wystąpienia wielu objawów klinicznych. Obecnie określenie choroby mitochondrialne przede
wszystkim odnosi się do chorób genetycznych związanych z zaburzeniami procesów łańcucha
oddechowego, będących wynikiem mutacji w DNA mitochondrialnym lub jądrowym.
Choroby genetyczne będące następstwem zaburzeń procesów zachodzących w łańcuchu
oddechowym są niezwykle heterogenne, a ich objawy kliniczne obejmują zmiany w obrębie
jednej tkanki lub w wyspecjalizowanych strukturach, takich jak nerw wzrokowy (w związanej
z DNA mitochondrialnym dziedzicznej neuropatii Lebera) czy w wywołanym mutacjami
DNA jądrowym i dziedziczonym dominująco zanikiem nerwu wzrokowego. Do cytopatii
mitochondrialnych należą patologie obejmujące więcej tkanek, w tym miopatie, neuropatie
obwodowe, encefalomiopatie, kardiomiopatie lub złożone zaburzenia wieloukładowe. Wiek
wystąpienia objawów także jest różny – od okresu noworodkowego po wiek dorosły. Niniejsza
praca przeglądowa poświęcona jest mitochondropatiom o objawach występujących poza
ośrodkowym układem nerwowym oraz układem nerwowo-mięśniowym, manifestującym się
natomiast znaczącymi zaburzeniami w tkankach i narządach, takich jak serce, gruczoły
wydzielania wewnętrznego, wątroba, nerki, krew oraz przewód pokarmowy. W artykule zebrano
dostępne dane o przypuszczalnych korelacjach genotyp-fenotyp oraz możliwych mechanizmach
patogenezy tej grupy schorzeń mitochondrialnych.
SŁOWA KLUCZOWE: choroby mitochondrialne, fosforylacja oksydacyjna, łańcuch oddechowy,
objawy wieloukładowe
SKRÓTY: MELAS (mitochondrial encephalomyopathy lactic acidosis and stroke-like episodes)

– zespół miopatia mitochondrialna, encefalopatia, kwasica mleczanowa, incydenty
podobne do udarów
MERRF (myoclonus epilepsy and ragged-red ﬁbers) – padaczka miokloniczna
z obecnością włókien szmatowatych
LHON (Leber’s hereditary optic neuropathy) – dziedziczna neuropatia Lebera
LS (Leigh’s syndrome) – zespół Leigh
MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy) – encefalopatia
mitochondrialna z zajęciem układu nerwowego, żołądka i jelit

Wprowadzenie
Mitochondria to występujące powszechnie w komórkach organizmów eukariotycznych organelle
cytoplazmatyczne, w których zachodzi fosforylacja oksydacyjna (OXPHOS). Do ich powstania prawdopodobnie doszło około 1,5 miliarda lat temu, w wyniku symbiotycznego związku między gliko-
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litycznymi protoeukariontami a bakteriami tlenowymi.130 Pozostałościami wspomnianej endosymbiozy są podwójna błona
plazmatyczna, mitochondrialny DNA (mtDNA), białka mitochondrialne zapewniające charakterystyczną dla mitochondrium dynamikę, przezbłonowy system przenoszenia jonów,
metabolitów i białek oraz różne reakcje rozkładu i syntezy, poza OXPHOS, przebiegające w mitochondriach.127 Endosymbiotyczny charakter mitochondriów wskazuje, że doszło
do ustalenia swoistych oddziaływań między nimi a komórką,
w tym także do powstania słabo nadal poznanego systemu komunikacji między mitochondrialnym DNA (mtDNA) a DNA jądrowym (nDNA), uczestniczącego we właściwym składaniu
łańcucha oddechowego, precyzyjnej regulacji oddychania komórkowego w zależności od wymagań komórkowych oraz
wiodącej roli, jaką mitochondria odgrywają w kontroli programowanej śmierci komórki.85 Złożoność ta znajduje odbicie
w liczbie białek mitochondrialnych (ponad 1300).32

Fe

ISC

s

s

Fosforylacja oksydacyjna
Z genetycznego punktu widzenia mitochondrialny łańcuch
oddechowy jest układem unikalnym, ponieważ powstał
w wyniku komplementacji dwóch odrębnych systemów genetycznych: genomu jądrowego i genomu mitochondrialnego. Genom jądrowy koduje większość z 88 białkowych
podjednostek kompleksów tworzących łańcuch oddechowy58 oraz większość białek uczestniczących w replikacji
i ekspresji mtDNA, podczas gdy genom mitochondrialny
koduje 13 białek łańcucha oddechowego, 22 mitochondrialne tRNA i dwa rodzaje RNA wchodzące w skład aparatu
translacyjnego mitochondrium (rycina). Większość energii
komórki powstaje w procesie fosforylacji oksydacyjnej, wymagającym skoordynowanego działania pięciu kompleksów
enzymatycznych łańcucha oddechowego, upakowanych
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Działania toksyczne
Peroksydacja lipidów
Utlenianie białek
Uszkodzenie mtDNA

Działania homeostatyczne
Szlak przekazywania sygnałów
czynników wzrostu
Aktywacja białek niesprzężonych
Replikacja mtDNA

RYCINA. Rycina przedstawia łańcuch oddechowy, główne szlaki mitochondrialne, w tym szlaki wymiatania reaktywnych form tlenu ROS (OH) oraz
mitochondrialny DNA człowieka.
Kompleksy łańcucha oddechowego: podjednostki kodowane przez mtDNA połączone z podjednostkami kodowanymi przez DNA jądrowe zaznaczono różnymi
kolorami: podjednostki kompleksu I – niebieski, kompleksu III – zielony, kompleksu IV – czerwony, kompleksu V – żółty. Mitochondrialny DNA zaznaczono jako koła
wewnątrz mitochondrium: schemat przedstawiający zawarte w mtDNA geny umieszczono po prawej stronie ryciny. Geny myt: geny kompleksu I – kolor niebieski,
gen cyt b kompleksu III – zielony, geny kompleksu IV – czerwony, geny kompleksu V – żółty. Geny syn: geny tRNA zaznaczono na szaro. Geny rRNA na ﬁoletowo.
ISC – centra Fe-S występują w kompleksach I, II, III łańcucha oddechowego. Jon OH – wolne rodniki tlenowe toksyczne względem białek, lipidów, DNA i centrów
Fe-S (na górze ryciny), ADP – adenozyno 5-difosforan, ATP – adenozyno 5-trifosforan, FAD/FADH2 – utleniony/zredukowany dinukleotyd ﬂawino-adeninowy, FeS –
−
centra żelazowo-siarkowe, GPx – peroksydaza glutationowa, NAD/NADH – utleniony/zredukowany dinukleotyd nikotynamidoadeninowy, OH – jon hydroksylowy,
Q/QH2 – utleniony/zredukowany ubichinon, SOD2 – mitochondrialna dysmutaza ponadtlenkowa, TCA – cykl kwasu trójkarboksylowego. (Dzięki uprzejmości dr
Loredanie Lamantea, Division of Molecular Neurogenetics).
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w specjalnychstrukturachbłonywewnętrznejmitochondriów.Podwzględemczynnościowymłańcuchoddechowy
todwiezintegrowanereakcje:egzoergicznytransferekwiwalentówelektronowychzezredukowanychnośnikówelektronów, NADH i FADH2, na tlen cząsteczkowy (proces
sprzężony z przemieszczaniem protonów przez błonę
wewnętrzną mitochondriów) oraz endoergiczna synteza
ATP,przebiegającadziękienergiizmagazynowanejgłównie
w postacielektrochemicznegogradientuprotonowego.30,97
Pierwsze dwa połączone procesy w oddychaniu komórkowym(transferelektronówi pompowanieprotonów)zachodzą za pośrednictwem mitochondrialnego łańcucha
transportuelektronów,czynnościowejstrukturysupramolekularnejzlokalizowanejw podwójnejwarstwielipidowej
błonyi złożonejz czterechkompleksów(kompleksyI-IV).
U człowieka kompleks I, oksydoreduktaza NADH-ubichinon,którakatalizujeutlenianieNADHuzyskanegopoprzez
utlenianiekwasówtłuszczowych,pirogronianui aminokwasów, zawiera siedem podjednostek kodowanych przez
mtDNAi 38przeznDNA.58,135 Kompleks II,oksydoreduktazabursztynian-ubichinon,katalizującyutlenianie–powstałego w cyklu Krebsa FADH2 oraz beta-oksydacji kwasów
tłuszczowychi aminokwasówrozgałęzionych–składasię
z czterech podjednostek (wszystkie kodowane są przez
jądrowyDNA).KompleksIII,oksydoreduktazaubichinon-cytochromc,składasięz jednejjednostki(cytochrom b)
kodowanejprzezgenommitochondrialnyi dziesięciukodowanychprzezgenomjądrowy.KompleksIV,oksydazacytochromu c, składa się z 13 podjednostek, z któr ych trzy
kodowane są przez mtDNA (COX I-III), a dziesięć przez
nDNA. Ponadto mitochondrialny łańcuch oddechowy
(mETC)zawieradwamałe,silniehydrofobowe,ruchome
nośnikielektronów:koenzym Q10i cytochrom c,obasyntetyzowanenamatrycyjądrowegoDNA.SyntezaATPz ADP,
drugapodstawowareakcjałańcuchaoddechowego,jestkatalizowanaprzezkompleksV lubsyntazęATP.SyntazaATP
składasięz dwóchkodowanychprzezmtDNApodjednostek(ATP-azy6i 8)oraz13podjednostekkodowanychprzez
jądrowyDNA(rycina).Jakwcześniejwspomniano,elektrochemicznygradientprotonowypowstaływ wynikudziałaniałańcuchaoddechowegoprowadzido syntezyATPz ADT
i nieorganicznegofosforanu.Zatem,podstawoweprocesy
życiowe(czyliaktywacjatlenui gromadzenieenergiiw procesieoddychaniakomórkowego)zachodząw wewnętrznej
błoniełańcuchaoddechowego.10
Ponieważłańcuchoddechowyjeststrukturąwewnętrznie
złożoną,do utrzymaniajegointegralnościi pełnejaktywności
koniecznesąwielokierunkoweoddziaływaniacząsteczkowe
i biochemiczne.Poniższekwestiepodkreślajązłożonośćaparatuoddychaniakomórkowego:
(a) Łańcuchoddechowyjestjedynąstrukturąw świeciezwierząt,którejelementyznajdująsiępodpodwójnąkontrolągenetyczną,genomujądrowegoi mitochondrialnego.
Praktycznąkonsekwencjągenetycznąjestfakt,żeschorzeniazwiązanez nieprawidłowościamifunkcjonowania
łańcuchaoddechowegou człowiekadziedziczonesąza-
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równomendlowsko,jaki cytoplazmatyczniezestrony
matki.32,135
(b) Ekspresjagenówobugenomówmusibyćściśleregulowanai skorelowanazezmiennymiwymaganiamienergetycznymikomórki,cowskazujenaistnienieścisłej
komunikacji między obydwoma genomami w celu
wytwarzaniaodpowiedniejilościATP.Łącznikamiw tej
międzygenomowejkomunikacjisązarównokodowane
przez geny jądrowe białka, które wpływają na replikację,transkrypcję,translacjęorazdynamikęmitochondriów, oraz sygnały metaboliczne wysyłane
z mitochondrium,któreinformujągenomjądrowyo zaburzeniachfizjologicznychparametrówoddychaniakomórkowego.85 Stężenietlenujestważnymczynnikiem
regulującymodpowiedźjądra,któraobejmujeaktywacjęczynnikaindukowanegoniedoboremtlenu,będącegogłównymregulatoremzależnejod tlenuekspresji
genów.83,105 Ponadtoreaktywneformytlenu(reactive
oxygenspecies,ROS)mogąregulowaćniektóreprocesyzwiązanez zaburzeniamiprocesówłańcuchaoddechowego.12
(c) OXPHOSniejestsystememidealnym.Szacujesię,żeokoło0,2%tlenuzużywanegow trakcieoddychaniakomórkowego nie ulega pełnej redukcji do wody, lecz jest
częścioworedukowanedo reaktywnychformtlenu(anionu ponadtlenkowego, O•2 − oraz nadtlenku wodoru,
o nwersjido wysocereaktywneH2O2),któremogąulecko
gojonuhydroksylowegoOH•.105 Wspomnianeprodukty
pośrednie, określane jako reaktywne formy tlenu, powstająprzedewszystkimw dwóchelementachłańcucha
oddechowego–dziękiaktywnościdehydrogenazyNADH
(kompleks I)i oksydoreduktazyubichinon-koenzym Q
(kompleks III)i sątoksycznedlakomórki.W warunkach
prawidłowychROSulegająwymiataniuprzezenzymymitochondrialne,manganowądysmutazęponadtlenkową
i peroksydazęglutationu(rycina).
(d) Wreszcie,mitochondriaodgrywająkluczowąrolęw kontroli homeostazy metabolicznej. Zaburzenia pracy
mitochondriówprowadządo komórkowejkwasicymetabolicznej(główniekwasicymleczanowej),cow połączeniu z zaburzeniem właściwej syntezy ATP może być
szkodliwedlaprzetrwaniakomórki.105

