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Seznam použitých zkratek
ADMA

dimethylarginin

AUG

startovní triplet nukleotidů

Bsrl

genderové centrum (Bem sex role Inventory)
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cystathionin beta-syntáza

CLIA

chemiluminiscenční imunoanalýza (chemilumuniscence immunoassay)

COD

cysteindioxygenáza

DNA

deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)

ELISA

enzymaticky značená imunoanalýza (enzyme linked immunoassay)

FISH

fluorescenční in situ hybridizace (fluorescence in situ hybridization)

HDL

lipoprotein s vysokou hustotou (high-density lipoprotein)

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high-performance liquid
chromatography)

HTL

homocystein thiolakton

LDL

lipoprotein s nízkou hustotou (low-density lipoprotein)

MTHFR

methyltetrahydrofolátreduktáza

MTR

methyltetrahydrofolát-homocystein methyltransferáza

NAD+

nikotinamidadenindinukleotid

NADH

redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NF-κB

nukleární (transkripční) faktor kappa B (nuclear factor kappa-light-chainenhanacer of activated B cells)

PCR

polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

RNA

ribonukleová kyselina (ribonicleic acid)

SAHH

S-adenosylhomocystein hydroláza

SAM

S-adenosylmethionin syntetáza

SIFT

algoritmus k rozeznání tolerantních a netolerantních mutací (sorol
intolerant from tolerant)
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Úvod
Homocystinurie je genetické onemocnění, při němž organismus není schopen
metabolizovat aminokyselinu homocystein, ta se následně hromadí v těle. Zvýšená
koncentrace homocysteinu se nachází jak v krevním oběhu, tak v moči. Hlavní
patogenezí homocysteinu je jeho toxicita. Homocystein působí na různé tkáňové
struktury, kde působí jako rizikový faktor například pro kardiovaskulární systém,
nervovou soustavu a skeletární systém. [1]
Pro základní mechanismus vzniku homocystinurie je charakteristický deficit
enzymů, jež hrají důležitou roli během homocystein-methioninového cyklu. Další
možnou příčinou je nadbytečný příjem methioninu v potravě. Organismus v tomto
případě není schopen přeměnit veškerý homocystein na cystein, nebo jej remethylovat
na methionin. [2]
Přítomnost homocysteinu v krvi se vyšetřuje již při narození pomocí
novorozeneckého screeningu, který má za úkol vyhledat pozitivní jedince. Jedná se o
kvalitativní vyšetření, nikoli o kvantitativní. Novorozenecký screening zahrnuje
základních 18 onemocnění, které nesou lehký i těžký průběh, jenž ohrožuje jedince
přímo na životě. [3]
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1 Aminokyseliny
Jedná se o chemické molekuly, které mají ve své struktuře karboxylovou a
aminovou skupinu. Některé aminokyselin obsahují navíc atom síry, jedná se tedy o
sirné aminokyseliny, které mohou být cytotoxické, jako je například homocystein.
Esenciální aminokyseliny jsou ve většině případů výchozí látkou pro syntézu bílkovin.
Mezi nejznámější esenciální aminokyseliny, které obsahují atom síry, patří cystein a
methionin. [4, 5]
Pro lidský organismus jsou aminokyseliny nepostradatelné, a proto si některé
z nich umí vytvořit sám. Esenciální aminokyseliny si organismus nedokáže sám
syntetizovat, tudíž je nutné přijímat je v dostatečné míře potravou. Nejvyšší
koncentrace aminokyselin je především v potravinách živočišného původu, zatímco
v rostlinách je koncentrace aminokyselin výrazně nižší. Na rozdíl od esenciálních
aminokyselin jsou neesenciální aminokyseliny v organismu syntetizovány de novo, dle
potřeb organismu. [6]
Aminokyseliny nevystupují pouze jako složky proteinů, ale mají i mnoho dalších
funkcí. Lidský organismus je schopen z aminokyselin vytvořit energii nebo signální
molekuly pro regulaci homeostázy. Bílkoviny jsou degradovány v játrech na
aminokyseliny. V játrech také dochází k syntéze potřebných látek z aminokyselin. [7]