Klasyfikacja chorób mitochondrialnych
Mitochondriasąważnymiskładowymiwszystkichkomórek
jądrzastychi (zewzględunaobecnośćenzymówłańcuchaoddechowego) głównym miejscem produkcji energii.113 Ze
względunazłożonośćdziedziczeniagenówkodującychenzymyłańcuchaoddechowegoorazjegofunkcjęi regulację,
prawidłowa OXPHOS wymaga całego zestawu czynnych
białek.Mutacjegenóww mtDNAi nDNA,kodującychróżne
podjednostkiłańcuchaoddechowegoi ichczynnikiregulatorowe,mogąprowadzićdo powstaniawieluchoróbOXPHOS
o niezwyklezróżnicowanymobrazieklinicznym.
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W ostatnichlatachpowstałowielepracprzeglądowychpoświęconychchorobommitochondrialnym,32,113 w związku
z tymponiższeopracowaniekoncentrujesięnawieloukładowychschorzeniachmitochondrialnych(mitochondrialmultisystemdisorders,MSD),czylichorobachprzebiegających
z występowaniemobjawówzlokalizowanychzasadniczolub
wyłączniepozaukłademnerwowymi mięśniowym.Stwierdzenietonależyprzyjąćz pewnąostrożnością,ponieważjakakolwiekmutacjadotyczącaOXPHOSmoże:a) wywoływać
zaburzeniaograniczonewyłączniedo danegonarządulub
tkanki,b) powodowaćróżnorodneobjawymieszane,wynikające z zajęcia różnych struktur układu nerwowego oraz
mięśniszkieletowych,c) powodowaćdysfunkcjęwieluukładów,łączącpatologięukładunerwowo-mięśniowegoi narządówniezwiązanychz układemnerwowym.Ponad200mutacji
punktowychmtDNAi niezliczonedelecjew tymgenomie
orazsetkimutacjiw genachjądrowychprowadządo zaburzeńOXPHOS.W artykulenieprzedstawionoszczegółowej
listywszystkichwariantówfenotypowo-genotypowych,skoncentrowano się natomiast na najczęściej występujących
zespołachwieloukładowychi ichnajbardziejtypowychgenotypach.Aktualnai najdłuższalistamutacjiw mtDNAi nDNA
znajduje się w bazie MITOMAP, obejmującej dane o mitochondrialnymgenomieczłowieka(http//www.mitomap.org).
Schorzeniamitochondrialnez ekspresjąobejmującąwiele
układówmożnasklasyﬁkowaćnapodstawienastępujących
kryteriówgenetycznychi funkcjonalnych:
(a) mutacjew genachmtDNA,
(b) mutacjew genachjądrowychkodującychpodjednostki
wchodzącew składłańcuchaoddechowegolubjegoniebiałkoweskładniki,
(c) mutacjew genachjądrowychkodującychczynnikiregulująceskładaniełańcuchaoddechowegoorazczynniki
pomocnicze,
(d) mutacjew genachjądrowychkodującychbiałkauczestniczącew utrzymaniui ekspresjimtDNA,
(e) mutacjew genachjądrowychkodującychbiałkamitochondrialneo funkcjachpośredniozwiązanychz OXPHOS.

Mutacje w genach mtDNA
Mutacjew mtDNAcechujeznaczącezróżnicowaniefenotypowe,coodróżniajeod stosunkowomonomorficznejprezentacjichoróbwywołanychmutacjamiw genachjądrowych
kodującychbiałka,dziedziczonymimendlowsko.Tazasada
luźnejzależnościmiędzygenotypema fenotypemdotyczy
mutacjiniektórychgenówjądrowychkodującychczynniki
odpowiedzialne za utrzymanie i ekspresję mtDNA (patrz
dalej).
W chorobachzwiązanychz zaburzeniamimtDNA,luźnazależnośćmiędzygenotypema fenotypemwynikaz wieluczynników,w tymlosowejsegregacjimtDNAi tzw.efektuszyjki
butelki,czylizmniejszaniuliczbykopiimtDNAwewczesnych
fazachembriogenezy26,113(patrzdalej).Równieżcharaktermutacjii występowaniemechanizmówfaworyzującychlubograni-
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czającychutrzymywaniesięw komórceheteroplazmatycznych
mutacjipatogennych,orazwzględnazależnośćkażdegoukładuod energiidostarczanejprzezmitochondria,odgrywająważnąrolęw fenotypowejekspresjitejgrupychorób.
GENETYKA mtDNA I JEJ IMPLIKACJE KLINICZNE

GenetykamtDNAróżnisięod genetykinDNAnastępującymi,charakterystycznymidlamtDNAcechami.Genommitochondrialny jest przekazywany przez matkę i tylko matka
przekazujemtDNAzawartyw oocytachwszystkimswoimdzieciom,a jejcórkiprzekażąswojemtDNAkolejnemupokoleniu.5,43 Mitochondria są poliploidalne, w każdej komórce
człowiekawystępująichtysiące.113 Zazwyczajgenotypmitochondrialnydanegoosobnikazłożonyjestz pojedynczegotypumtDNA,stantenokreślasięmianemhomoplazmii.Jednak
mtDNAłatwomutuje,coprowadzido heteroplazmii,w której
w komórkachwspółwystępujągenomymtDNAo sekwencji
prawidłoweji zmutowanej.Przypodzialekomórkowymmitochondriai ichgenomyulegająprzypadkowemuprzemieszczeniu do komórek potomnych.113 Zjawisko to, powszechne
w czasie rozwoju i podziałów mitotycznych prowadzących
do odnowypopulacjikomórek,jestwarunkowanetym,żetylko ograniczona liczba cząsteczek mtDNA ulega losowemu
transferowido każdegooocytuw trakcieprodukcjioocytów
pierwotnych.W czasiedojrzewaniaoocytudochodzido gwałtownejreplikacjiwspomnianejpulimtDNA.26 Zjawiskotoodpowiada za losowe przesunięcie pomiędzy pokoleniami
w obciążeniumitochondrialnegoDNA.113 ZewzględunamitotycznąsegregacjęmtDNAi poliploidię,efektproguokreśla
jakipoziomobciążeniamutacjamiw konkretnejtkanceumożliwiautrzymanieodpowiedniejwydajnościoddechowejkomórek,a więcekspresjęzależnegood mtDNAfenotypu.135
W tymkontekściechorobyzwiązanez mtDNApostrzeganesą
jakozwiązanez „mutacjamipodobnymido mutacjirecesywnych”, ponieważ obecność zmutowanych genomów mitochondrialnych nie oznacza bezwarunkowego wystąpienia
patologicznegofenotypu.
Doroślinaogółmająobjawymiopatii,którymtowarzyszą
różneobjawyzestronyOUN.U niektórychchorych,oprócz
objawówzestronymięśnii OUN,występujątakżeobjawy
wielonarządowe,takiejakkardiomiopatia,endokrynopatie,
zaburzeniaczynnościwątrobyczynerek.U dzieciz chorobamimitochondrialnyminajczęściejdochodzido rozwojuciężkiej encefalopatii, zespołu Leigh (Leigh’s syndrome, LS)
o wczesnympoczątkuczypodostrejmartwiczejencefalomielopatii.64 Częstospotykasięteżkwasicęmleczanową,
kardiomiopatię i niewydolność krążeniowo-oddechową,
niewydolność wątroby, nefropatię oraz ciężką niedokrwistość.135
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB ZWIĄZANYCH
Z MUTACJAMI W mtDNA U LUDZI

Szacujesię,żeschorzeniamitochondrialnezwiązanez dysfunkcjąOXPHOSwystępująz częstościąjednegoprzypadku
na5000żywychurodzeń.105 Niedawnow badaniuepidemiologicznymprzeprowadzonymw Anglii,oszacowanowzględ-
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nyudziałpatogennychmutacjiw mtDNAw tychzaburzeniach
naconajmniej9,2na100 000osób,coczynitechorobynajczęstszymi wśród chorób nerwowo-mięśniowych.100 Najczęstszą mutacją w przytoczonym badaniu była tranzycja
A3243Gw tRNALeu (3,65przypadkuna100 000),następnie
łącznietrzygłównesubstytucjenukleotydów(w pozycjach
11 778,3460i 14 484),związanez dziedzicznąneuropatią
Lebera (Leber’s hereditary optic neuropathy, LHON)
(3,13/100 000).Trzeciapodwzględemczęstościwystępowaniabyłapojedynczadelecja/duplikacja(1,17/100 000).Kwestia częstości występowania mutacji mitochondrialnych
podniesionazostałatakżew badaniuprospektywnym,gdzie
analizowanoczęstościwystępowaniadziesięciumitochondrialnychmutacjipunktowychw około3000próbkachkrwi
pępowinowej pobranych od kolejnych żywych noworodków.34 Nieoczekiwanie0,54%noworodkówokazałosięnosicielamijednejmutacjimtDNA,cosugeruje,żeconajmniej
1 na200zdrowychosobnikówjestnosicielempatogennej
mutacjimtDNA,któramożepotencjalnieprowadzićdo wystąpieniachoroby.Takżewewspomnianymbadaniutranzycja A3243G w tRNALeu była najczęstszą mutacją.34 Pod
względemklinicznympamiętaćjednaknależy,żew komórkach krwi pępowinowej procent populacji cząsteczek
mtDNAz mutacjąA3243Gwyniósłokoło30%całejpopulacji
mtDNA,a więcbyłmniejszyod progu70-80%wymaganego
do wystąpieniaobjawówklinicznych.32
POJEDYNCZE DELECJE LUB DUPLIKACJE

Pojedynczeczęściowedelecjelubczęścioweduplikacjesą
jednymiz najczęstszychmutacjimtDNA.UlegającerearanżacjicząsteczkimtDNA,w którychbrakujefragmentugenomu,
wykrywasięjakoniezależnewariantymtDNA(pojedynczadelecjaw mtDNA)lubtowarzyszącecząsteczkommtDNAo prawidłowej długości w stosunku 1:1, w wyniku częściowej
duplikacjimtDNA.135 Zewspomnianymimutacjamizwiązane
sątrzygłównefenotypychorobowe:postępującaoftalmoplegiazewnętrzna(progressiveexternalophthalmoplegia,PEO)
orazdwietypoweMSD,zespółKearnsa-Sayre’a (KSS)131 i zespółPearsona91 (tab. 1).

PEOjestchorobądotyczącąmięśniszkieletowych,w którejmożeteżdojśćdo rozwojukardiomiopatiii zaćmy.135
KSSjest–naogół–chorobąwystępującąsporadycznie,
którejobjawypojawiająsięprzed20 r.ż.Opróczbarwnikowegozwyrodnieniasiatkówki,zespołumóżdżkowego,głuchoty
i PEO,u chorychstwierdzasięblokprzedsionkowo-komorowy,cukrzycęi niskiwzrost.W biopsjimięśnipacjentówz tym
zespołemstwierdzasięcharakterystyczneczerwone(w barwieniutrichromemGomoriego– przyp.red.)włókna(włóknaszmatowate).75 W kardiomiopatiiw KSSdochodziprzede
wszystkimdo zaburzeńprzewodzenia,początkowopodpostaciąblokuprzedniejwiązkilewejodnogipęczkaHisa,który postępuje do bloku przedsionkowo-komorowego lub
do blokucałkowitego,nawetjeślichoremuwszczepisięrozruszniksercaw ramachproﬁlaktykipierwotnej.89 U nastolatkówi dorosłychz KSSczęstodochodzido zaburzeńfunkcji
trzustkii rozwojucukrzycy.84 W rzadkichprzypadkachKSS
mogąwystąpićobjawynietypowe,takiejakkwasicacewkowa
i tężyczka,opisywaneu 5-letniegodziecka,u któregodoszło
późniejdo rozwojuklasycznegopostępującegoKSS.W nerkachpacjentawykazanodelecjęfragmentu7,5 kBmtDNA,co
potwierdziłowieloukładowącytopatięmitochondrialną.37
Podobnepojedynczedelecje/duplikacjedużychfragmentówmtDNAmogąprowadzićdo wystąpieniazespołuPearsona, obejmującego szpik kostny i trzustkę. W tej rzadkiej
sporadycznejchorobiewczesnodziecięcejdochodzido rozwoju zagrażającej życiu niedokrwistości syderoblastycznej
i pancytopenii,ciężkiejniewydolnościwydzielniczejtrzustki,
któraprowadzido zespołuzłegowchłaniania.U niektórych
chorych w późniejszych etapach choroby dochodzi do
niewydolnościwątroby.63,91 OpisanoteżzwiązekmiędzyzespołemPearsonaa chorobąnerekw tubulopatiiDeToniego-Debrégo-Fanconiego.77 Niemowlętaz zespołemPearsona,
któredożywajądzieciństwai wiekumłodzieńczegomogąrozwinąćklinicznecechyKSS.104
W rzadkichprzypadkachrearanżacjemtDNAprzekazywanesąw liniimatczynej,jaknp.u matekz KSS,któreprzekazują delecje w mtDNA dzieciom, u któr ych następnie
dochodzi do rozwoju zespołu Pearsona16 lub rzadszych

TABELA 1. WIELOUKŁADOWE FENOTYPY ZWIĄZANE Z DUŻYMI REARANŻACJAMI mtDNA
Pojedyncze delecje/duplikacje
(najczęściej sporadyczne)

Fenotyp neurologiczny

Fenotyp układowy

Pozycja
piśmienictwa

PEO
Zespół Kearnsa-Sayre’a

Kardiomiopatia
Kardiomiopatia, blok przewodzenia, niski wzrost, cukrzyca,
nefropatia

135
37, 75, 96, 131

Zespół Pearsona

PEO, miopatia
Neuropatia, ataksja, barwnikowe
zwyrodnienie siatkówki, wysokie
stężenia białka w CSF
Brak

77, 91

Inne fenotypy

Głuchota, ataksja

Niedokrwistość syderoblastyczna, pancytopenia,
niewydolność wydzielnicza trzustki, zaburzenia wchłaniania,
nefropatia, zaburzenia czynności wątroby
Tubulopatia cukrzycowa

11, 16, 92

Nie przedstawiono rearanżacji mtDNA występujących z mniejszą częstością oraz tych bez MSD. Na podstawie: MITOMAP: A human mitochondrial
genome database: http://www.mitomap.org
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fenotypówchorobowych,takichjakdziedziczoneodmatki zespół cukrzyca-głuchota czuciowo-nerwowa (odbiorcza)11 czyzespółataksjamóżdżkowa,cukrzycai tubulopatia
nerkowa.92
Jeślichodzio mechanizmypowstawaniapojedynczejdelecjiw komórkachsomatycznychw sporadycznychpostaciach
tychchorób,przypuszczasię,żesąoneindukowanew większościprzezbłędyreplikacjiw tzw.gorącychmiejscachmutacyjnych(hotspots),niewielewięcmożnazrobić,byzapobiec
ichpowstawaniu.101 Niedawnozasugerowano,żedo rearanżacjimtDNAdochodziwskutekzaburzeńnaprawymtDNA.
Poparciemtejteoriijestobserwacja,żeekspansjaklonalna
stwierdzanaw tkankachosóbz tymizaburzeniami,wydajesię
przebiegaćrównoleglezewzrostemoksydacyjnegouszkodzeniamtDNA.62
MUTACJE W mtDNA: MUTACJE PUNKTOWE

MutacjepunktowemtDNAprowadzącedo powstaniachoróbu ludzinaogółdziedziczonesąod matkii występująjako
mutacjehomo-lubheteroplazmatyczne(tab. 2).W przeciwieństwiedo większościmutacjiheteroplazmatycznychkliniczny obraz mutacji homoplazmatycznych na ogół jest
stereotypowyi ograniczonyraczejdo jednejtkanki,np.nerwu
wzrokowegow LHON125 (patrzdalej).Z koleipunktowemutacjeheteroplazmatycznemtDNAnajczęściejwiążąsięzezłożonymi fenotypami, w tym MSD, a ich nasilenie zależy
od liczbymutacji.113
GENY tRNA I rRNA UCZESTNICZĄCE W SYNTEZIE BIAŁEK
Opisanoponad200mutacjipunktowychmtDNA,32 alemu-

tacjiwystępującychw mtDNAczłowiekaz względniedużączęstością jest niewiele (patrz dalej). Zaliczyć do nich
możemytranzycjeA3243G,A8344Gi A11778GoraztranswersjeT8993G,prowadzącedo rozwojuodpowiedniozespołu