1.1 Cystein
Jedná se o esenciální aminokyselinu, která vstupuje do proteosyntézy. Také se
účastní syntézy glutathionu a taurinu, kde vystupuje jako výchozí látka. Tato syntéza
probíhá za katalýzy enzymem cysteindioxygenázou (CDO). Na cystein se naváže
molekula kyslíku, tím vznikne cystein sulfitová kyselina, která dekarboxyluje na
hypotaurin a následně na taurin. Cystein se také účastní biologických procesů, v rámci
kterých se podílí na stabilitě a skládání proteinů. [8]
Cystein není zcela rozpustný ve vodě, to může vést ke krystalizaci a tvorbě
konkrementů ve vylučovací soustavě. Nejčastěji se konkrementy tvoří v mladém věku
s častou recidivou, postihují především ledvinu, kde mohou způsobit chronické
onemocnění. [9]
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1.2 Taurin
Taurin je semiesenciální aminokyselina, která je syntetizovaná především
v játrech a ledvinách. Ve své struktuře obsahuje atom síry. Vzniká dekarboxylací
hypotaurinu, který vystupuje z cystein sulfitové kyseliny. Fyziologická koncentrace
taurinu ve tkáních je od 5 do 50 μmol/g tkáně. Koncentrace se liší dle orgánů, největší
koncentrace je v kosterní svalovině, mozku a srdeční svalovině. V kosterní svalovině
taurin může řídit metabolismus svalů a expresi genu. Dalšími funkcemi je řízení
energetického metabolismu a kontrola proteinů. Taurin díky své nízké toxicitě je
schopný stabilizovat membránu, podílí se na osmoregulaci, antioxidačních procesech
a má značný protizánětlivý účinek. Během posledních let se prokazuje terapeutický
účinek taurinu, jako možná volba léčby nervových chorob nebo svalové dystrofie. [10]

1.3 Methionin
Methionin je esenciální aminokyselina, která se účastní syntézy bílkovin.
Methionin je kódován tripletem AUG, tento triplet je schopný iniciovat proteosyntézu u
eukaryotních a prokaryotních organismů. Dále také poskytuje methylovou skupinu pro
methylaci DNA. Methionin vystupuje také jako prekurzor S-adenosylmethioninu, který
poskytuje methylovou skupinu akceptorovým molekulám, například proteinům, DNA a
RNA. Jedná se o aminokyselinu, která je nezbytná pro normální růst a vývoj
organismu. Ve své struktuře obsahuje atom síry, podobně jako cystein, homocystein
a taurin. [2, 11]
Methionin je přijímán především potravou živočišného původu, jako jsou např.
vejce, ryby, maso a mléčné výrobky. Přítomnost methioninu je i v rostlinných
proteinech, významná koncentrace methioninu je dále v obilninách, luštěninách,
ořeších, ale i ovoci a zelenině. Methionin lze přijímat také prostřednictvím střevních
bakterií. Některé střevní bakterie jsou schopny produkovat dimethylsulfid, který
vyvolává syntézu methioninu. Největším producentem dimethylsulfidu ve střevě jsou
bakterie rodu Brevibacterium. [12, 13]
Methionin pozitivně ovlivňuje funkci střev a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého
střeva. Pokud se v organismu vytvoří methanenthiol-cysteinový disulfid, dojde
k značné cytotoxicitě methioninu. Takto změněný methionin má negativní vliv na růst
organismu a plodnost. Mezi další rizika cytotoxického methioninu patří například
poškození jater, rozvoj kardiovaskulárních chorob a vyvolání zánětlivých reakcí. Pokud
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je překročena doporučená denní dávka methioninu zvyšuje se oxidační stres a ve
větším množství se uvolňují zánětlivé cytokiny. [2]