MEL AS(mitochondrialencephalomyopathylacticacidosisand
stroke-like episodes – zespół: miopatia mitochondrialna,
encefalopatia,kwasicamleczanowa,incydentypodobnedo
udarów), MERRF (myoclonus epilepsy and ragged-red
ﬁbers–padaczkamioklonicznaz obecnościąwłókienszmatowatych), LHON i NARP (neurogenic myopathy, ataxia,
retinitispigmentosa– neurogennamiopatiaz ataksjąi zwyrodnieniembarwnikowymsiatkówki).Heteroplazmatyczne
mutacjepunktowew genachtRNAprowadządo zmniejszenia
liczbyprawidłowychcząsteczektRNA,comożezaburzaćsyntezębiałekmitochondriumw różnychtkankachi narządach.
ZewzględunazróżnicowanieklinicznetowarzysząceheteroplazmatycznymmutacjompunktowymmtDNAtrudnojest
ustalićzależnośćmiędzyokreślonąmutacjąa danymobrazem
klinicznym.Ogólniemutacjepunktowew mtDNAprowadzą
do zespołów,w którychdochodzido rozwojuencefalopatii
i zaburzeńnerwowo-mięśniowych,którymw niektórychprzypadkachmogątowarzyszyćobjawyzestronyinnychukładów,
najczęściejkardiomiopatia,następniecukrzyca,nefropatiai zaburzeniaczynnościwątroby(pojedynczolubw połączeniu
z innymizaburzeniami).
HeteroplazmatycznatranzycjaA3243Gw tRNALeu(UUR)jest
najczęstszą mutacją w mtDNA, związaną z różnorodnym
obrazemklinicznym.Mutacjataprowadzido rozwojuMEL AS
–złożonegozespołu,charakteryzującegosięwystępowaniem
epizodów przypominających udar (będących wynikiem
licznychzmianogniskowychw mózgu),a takżenapadówpadaczkowych,migreny,ataksji,głuchoty,zanikunerwuwzrokowego oraz kwasicy mleczanowej.44 Pełnoobjawowy zespół
MEL ASmożeobejmowaćrównieżcukrzycę,rzekomąniedrożnośćjelitorazkardiomiopatię,któretoobjawymogąposzerzaćobrazklinicznykonkretnychprzypadków.47,52 Fenotyp
MEL ASmożeteżbyćzwiązanyz innymimutacjamiw mtDNA,
z którychdrugąnajczęstsząjesttranzycjatRNALeuT3271C.113

TABELA 2. WIELOUKŁADOWE FENOTYPY ZWIĄZANE Z HETEROPLAZMATYCZNYMI I HOMOPLAZMATYCZNYMI MUTACJAMI
PUNKTOWYMI MTDNA
Dziedziczone od matki

Fenotyp neurologiczny

Fenotyp układowy

Pozycja piśmiennictwa

3243 tRNALeu(UUR)

MELAS, zespoły podobne do MELAS

3243 tRNALeu(UUR)
3260 tRNALeu(UUR)
(Homoplazmatyczna) tRNAIle
8344 tRNALys

Głuchota
Miopatia
Brak
MERRF, zespoły podobne do MERRF
Brak
Encefalopatia
Brak
Encefalopatia
Neuropatia
Zespół podobny do MELAS

Kardiomiopatia
Cukrzyca
Nefropatia
Zespół żołądkowo-jelitowy
Cukrzyca
Kardiomiopatia
Kardiomiopatia
Cukrzyca
Symetryczna lipomatoza
Zespół żołądkowo-jelitowy
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Kardiomiopatia
Kardiomiopatia przerostowa
Cukrzyca, nadczynność tarczycy, kardiomiopatia

8, 44, 47, 52
1, 70, 128
46, 78
17
121
109, 133
23, 96, 112
102, 126, 128
41
69, 123
45
118
59
55

tRNALys, tRNATrp
tRNALeu(CUN)
Cytochrom b
(Homoplazmatyczna) ATP8
16 kDa rRNA

Nie przedstawiono rearanżacji mtDNA występujących z mniejszą częstością oraz tych bez MSD. Na podstawie: MITOMAP: A human mitochondrial
genome database. http://www.mitomap.org
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Jakwspomnianopowyżej,klinicznamanifestacjatranzycji
A3243G nie ogranicza się do pełnoobjawowego MEL AS.
Mutacjatamożepowodowaćcukrzycę,zaburzeniaczynności
wątroby,nefropatięlubmanifestowaćsięobjawamizestrony
przewodupokarmowegoi współwystępowaniemróżnychobjawówzestronyOUNi mięśni(patrzdalej).
Kardiomiopatiaprzerostowajestczęstymobjawemi występujeu 20-30%pacjentówz pełnoobjawowymMEL AS.8,96
Rzadszamutacjapunktowaw tRNALeu,tranzycjaA3260G,takżeobjawiasięchorobąserca,np.w rodzinachz dziedziczonym od matki zespołem miopatia-kardiomiopatia.109,133
Związany z nią fenotyp charakteryzuje się osłabieniem
mięśni,upośledzeniemtolerancjiwysiłkuorazzmniejszeniem
frakcjiwyrzutowejserca.U pacjentówz najcięższąpostacią
chorobyciężkiejkardiomiopatiiprzerostowejtowarzyszyzespółWolfa-Parkinsona-White’a.8,133 Innąmutacjępunktową
w tymsamymgenietRNALeu,tranzycjęC3303T,wykrytou niemowlątz letalnymzespołemmiopatia-kardiomiopatia.103
Kardiomiopatięprzerostową,charakteryzującąsiętypowym fenotypem klinicznym bez zajęcia OUN czy mięśni
szkieletowych,porazpierwszypowiązanoz występowaniem
tranzycjiA4300Gw tRNAIle.23,96 W kolejnychbadaniachwykazano,żemonomorﬁcznaekspresjasubstytucjiA4300Gjest
wynikiem homoplazmatycznej mutacji tRNAIle w tkance
mięśniasercowego,któraprowadzido ciężkiegoniedoboru
enzymówłańcuchaoddechowego,przyprawidłowymobrazie mięśni szkieletowych w badaniach histochemicznych
i biochemicznych.112 Patogennąrolęwspomnianejmutacji
potwierdzono, izolując RNA z tkanki mięśnia sercowego
członkówrodzinyryzykaz wykorzystaniemanalizytypunorthernblot,wykazującbardzomałe,ustaloneilościdojrzałego mitochondrialnego tRNAIle. Odkrycia te podkreślają
udziałhomoplazmatycznejsubstytucjiw geniemitochondrialnegotRNAw rozwojuchorobysercai sąważnew badaniachprzesiewowychw kierunkukardiomiopatii.112 Rzadsze
mutacjepunktowe,w tymtranzycjaA4295Gw tRNAIle,74 mutacjew tRNAGly,73 orazw tRNALeu(CUN) mogąmanifestować
siękliniczniepostępującąkardiomiopatiąroztrzeniową,45
(tab. 2).
KilkamutacjipunktowychmtDNAprowadzido rozwoju
cukrzycy,najczęstszejchorobymetabolicznejczłowieka.Najwięcejargumentówprzemawiazazwiązkiemz rozwojemcukrzycy tranzycji A3243G w genie tRNALeu(UUR). Cukrzycę
rzeczywiścieczęstostwierdzasięu chorychbędącychnosicielamitejmutacji.Naogółstanowionajedenz elementów
zespołuchorobowego,zwłaszczaw połączeniuz głuchotą121
lubjakoelementzłożonejchorobywieloukładowejcharakteryzującejsiękardiomiopatiąprzerostową,cukrzycą,niewydolnościąnereki głuchotątypuodbiorczego.70 Ogólnierzecz
biorąc,związekmiędzymutacjąA3243Ga występowaniem
cukrzycyjestdobrzeudokumentowany.Szacujesię,żew niektórychpopulacjachmutacjatamożeodpowiadaćnawetza
1%wszystkichodmiancukrzycy.1 W niedawnoopublikowanejpracypoświęconejcukrzycymitochondrialnejstwierdzono ją u 31 z 81 nosicieli tranzycji A3243G, ale tylko
u 3z 29chorychz tranzycjąA8344Gzwiązanąz MERRF(patrz
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dalej).W tejsamejpracyopisanoinnerzadkiemutacje,któreprowadziływ badanejgrupiedo rozwojucukrzycyw 100%
przypadków,jednakogólnierzeczbiorącodpowiadająoneza
niewielkączęśćwszystkichprzypadkówcukrzycymitochondrialnej.128 Innemutacjepunktowe,prowadzącedo rozwoju
zespołów,w którychcukrzycajestjednymz elementów,obejmująm.in.mutacjew tRNALeu (odpowiedzialnezarozwój
zespołu encefalopatii, miopatii i cukrzycy48,49) i mutacje
tRNALys.60 Choćcukrzycęmitochondrialnąnależyzawszebrać
pod uwagę u chorych, u których cukrzyca współistnieje
z miopatią,głuchotą,ataksjąmóżdżkowączyinnymiobjawami neurologicznymi, udział mtDNA w rozwoju cukrzycy
prawdopodobniezostałprzeszacowany.1,66 Możnazatempowiedzieć,żezaburzeniamtDNAsązwiązanez cukrzycą,ale
osobyz tymimutacjamistanowiąniewielkiodsetekwszystkichchorychnacukrzycę.113
Nefropatia jest ważnym przejawem zaburzeń OXPHOS
(patrzrozdziałpoświęconymutacjomjądrowym),alerzadko
jestwynikiemmutacjipunktowychmtDNA,choćzaburzenia
funkcji nerek często stwierdza się u chorych z tranzycją
A3243G.FenotypjestzbliżonydoMSDi obejmujewspółwystępowanie ogniskowego i segmentowego stwardnienia
kłębków nerkowych, głuchoty, cukrzycy i encefalopatii.46
Proksymalnatubulopatiawystępujeczęsto,prowadzącdo zespołuDeToniego-Debrégo-Fanconiego.78 W patogenezietej
postacitubulopatiikluczowąrolęodgrywajązaburzeniaaktywnościATPzwiązanegoz nerkowąpompąATP-azysodowo-potasowej. Biopsja nerek w nefropatii mitochondrialnej
wykazujenieswoistezaburzenianabłonkakanalików(poszerzenie,niedrożnośćwywołanawałeczkaminerkowymilubzanik). Często obserwuje się olbrzymie mitochondria. Jak
wspomniano,zawszewystępująobjawypozanerkowe,w tym
miopatia,objawyzestronyukładunerwowego,cukrzycalub
chorobyserca.78 Inne,rzadszemutacjepunktowew mtDNA
prowadzące do nefropatii to mutacje w tRNATyr związane
z występowaniem ogniskowego kłębuszkowego zapalenia
nerek99 i w tRNAPhe u chorychześródmiąższowymzapaleniemkanalikównerkowych.116
W rzadkichprzypadkachmutacjaA3243Gmożeteżprowadzićdo objawówzestronyprzewodupokarmowego,takichjakdysfagia,nawracającewymioty,przewlekłabiegunka
i rzekomaniedrożnośćjelit.17 PrzytakimzróżnicowaniufenotypowymmutacjaA3243Gnajczęściejprowadzido rozwojuMEL ASlubzłożonychzespołówprzypominającychMEL AS
z kardiomiopatiąi cukrzycąbądźMSDinnychniżMEL ASz cukrzycąi głuchotą,cukrzycąi miopatiąorazkardiomiopatią
i nefropatią.
Padaczkamioklonicznaz obecnościąwłókienszmatowatych(myoclonicepilepsywithragged-redﬁbers,MERRF)jest
dziedziczonąod matkichorobąnerwowo-mięśniową,spowodowanątranzycjąA→Gw pozycji8344w genietRNALys.102,126
ObrazklinicznyMERRFcharakteryzujesięmiokloniami,padaczką,osłabieniemmięśniorazichzanikiem,obecnością
włókienszmatowatychw biopsjimięśnia,ataksjąmóżdżkową,głuchotąi otępieniem.Opróczobjawówneurologicznych
u niektórychpacjentówstwierdzasię:kardiomiopatię,blok
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przedsionkowo-komorowy,pancytopenię,a najczęstszymobjawem nieneurologicznym jest symetryczna lipomatoza,
szczególnietułowia.W rzadkichprzypadkachmutacjatamożebyćprzyczynąrodzinnejsymetrycznejlipomatozybezobjawówzespołuMERRF.41 Z innychopisanychmutacjitRNALys
tranzycjaA8363Gmożeprowadzićdo kardiomiopatiii utraty
słuchu,alebezobjawówMERRF.95
Zespółnerwowo-żołądkowo-jelitowyjestwynikiemmutacji
w genie dla fosforylazy tymidynowej (TP), prowadzącej do
zespołu MNGIE80 (patrz dalej). Występuje też u osób
będących nosicielami mutacji A3243G.17 Ponadto rzadkie
mutacjepunktowew tRNATrp i tRNALys wykrytotakżeu niemowląt z wymiotami, biegunką i niedrożnością przewodu
pokarmowego lub zaburzeniami motoryki jelit oraz upośledzeniem rozwoju, oftalmoplegią, głuchotą i encefalopatią.69,123
Homoplazmatycznemutacjepunktowew geniemtDNA
kodującym12 kDamitochondrialnąpodjednostkęrRNAprowadządo związanejz antybiotykamii/lubizolowanejutraty
słuchu.56 SubstytucjęA1555Gw genie12S rRNAw miejscu
powiązanymz aktywnościąaminoglikozydowąporazpierwszyopisanow czterechrodzinachbędącychnosicielamimutacjimitochondrialnego12S rRNAprowadzącejdo choroby
i indukowanejantybiotykamiototoksyczności.86 Odkrycieto
potwierdzono w kolejnych badaniach.36 Z kolei mutacje
w genie 16 kDa rRNA mogą prowadzić do wystąpienia
charakterystycznegofenotypuwielukładowegow postacizespołuMEL ASz cukrzycą,nadczynnościątarczycyi kardiomiopatią.55
GENY KODUJĄCE BIAŁKA STRUKTURALNE

Mutacjepunktowew genachmtDNAkodujących13 białekstrukturalnychłańcuchaoddechowegoopisywanou niemowlątz postępującąencelofalopatiąi kwasicąmleczanową.
Mutacjew każdejz siedmiukodowanychprzezmtDNApodjednostekkompleksuI powiązanoz LHON,LSi podobnądo
LSencefalopatią.67,135 Mutacjecytochromub,jedynejkodowanej w mtDNA podjednostce kompleksu III, to często
mutacjesomatyczne,któreprowadządo zespołuprzebiegającegoz upośledzeniemtolerancjiwysiłku,miopatiąi mioglobulinurią.4 Natomiast dziedziczone od matki mutacje
punktowewewspomnianymgenieprowadządo rozwojukardiomiopatiiprzerostowej118 lubzaburzeńwieloukładowych,
w których(opróczznacznegoupośledzeniatolerancjiwysiłku)dochodzido głuchoty,opóźnieniarozwojuumysłowego,
zaćmy,barwnikowegozwyrodnieniasiatkówki,opóźnienia
wzrostui padaczki.129 Mutacjew trzechgenachmtDNAkodujących podjednostki kompleksu IV prowadzą głównie do
zaburzeńzestronyukładunerwowego,aleu niektórychniemowlątz encefalopatiąmożeteżdojśćdo rozwojukardiomiopatiiprzerostowej.8 Rzadkiemutacjeheteroplazmatyczne
w podjednostceI COXodpowiadajązanietypowyfenotypnabytejniedokrwistościsyderoblastycznej.42 Mutacjew pozycji
nukleotydowej8993w kodowanejw mtDNApodjednostce
ATP6kompleksu V prowadządo rozwojubarwnikowegozwyrodnieniasiatkówkiz neuropatiąi ataksjąlubdziedziczonego
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od matkizespołuLeigh.111 Niedawnoopisanoprzypadekpacjentaz kardiomiopatiąprzerostowąi neuropatiąorazpierwsząpatogenną(homoplazmatyczną)mutacjąpunktowąATP8,
drugiegogenukodującegobiałkokompleksu Vwystępującegow mtDNA.59
MECHANIZMY KORELACJI GENOTYPOWO-FENOTYPOWEJ
MUTACJI mtDNA

Jakwspomnianowcześniej,luźnazależnośćmiędzygenotypema fenotypemtowarzyszącymmutacjompunktowym
w mtDNAjestrównieczęsta,cotrudnado wytłumaczenia,
jakkolwiek wiadomo, że wspomniane mutacje prowadzą
przede wszystkim do rozwoju chorób nerwowo-mięśniowych(dotyczącychpomitotycznychkomórekOUN,mięśni
szkieletowychi serca).Niemniejjednak,ponieważnaogół
segregacjamitotycznamutacjijestzdarzeniemlosowym,ze
statystycznego punktu widzenia, możliwe jest, podczas
embriogenezyi rozwoju,pojawieniesięmutacjiw każdym
narządzie.Musizatemistniećmechanizmtłumaczący:1) nielinioweskutkimitotycznejsegregacjipulimutacjiw mtDNA
tkanek(innymisłowy,dlaczegotylkow ograniczonejliczbie
wybranychtkaneki narządówpojawiasięfenotypchorobowy2) ograniczonąliczbęmutacjiprowadzącądo wystąpienia klinicznie jawnych cytopatii mitochondrialnych
u człowieka.
Niecoświatłanatezagadnieniarzuciłanajnowszapracapoświęconanajczęstszejmutacjipunktowejw mtDNA–tranzycjiA3243G.ProporcjonalnyudziałkopiimtDNAz tąmutacją
zmniejszasięwykładniczowekrwiz wiekiem,cozgodnejest
z występowaniemprocesuselekcjizachodzącegonapoziomie
komórekmacierzystychkrwii tłumaczy,dlaczegoliczbamutacjimtDNAwykrywanychw komórkachkrwijestniemalzawsze mniejsza niż w tkankach nieulegających podziałom,
takichjakmięśnieszkieletowe.88 Wartotuwspomniećjednak,
żechoćbadanieopisujemechanizmyleżąceu podstawutratymutacjipatologicznychw jednymtypietkanki,nietłumaczyonobiologicznychpodstawlosowejekspresjifenotypowej
tejmutacji.
Inną zagadką związaną z patologią mutacji punktowych
w mtDNAjestto,żewzględnaczęstośćchoróbzwiązanychz zaburzeniamiw mtDNAjestduża(patrzpowyżej).Zaledwiekilka
mutacjiw mtDNAodpowiadajednakzawiększośćprzypadków
rodzinnych.Jeślimutacjewystępująw mtDNAlosowo,towystępowanieniewielkiejliczbymutacjiw mtDNAprowadzących
do wystąpienianajcięższychobjawówu krewnychzestrony
matki,wymagamechanistycznegowyjaśnienia.Idąctymśladem,Wallacei wsp.wykazaliniedawno,wprowadzającjedną
ciężkąi jednąłagodnąmutacjępunktowąmtDNAdo komórek
linii zarodkowej samic myszy, że mutacja, która mogłaby
prowadzićdo ciężkichzaburzeń,jestselektywnieeliminowana
podczasoogenezy.Tymczasemmutacjaprowadzącado łagodniejszych zaburzeń utrzymywała się przez wiele podziałów,
a u potomstwaostateczniedochodziłodo rozwojuchorobymitochondrialnej.38 Autorzy sugerują, że ciężkie mutacje
w mtDNAmogąbyćselektywnieeliminowanez liniizarodkowej
żeńskiej,coograniczaichwpływnazdrowiepopulacji.38
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Mutacje w genach jądrowych
kodujących podjednostki lub
niebiałkowe składniki łańcucha
oddechowego
W ostatnichlatachprowadzonesąwnikliwebadaniakompleksuI,największegoi najbardziejzłożonegokompleksuenzymatycznego OXPHOS. Poczyniono znaczne postępy
w poznaniujegostruktury,składu,procesówskładaniaoraz
patologii.58 Wiadomoobecnie,żeizolowaneniedoborykodowanychw jądrzestrukturalnychpodjednostekkompleksu
I (reduktazyNADH-ubichinon)sąnajczęstsząłącznąprzyczyną zaburzeń OXPHOS u ludzi. U niemowląt i dorosłych
w 10z 38jądrowychpodjednostekkompleksuI wykrytozwiązanez chorobąmutacje.39,58
WspomnianemutacjemanifestująsiępostępującymiobjawamizestronyOUNo wczesnympoczątku,przebiegającymi
z encefalopatiąi kwasicąmleczanową,zespołemLeighlubpod
postaciąpostępującejencefalopatii.Recesywnemutacjepunktowe w genach dwóch podjednostek kompleksu I,
NDUFS2i NDUFV2,prowadządo rozwojukardiomiopatiinoworodkówz kwasicąmleczanowąorazpostępującejkardiomiopatiiprzerostowejo wczesnympoczątku,którejtowarzyszą
takieobjawyneurologiczne,jakhipotonia,opóźnienierozwojupsychoruchowego,mikrocefaliai zaćma(tab. S1).15,65.
KompleksII,czylireduktazabursztynian-cytochrom c,jest
zależnym od FAD enzymem OXPHOS i cyklu Krebsa.
Mutacjew SDHA,największejpodjednostcekompleksuII,są
rzadkąprzyczynązespołuLeighlubchorobyneurozwyrodnieniowejo późnympoczątku.21 Najciekawszymodkryciem
dotyczącymzaburzeńw kompleksie IIjestjednakichzwiązekz dziedzicznyminerwiakamiprzyzwojowymi.13 W 10-15%
przypadków te na ogół łagodne neuroektodermalne guzy
dziedziczonesąautosomalniedominująco,z niepełnąpenetracją.Dalszebadaniawykazałyponadto,żeobecnośćmutacji SDHB zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju guza
chromochłonnegoi rodzinnejpostacinerwiakówprzyzwojowych,9 a mutacje w SDHC i SDHD prowadzą do rozwoju
nerwiakówprzyzwojowychdziedziczonychw sposóbdominujący.Podsumowując,mutacjeSDHB,SDHCi SDHDodpowiadają za większość rodzinnych przypadków nerwiaków
przyzwojowychorazzaistotnyodsetekguzówwystępujących
sporadycznie,w tymguzachromochłonnego.14
U niemowlęciaz zespołemmetabolicznym,napadamihipoglikemiii kwasicąmleczanowąorazciężkimopóźnieniem
rozwojupsychoruchowegoi objawamipozapiramidowymi
wykrytohomozygotycznądelecję4parnukleotydóww genie
kodującymjednoz białekjądrowych(kompleks III,podjednostka VIIbiałkawiążącegoubichinon,UQCRB).50
Mutacjew trzechkodowanychprzezmtDNAgenachkompleksuIV (COX)prowadządo wystąpieniazaburzeńOUN
(patrzpowyżej).Dopieroniedawnoopisanomutacjew kodowanychprzeznDNApodjednostkachCOXu niemowlęcia
z ciężkąencefalopatią,będącegonosicielemrecesywnejmutacjiw podjednostceCOX6B1(tab. 1).72
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MUTACJE W GENACH UCZESTNICZĄCYCH W BIOSYNTEZIE
KOENZYMU Q10