1.4 Homocystein
Homocystein je aminokyselina, která vzniká během syntézy methioninu.
Molekula homocysteinu, kterou znázorňuje obrázek 1, obsahuje síru, ale nejedná se o
biogenní aminokyselinu. To znamená, že tato aminokyselina není schopna tvořit
bílkoviny. Zvýšená koncentrace homocysteinu je toxická pro vaskulární endoteliální
tkáně, to zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění nervové tkáně
včetně centrální nervové soustavy a skeletární soustavy. Díky tomuto faktu vystupuje
homocystein jako rizikový faktor pro rozvoj onemocnění a spojován s následnými
komplikacemi. [14, 15]

Obrázek 1 Molekula homocysteinu [16]

Homocystein se v krvi vyskytuje v různých formách, například jako volný thiol,
disulfid, jenž je vázaný na plazmatické proteiny, homodimer a heterodimer, který se
váže s jinými thioly. [17]
Homocystein poškozuje buňku tak, že uvolňuje mediátory zánětu, jako jsou
cytokiny, cykliny a mediátory buněčného dělení, to umožňuje zahájení apoptózy. Dále
homocystein ovlivňuje buněčné dýchání, čímž způsobuje oxidační stres v buňce
pomocí reaktivních forem kyslíku, to vede k oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou, což
nese značnou patogenitu. Mezi lipoproteiny s nízkou hustotou řadíme LDL částici.
Homocystein je také spojen se zvýšenou koncentrací dimethylargininu (ADMA), jenž
vystupuje jako endogenní inhibitor endoteliální syntázy oxidu dusnatého. Pokud je
zvýšená koncentrace tohoto inhibitoru, dochází ke snížené syntéze NO. Oxid dusnatý
působí lokálně ve tkáních, kde způsobuje vazodilataci cév. Pokud je v organismu
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zvýšená koncentrace ADMA, dochází k potlačení vazodilatace a rozvoji endoteliální
dysfunkce. [18]
Homocystein může být přeměněn na reaktivní anhydrid homocystein thiolakton
(HTL), který vzniká jako vedlejší produkt během syntézy bílkovin. HTL tvoří
izopeptidovou vazbu s lysinovými zbytky, tato vazba vede k změně proteinů. Takto
vzniklý protein může aktivovat autoimunitní reakce. Pokud se HTL váže se sérovými
proteiny, dochází k tvorbě nových antigenů, jenž podporují zánětlivé reakce. HTL také
iniciuje vznik pěnových buněk, neboť je schopný se vázat s LDL částicemi. [18]
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2 Homocystinurie
Homocystinurie se řadí mezi autozomálně recesivní onemocnění, které je
způsobeno

především

mutací

genu

pro

enzym

cystathionin

beta-syntáza.

Autozomálně recesivní onemocnění postihuje homozygota (aa), jenž nese recesivní
alelu. Toto onemocnění se týká především genů, které se vyskytují na nepohlavních
chromozomech. Pokud se v rodokmenu vyskytuje heterozygot (Aa), tento jedinec se
jeví bez klinických příznaků. [19]
Klasická homocystinurie se řadí mezi vrozená onemocnění s poruchou
metabolismu aminokyselin, mezi něž lze zařadit fenylketourii a nemoc javorového
sirupu.

Další

příčinou

vzniku

methylentetrahydrofolátreduktázy

homocystinurie
(MTHFR)

a

je

polymorfismus

enzymu

methyltetrahydrofolát-homocystein

methyltransferázy (MTR). Dochází především ke snížení aktivity enzymů nebo k jejich
úplnému deficitu. Další z příčin vzniku homocystinurie je nedostatek vitamínu B6, B12
a folátů, jenž působí jako kofaktory enzymu CBS. Zde je důležitá přítomnost enzymu
MTHFR,