KoenzymQ10 jestruchomymlipoﬁlnymskładnikiemłańcuchaoddechowegoulokowanymmiędzyszlakamioksydacji
NADHi FADH2.
PierwotnyniedobórkoenzymuQ10 jestheterogennymzjawiskiem,któremożebyćzwiązanez conajmniejczteremafenotypami:32 1) encefalomiopatią z mioglobinurią i RRF,
2) zespołemLeighz ataksjąi głuchotą,3) ataksjąmóżdżkową
oraz4) ciężkąchorobąwieloukładowąniemowlątz encefalopatiąi zajęciemnarządówtrzewnych.93 Obrazklinicznyostatniejz tychchoróbu niemowlątobejmujeciężkiezaburzenia
neurologicznez ataksją,drgawkami,niedowładamitypupiramidowego lub zespołem Leigh oraz ciężką nefropatię
z zespołem nerczycowym i tubulopatią, wymagającą przeszczepienianerki.U niektórychdziecidodatkowostwierdza
się ciężkie zaburzenia czynności wątroby i trzustki.93
Tawieloukładowachorobajestwynikiemmutacjiw geniedla
2,4-dihydroksy-5-poliprenylobenzoeso-metylotransferazy,
prowadzącejdo defektuw aktywnościenzymówbiosyntezy
Q10.87 Wczesnerozpoznanietychchoróbjestniezwykleważne,ponieważpodaniekoenzymuQ10 możezapobiectymzagrażającymżyciuzaburzeniom.
ZESPÓŁ BARTHA

ŚciślerzeczbiorączespółBarthaniejestwynikiemniedoborubiałekstrukturalnychlubczynnikówłańcuchaoddechowego, wiąże się raczej z nieprawidłowościami w ważnej
cząsteczce fosfolipidowej, kardiolipinie, która występuje
w błoniewewnętrznejmitochondriów,gdzieodgrywarolę
w modulowaniuaktywnościwielukompleksówłańcuchaoddechowego,w tymkompleksówI i IV.117 Produktgenuzmutowanegow zespoleBartha,określanegomianemtafazyny
(TAZ),18 jest homologiem fosfolipidowych acylotransferaz
i powodujezaburzeniametabolizmukardiolipiny,któremanifestująsięsprzężonąz chromosomem Xmiopatiąmitochondrialną, postępującą kardiomiopatią przerostową lub
rozstrzeniowąz nadmiernymbeleczkowaniemlewejkomory,neutropenią,niskimwzrostemorazacydurią3-metyloglutakonową. Przyczyną zgonu najczęściej jest niewydolność
serca(tab. 1).

Mutacje w genach jądrowych
kodujących czynniki pomocnicze
i uczestniczące w składaniu
w łańcuchu oddechowym
Mutacjew genachkodującychbiałkapomocniczei uczestniczącew składaniupodkompleksówłańcuchaoddechowego
prowadządo wieloukładowychzaburzeń(tab. 2).
Mutacjew czynnikachskładającychkompleksI występują
rzadkoi najczęściejprowadządo postępującychencefalomiopatii,główniew postacizespołuLeighz zajęciemOUNi ukła-
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dumięśniowo-nerwowego.39 Mutacjew mitochondrialnym
czynnikuskładającymNDUFAF1prowadząjednakdo MSD
charakteryzującejsięciężkąkardiomiopatiąi encefalopatią.33
BCS1L,białkobłonywewnętrznejmitochondriów,jestbiałkiemszokucieplnegokoniecznymdo złożeniakompleksu
III łańcuchaoddechowego.Kilkaróżnychmutacjiw geniedla
BCS1L dziedziczonych autosomalnie recesywnie wykryto
u chorychz szerokimspektrumfenotypówwieloukładowych,
od niedoborukompleksuIII u niemowląt,manifestującego
sięproksymalnątubulopatią,niewydolnościąwątrobyi encefalopatią,27 po zespół GRACILE – ciężkiego zaburzenia,
w przebiegu którego dochodzi do wewnątrzmacicznego
opóźnieniawzrostu,aminoacydurii,zastojużółci,gromadzeniażelaza,kwasicymleczanoweji wczesnegozgonu.124 Niedawno mutacje w BCS1L wykryto u chorych z zespołem
Bjornstranda,charakteryzującymsięgłuchotąi zaburzeniem
w formowaniuwłosów(łac.pili torti).51
Wielezaburzeńw jądrowychgenachkodującychCOXjest
wynikiemmutacjiw genachczynnikówskładaniaenzymu,
w tymw SURF1,SCO1,SCO2,COX10 i COX15.Mutacjew genieSURF1,hydrofobowegobiałkabłonywewnętrznejmitochondriów, są najczęstszą przyczyną zespołu Leigh
z niedoboremCOX.114 Mutacjew innychgenach,których
produktyzaangażowanesąw składanieCOX,występująrzadko,aleczęstozwiązanesąz objawamizestronywieluukładów.SCO1i SCO2u ludzisąkodowanymiprzezgenyjądrowe
metalochaperonamibiorącymiudziałw transporciei lokowaniujonówmiedziw centrumkatalitycznymCOX.Mutacjerecesywne w genach dla SCO1 wykryto u niemowląt
z zaburzeniamiczynnościwątrobyi encefalopatiąw przebiegukwasicyketonowej.119 Typowyobrazklinicznyzwiązany
z najczęstsząmutacjąSCO2toprowadzącado zgonukardiomiopatiaprzerostowao wczesnympoczątkui encefalomiopatia z niedoborem COX.82 U dzieci z homozygotyczną
mutacjąpunktowąE140Kw geniekodującymSCO2dochodzi
teżdo neurogennegozanikumięśnii kardiomiopatiio wczesnympoczątku.57
HemA jestprostetycznągrupąCOXi kluczowymelementemcentrumkatalitycznegokompleksu IV.Opisanoprzypadkiniedoboruw szlakubiosyntezyhemu A.COX10 koduje
transferazęhemA:farnezyl,enzymkatalizującypierwszyetap
konwersji protohemu do prostetycznych grup hemu A.
U wszystkichchorych,spokrewnionychczłonkówrodziny
z izolowanymdefektemCOXprowadzącymdo MSDpodpostaciąleukoencefalopatiio wczesnympoczątkui tubulopatii
nerkowej, wykryto homozygotyczną mutację typu zmiany
sensuw genieCOX10.120 Mutacjew COX10 mogąteżprowadzićdo bardziejzróżnicowanej,złożonejwieloukładowejencefalopatiiiniemowląt.6 Ponadtow synteziehemuA udział
bierzebiałkoCOX15.Niedawnoopisanowyniszczającemutacjeu pacjentaz prowadzącądo zgonukardiomiopatiąprzerostowąniemowląt.7 Różnemutacjew COX15 mogąprowadzić
do wystąpienia zespołu Leigh u niemowląt.39 Niedawno
u niemowląt z encefalopatią wykryto pojedynczą mutację
w ATP12, genie kodującym czynnik składania kompleksuV (tab. S2).28

30

Mutacje w genach jądrowych
kodujących białka uczestniczące
w naprawie i ekspresji mtDNA
Dziedziczona autosomalnie dominująco postępująca zewnętrznaoftalmoplegia(autosomaldominantprogressive
externalophthalmoplegia,adPEO)charakteryzujesiękumulacją licznych delecji w mtDNA w tkankach pacjenta
(tab. 3).134,135 Patologicznezmianystwierdzanew zespołach
związanychz licznymidelecjami,najczęściejdotyczątkanek
pomitotycznych,takichjakmózg,mięśniei serce.W związku
z tym adPEO może manifestować się PEO, osłabieniem
mięśni, obecnością włókien szmatowatych, utratą słuchu,
neuropatiąobwodową,ataksjąi depresją.Doobjawówspoza
układu nerwowego należą niedoczynność gonad i zaćma,
a u niektórychchorychstwierdzonotakżekardiomiopatię
przerostową.96 U większośćchorychz adPEOwykrywasięrecesywnelubdominującemutacjew jednymz trzechgenów:
1) POLG1,122 kodującymkatalitycznąpodjednostkępolimerazymtDNA,2) PEO1,kodującymmitochondrialnąhelikazę
Twinkle106 i 3) w geniekodującymswoistydlamięśniszkieletowychi mięśniasercowegotranslokatornukleotyduadeninowegoANT1.61 Cociekawe,mutacjew dwóchpierwszych
genach mogą prowadzić do wystąpienia licznych delecji
i zmniejszeniailości(deplecji)mtDNA(patrzponiżej).54
DUŻE ZRÓŻNICOWANIE EKSPRESJI FENOTYPOWEJ MUTACJI
W POLG

W grupiezaburzeńo molekularnymfenotypie„zespołu
uszkodzenia mtDNA”136 mutacje w POLG1, autosomalne
dominujące,autosomalnerecesywnelubsporadyczne,występująnajczęściej.Opisanoponad270chorychz potwierdzonymimutacjamiPOLG1 i zróżnicowanymifenotypami.25
Klinicznaheterogennośćmożew częściwynikaćz lokalizacji
mutacjiw geniePOLG1,którykodujekatalitycznąpodjednostkępolimerazymitochondrialnej.Podjednostkatazawiera domenę replikacji oraz domenę odpowiedzialną za
aktywnośćegzonukleolityczną,sprawdzaniapoprawnościsekwencjinowosyntetyzowanejniciDNA,obiedomenypołączonetzw.łącznikiem(linkerregion).32 Niedawnebadanie,
któregocelembyłozdeﬁniowaniefenotypowegospektrum
mutacjiPOLG1,wykazało,żewiększośćbadanychosóbbyła
heterozygotami i nosicielami mutacji w regionie łącznikowym, często transwersji A476T, i mutacji wpływającej na
funkcjonowaniedomenypolimerazowej.Objawykliniczne
chorobyw tejgrupiepacjentówwystępowałyzarównou noworodków,jaki dorosłychi byłyzróżnicowane:od ciężkiej
encefalopatiiz niewydolnościąwątrobypozewnętrznąoftalmoplegię,ataksję,miopatięi ciężkąpadaczkęo późnympoczątku.54 Zatem mutacje w POLG1 prowadzą do choroby
o nakładającychsięobjawachdziedziczonejzarównodominująco,jaki recesywnie,a fenotypyobejmująwieleukładów.
Dotejgrupyzaliczasięwątrobowo-mózgowyzespółAlpersa-Huttenlochera, w których dochodzi do niewydolności
wątroby,opóźnieniarozwojui padaczkilekoopornej.25 Spek-

Neurologia po Dyplomie • Tom 5 Nr 6 2010
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

CHOROBY DEMIELINIZACYJNE

Wieloukładowe objawy chorób mitochondrialnych

trummutacjiPOLG1 stanowikontinuum,w którymu niemowlątnajczęściejwystępujezespółAlpersa-Huttenlochera,
u młodychdorosłychataksjadziedziczonarecesywnie,a u dorosłychadPEOlubarPEO.25,54 Ważnącechąmolekularnąjest
fakt,żepacjenciz postaciąrecesywnąo wczesnympoczątku
(patrzponiżej),zawszeprezentują–dodatkowoopróczlicznychdelecji–takżezespółdeplecjimtDNA.W nielicznych
przypadkachmutacjew POLG1 mogąmanifestowaćsięencefalomiopatiąz zajęciemukładunerwowegoi przewodupokarmowego, podobną do MNGIE.25 W praktyce klinicznej
należypamiętać,żeu wieluchorychz ciężkąpadaczkąi mutacjamiw POLG1 podaniewalproinianusodumożeindukowaćprowadzącądo zgonuniewydolnośćwątroby,dlatego
należyunikaćpodawaniategolekuu chorychz encefalopatią
o niejasnejetiologiii padaczką.
ENCEFALOMIOPATIA MITOCHONDRIALNA Z ZAJĘCIEM UKŁADU
NERWOWEGO I POKARMOWEGO

Innąwzględnieczęstąchorobąw tejgrupiejestMNGIE,
wyniszczającachorobawieloukładowaz początkiemw wieku
młodzieńczym,przebiegającaz oftalmoparezą,neuropatiąobwodową,leukoencefalopatiąi objawamizestronyukładupokarmowego z zaburzeniem perystaltyki jelit i kacheksją.53
Mutacjew geniekodującymTPprowadządo utratyaktywnościenzymubędącegoważnymczynnikiemkontrolii utrzymaniawłaściwejpulinukleozydówpirymidynowychw komórce.
Zaburzeniaw TPprowadządo kumulacjitrifosforanudeoksytymidyny,coprowadzido zakłóceniarównowagiw pulitrifosforanówdeoksyrybonukleotydów,wpływajączarównona
szybkość,jaki dokładnośćreplikacjimtDNA.71 Toz koleiznajdujeodzwierciedleniew molekularnymfenotypieMNGIE,
charakteryzującymsięzarównolicznymidelecjami,jaki częściowymniedoboremmtDNA.
Mutacjew OPA1,związanejz dynaminąGTP-aziebiorącej
udziałw fuzjimitochondriów,porazpierwszyodkrytow neuropatiinerwuwzrokowegotypuKjeradziedziczonejw sposób dominujący.2,29 Przyczyną, dla której mutacje OPA1
wymieniasięw omawianymkontekście,jestto,że,jakniedawnowykazano,mutacjew domenieGTP-azowejtegogenu stanowią kolejną przyczynę uszkodzenia mtDNA
prowadzącegodolicznychdelecjimtDNAi złożonegofenotypuOPA1„plus”.136
ZESPÓŁ DEPLECJI mtDNA

Zespółdeplecji(niedoboru)mtDNA(mitochondrialdepletionsyndrome,MDS)jestheterogennągrupąschorzeń
o dziedziczeniuautosomalnymrecesywnym,w którychdochodzido zmniejszenialiczbykopiimtDNA,76,cojestwiązane z heterogennym fenotypem. Obraz kliniczny może
obejmowaćwrodzonąmiopatięniemowlątlubmiopatiędziecięcą, z zespołem De Toniego-Fanconiego lub bez niego,
a takżehepatopatięniemowlątprowadzącądogwałtownie
postępującejniewydolnościwątrobyi zgonu.PodłożegenetyczneMDSjestcorazlepiejpoznane,od pierwszychmutacji
zidentyﬁkowanych w dwóch genach, których produkty
uczestnicząw metabolizmiedeoksyrybonukleotydów:genie
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dlakinazytymidynowej2 (TK2)i dlakinazydeoksyguanozynowej(dGK),któreodpowiadają,odpowiednio,zamiopatycznąi wątrobowo-encefalopatycznąpostaćMDS,68,94,aż
do obecnegostanuwiedzyo znacznejgenetyczneji klinicznej
heterogennościMDS.Wartozauważyć,żeMDSjestnajczęstsząprzyczynązwiązanychz OXPHOSciężkichhepatopatii
o wczesnym,podstępnympoczątku.63
Obecniewiadomo,żezaburzeniaMDS,obokwywołanych
wspomnianymirecesywnymimutacjamiw geniedlakinazy
tymidynowej,94 kinazydeoksyguanozynowej,68 TP80 i polimerazygamma,122 obejmujątakże:1) postępującąniewydolność
wątrobyprowadzącądo zgonui encefalopatiębędącewynikiemmutacjirecesywnychw geniePEO1 kodującymhelikazęTwinkle98 (mutacjedominującew genieTwinkleprowadzą
doadPEO,o czympisanopowyżej),2) kwasicęmleczanową,
hipoglikemię,hepatomegalięi postępującąniewydolnośćwątrobyzwiązanez mutacjamirecesywnymiw geniedlaMPV17,
białkubłonywewnętrznejmitochondriów,któreprowadzą
do niewydolności OXPHOS przy zaburzeniu czynności
MPV17,107,108 3) ciężkąhipotonię,głuchotę,zespółpodobny
do zespołuLeighz recesywnymimutacjamiw genieSUCLA1
kodującympodjednostkębetaligazy:syntetazybursztynylo-CoAbiorącejudziałw produkcjiADP,35 4) stłuszczeniewątroby i encefalomiopatię wywołane mutacjami w SUCLG1,
podjednostce α tworzącejGDPligazybursztynylo-CoA81 oraz
5) wieloukładowąchorobęz encefalopatią,drgawkami,kwasicąmleczanową,zaburzeniamimotorykijelitorazbiegunką
i tubulopatiąnerek,związanąz mutacjamiw genieRRM2B kodującym reduktazę rybonukleotydów kontrolowaną przez
p53.19,20 Podsumowując,mutacjew 7z 9genówmogąceprowadzićdowystąpieniazespołówmitochondrialnychz deplecją mtDNA (TP, PEO1, dGUOK, POLG1, SUCLG1, MPV17
i RRM2B) manifestują się zaburzeniami wieloukładowymi,
podczasgdymutacjew dwóchpozostałych(TK2 i SUCLA1)
prowadządo rozwojumiopatiilubencefalomiopatii(tab. 3).

Mutacje w genach jądrowych
kodujących białka mitochondrialne,
których funkcje pośrednio są związane
z OXPHOS
Innechorobyneurodegeneracyjneprzypisujesięmutacjom
w genachbiałekmitochondrialnych,niezwiązanymbezpośrednioz OXPHOS,alepośredniowpływającyminaoddychanie komórkowe i produkcję energii. Grupa ta obejmuje
„czyste”zaburzenianeurologiczne,takiejakniedobórparapleginyzwiązanyz dziedziczonąautosomalnierecesywnieparaplegiąspastyczną24 i niedobórDDP1odpowiedzialnyza
sprzężonyz chromosomemX zespółgłuchota-dystonia(zespółMohra-Tranebjaerga).90 Dwieinnezaliczanedo tejgrupy
choroby,charakteryzującesięataksjąi objawamizestrony
wieluukładów,toniedobórABC7,mitochondrialnegoeksporterajonówżelaza,kontrolującegopowstawaniecytozolo-
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wychbiałekzawierającychgrupyFe-S,którymanifestujesię
sprzężonąz chromosomemX niedokrwistościąsyderblastycznąi ataksją3 orazataksjaFriedreicha,wywołananiedoborem
frataksyny,22 białka mitochondrialnego uczestniczącego
w utrzymaniuodpowiedniejpulibiałekz grupamiFe-S,odgrywającychkluczowąrolęw funkcjonowaniukompleksów
I-III łańcuchaoddechowego.110 AtaksjaFriedreichastanowi
prototypmitochondrialnejchorobywieloukładowej,jakoże
jej objawy łączą ataksję, niedowłady typu piramidowego,
neuropatięobwodową,kardiomiopatię,zaburzeniaukładu
kostnegoorazcukrzycę.W ataksjiFriedreichacukrzycai nietolerancjaglukozywystępujączęściejniżw populacjiogólnej,
coprzypisujesiępołączeniuniedoboruATPz toksycznym
działaniem ROS w komórkach beta trzustki, co prowadzi
do zaburzeńw wydzielaniuinsuliny.40,110
Opisanagrupazaburzeńobejmujeteżencefalopatięetylomalonową,wyniszczającewieloukładowezaburzeniemetaboliczneniemowląt,w którymdochodzido zajęciamózgu,
przewodupokarmowegoi naczyńobwodowych.Chorobę
wywołująmutacjew geniedlaETHE1,białkamitochondrialnegoo nieznanejroli,któreprowadządo zwiększeniastężenia kwasu etylomalonowego w płynach ustrojowych oraz
zmniejszeniaaktywnościoksydazycytochromuc w mięśniach
szkieletowych,coskutkujerozwojemencefalopatiiprowadzą-

cejdo zgonu,przewlekłejbiegunkiorazpowikłańnaczyniowych,takichjaksinicakończyni nawracającewybroczyny
(tab. 4).115

Zaburzenia OXPHOS i związane
z nimi fenotypy wieloukładowe
– podsumowanie
Tabela3przedstawialistęnajczęstszychzaburzeńnarządowychi odpowiadającychimzmiangenotypowych,związanychz zaburzeniamiOXPHOS.
KardiomiopatiatonajczęstszypozanerwowyobjawzaburzeńOXPHOS.Chorobysercasąpowszechnew mitochondriopatiachwynikającychzezmianzarównow mtDNA,jak
i w nDNA.RearanżacjedużychfragmentówmtDNAnajczęściejzwiązanesąz zaburzeniamiprzewodnictwaobserwowanymi w KSS. Heteroplazmatyczne mutacje punktowe
w tRNALeu odpowiadajązadużyodsetekwszystkichzwiązanych z mtDNA kardiomiopatii przerostowych. Na drugim
miejscuznajdująsięmutacjew geniedlatRNAIle.Wartozauważyć,żehomoplazmatycznamutacjapunktowaw tRNAIle
wiążesięz izolowanąkardiomiopatiąprzerostową.Defekty

TABELA 3. GŁÓWNE FENOTYPY MSD I ZWIĄZANE Z NIMI MUTACJE OXPHOS
Fenotyp

Mutacje mtDNA

Mutacje DNA jądrowego

Kardiomiopatia

tRNALeu(UUR)8,47,52,96
tRNAIle23,96,112
tRNALys95,96
tRNALeu(CUN)45
Pojedyncza delecja/duplikacja96,131,135
Cytochrom b118
ATP859
tRNALeu(UUR)1,66,70,121,128
tRNALys1,60,66,128
tRNAGlu48,49
Pojedyncza delecja/duplikacja11,92
Delecja/duplikacja w zespole Pearsona63,91

NDUFV215
NDUFS265
NDUFAF133
TAZ (zespół Bartha)18
SCO257,82
COX157,39
X25 frataksyna22,110
X25 frataksyna22,40

Cukrzyca

Zaburzenia czynności wątroby

Nefropatia

Zespół z zajęciem układu nerwowego
i przewodu pokarmowego
Choroby krwi i naczyń krwionośnych, pancytopenia,
niedokrwistość syderoblastyczna, sinica kończyn,
wybroczyny
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tRNALeu(UUR)46,78
tRNATyr99
tRNAPhe116
Duże pojedyncze rearanżacje genomu37,77,78,92
tRNALeu(UUR)17
tRNATrp69
mtDNA tRNALys123
Duże pojedyncze rearanżacje genomu92,93
Mutacja punktowa COX I42

Koenzym Q32,93
BCLS128,124
SCO1119
PEO198
POLG125,54
DGUOK68
MPV17107
Koenzym Q37,93
BCLS127
COX106,120
RRMB219
TP71,80
POLG154
ABC73
ETHE1114
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genów jądrowych kodujących białka OXPHOS także często
manifestują się chorobami wieloukładowymi z zajęciem serca. Obejmują m.in. defekty w dwóch kodowanych w jądrze
komórkowym białkach kompleksu I łańcucha oddechowego,
defekty w czynnikach składania kompleksu IV oraz kardiolipiny, lipidowego składnika błony wewnętrznej mitochondriów. Zaburzenia w utrzymaniu i naprawie mtDNA, charakterystyczne dla zespołów mitochondrialnych z licznymi
delecjami mtDNA lub niedoborem mtDNA, także prowadzą
do kardiomiopatii. Wreszcie, kardiomiopatia przerostowa jest
cechą charakterystyczną ataksji Friedreicha.
Cukrzyca jest drugim najczęstszym powikłaniem zaburzeń
mitochondrialnych związanych z mutacjami punktowymi
w mtDNA, które często odpowiadają za rozwój zespołów,
w skład których wchodzi cukrzyca, rzadko stanowiąc główny
objaw choroby. Heteroplazmatyczna mutacja punktowa
A3243G w tRNALeu jest główną przyczyną tzw. cukrzycy mitochondrialnej i może odpowiadać za 1% wszystkich przypadków cukrzycy u ludzi. Jednym z najczęstszych nietypowych
dla MELAS objawów tej mutacji jest zespół cukrzyca-głuchota. Inne częste mutacje punktowe rzadko związane są z cukrzycą, z wyjątkiem występującej w MERRF tranzycji A8344G,
gdzie cukrzyca występuje u 10% chorych. W przypadku mutacji w związanych z OXPHOS genach jądrowych mamy
do czynienia ze zjawiskiem przeciwnym – cukrzyca rzadko
jest ich konsekwencją. Cukrzyca jest jednak ważnym elementem w obrazie klinicznym choroby mitochondrialnej, jaką jest
ataksja Friedreicha.
W przeciwieństwie do cukrzycy zaburzenia czynności wątroby u chorych z punktowymi mutacjami w mtDNA występują rzadko, choć są częstym powikłaniem zespołu Pearsona
związanego z pojedynczą delecją dużego fragmentu mtDNA.
Jest to ponadto wyraźna cecha zaburzeń w podgrupie genów
jądrowych kodujących elementy OXPHOS. Wykazano, że zaburzenia w łańcuchu oddechowym przejawiające się ostrą
niewydolnością wątroby noworodków, stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, cholestazą lub marskością z przewlekłą
niewydolnością wątroby o podstępnym początku wiążą się
z defektami w genach jądrowych kodujących czynniki składania elementów łańcucha oddechowego SCO1 i BCS1L, polimerazę mtDNA, POLG, w genie enzymu biorącego udział
w kontroli nukleotydów, dGK, w MPV17 oraz z innymi mutacjami w genach związanych z zespołami, w których dochodzi
do niedoboru mtDNA. W kierunku tych chorób należy prowadzić badania diagnostyczne u noworodków i młodych dorosłych z encefalopatią, miopatią i postępującą hepatopatią
(tab. 3).
U dzieci częściej niż u dorosłych dochodzi do nefropatii
związanej z zaburzeniami OXPHOS. Także w tym przypadku
mutacją mtDNA najczęściej związaną z chorobą nerek jest
A3243G, na ogół prowadząca do ogniskowego lub segmentowego stwardnienia kłębków nerkowych. Ten zespół nerkowy wchodzi na ogół w skład zespołu wieloukładowego,
charakteryzującego się współwystępowaniem głuchoty, cukrzycy i nefropatii. Inne heteroplazmatyczne mutacje punkto-

Tom 5 Nr 6 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

we rzadko wiążą się z wystąpieniem choroby nerek. Zespół
De Toniego-Debré-Fanconiego może być jedną z cech zespołu Pearsona lub innych złożonych fenotypów związanych
z dużymi rearanżacjami w obrębie mtDNA. Postępująca nefropatia i tubulopatia będące wynikiem zmian w genach
OXPHOS w nDNA są skutkiem mutacji w BCS1L (kompleks III), SCO1 i COX10 (kompleks IV). Występują też u dzieci z mutacjami RRM2B, chorobą prowadzącą do niedoboru
mtDNA.
ZESPÓŁ Z ZAJĘCIEM UKŁADU NERWOWEGO I PRZEWODU
POKARMOWEGO

Zaburzenie perystaltyki jelit oraz kacheksja stanowią cechy charakterystyczne MNGIE, zespołu związanego z wystąpieniem wielu delecji i niedoborów mtDNA, związanych
z mutacją w kodowanej przez gen jądrowy fosforylazie tymidynowej. Niekiedy mutacje punktowe w genach mtDNA kodujących tRNA, takich jak tRNALeu, tRNATrp i tRNALys mogą
prowadzić do wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego i przewodu pokarmowego w różnym stopniu związanych z encefalomiopatią. Objawy ze strony przewodu
pokarmowego są cechą encefalopatii noworodków i są wynikiem mutacji w genie kodującym białko mitochondrialne
ETHE1.
CHOROBY KRWI I OBWODOWYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

Zespół Pearsona na ogół charakteryzuje się niedokrwistością syderoblastyczną i pancytopenią, które prowadzą do zgonu w wieku niemowlęcym. Mutacje punktowe w kodowanej
przez mtDNA podjednostce COX1 także mogą odpowiadać
za wystąpienie niedokrwistości syderoblastycznej. Ten typ
niedokrwistości jest też charakterystyczny dla mutacji w jądrowym genie transportera żelaza ABC7. Wybroczyny i sinica
kończyn to częste cechy u dzieci będących nosicielami mutacji w jądrowym genie ETHE1, kodującym mitochondrialną
dioksygenazę (tab. 3).
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