který

katalyzuje

konverzi

5,10-methyltetrahydrofolátu

na

5-methyltetrahydrofolát. Takto konvertovaný folát zastává svou plnou funkci
v organismu a působí jako kofaktor pro určité enzymy. Deficitem CBS dochází
k narušení metabolismu sirných aminokyselin, jako je cystein a methionin, to následně
vede k zvýšené koncentraci homocysteinu a methioninu v krvi a moči. [20, 21]
Mezi rizikové faktory homocysteinurie patří obezita, stres, nedostatek pohybu.
Další příčinou vzniku může být nadměrná konzumace potravin s vysokým obsahem
methioninu, ale i zvýšená konzumace nápojů bohatých na kofein. Rizikovým faktorem
je též malabsorpce, kdy nedochází ke vstřebání základních živin, k nimž můžeme
zařadit i vitamíny. [15]
Hladina homocysteinu v plazmě u zdravého jedince je 15 μmol/l. Tato
koncentrace roste i s vyšším věkem, jelikož dochází ke snížení produkce CBS, nebo
ke snížení jeho aktivity. Dalším důvodem je snížený příjem a citlivost organismu na
vitamín B6, B12 a foláty. Foláty a vitamín B12 působí také jako kofaktory remethylační
cesty homocysteinu zpět na methionin. [22]
Je dokázáno, že některé orgány v lidském těle, jako jsou ledviny, játra, slinivka
břišní, tuková tkáň a tenké střevo, jsou schopny si syntetizovat vlastní enzym CBS.
[17]
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Projevem této nemoci může být například dislokace čočky, dále také kostní
abnormality,

jenž

jsou

podobné

Marfanovu

syndromu,

tromboembolii

a

neuropsychiatrickými chorobám. Homocystinurie často doprovází kardiovaskulární
onemocnění, v rámci kterých homocystein působí jako rizikový faktor. [20]
Celosvětový výskyt homocystinurie je 1 : 344 000, ale odhaduje se, že hodnota
bude vyšší, díky nižší citlivosti screeningu. Novorozenecký screening snímá deficit
CBS, který je spojen se zvýšenou koncentrací homocysteinu v krvi, ale i v moči. Tento
novorozenecký screening se v České republice povinně provádí od roku 2016. Výskyt
klasické homocystinurie v České republice se pohybuje od roku 2010 až do roku 2017
v poměru 1 : 181 396. [3, 23]

2.1 Vznik homocysteinu
Homocystein vzniká transmethylací methioninu (obrázek 2), tohoto děje se
účastní katalyzující enzymy S-adenosylmethionin syntetáza (SAM), methyltransferáza
(MT) a S-adenosylhomocystein hydroláza (SAHH). Homocystein je katabolizován
dvěma způsoby, jedním z nich je remethylace na methionin. Tento děj je závislý na
vitamínu B12 a folátu. Folát vystupuje jako donor methylenové skupiny, kterou
poskytuje homocysteinu, ten je následně přeměněn zpět na methionin. Druhým
způsobem je transsulfurace homocysteinu na cystathionin a cystein. Zde vystupuje
enzym CBS, který je závislý na přítomnosti vitamínu B6, jenž má funkci kofaktoru.
Během transsulfurace homocysteinu dochází k uvolnění sirovodíku, jenž chrání buňky
před oxidačním stresem. Další funkcí sirovodíku v lidském organismu je relaxace
hladkého svalstva, modulace přenosu vzruchů neurony a uvolňování mediátorů
zánětu. [24]
Během

homocystein-methioninového

cyklu

vznikají

methylové

jednotky

vstupující do methylace DNA a RNA. Methylace slouží především k regulaci genové
exprese, aktivaci a stabilizaci molekul. Methylace proteinů ovlivňuje membránové
vlastnosti, strukturu a funkci chromatinu. Methylace RNA je reverzibilní děj
posttranlační modifikace, podílí se především na stabilitě RNA. [25]
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Obrázek 2 Metabolismus homocysteinu [26]

2.2 Enzymy účastnící se homocystein-methioninového cyklu
2.2.1 Cystathionin beta-syntáza
Cystathionin beta-syntáza je enzym, jehož úlohou je katalýza kondenzace serinu
a homocysteinu. V rámci tohoto procesu vzniká cystathionin, který je následně štěpen
na cystein. Výchozí látkou pro tvorbu homocysteinu je methionin, jenž poskytuje svou
methylovou skupinu dalším molekulám, jako jsou například proteiny, nukleové
kyseliny. Pokud je snížená aktivita enzymu, nebo jeho deficit, nedochází ke vzniku
cysteinu, ale methionin je dál štěpen na homocystein, který koluje v krvi, kde se zvyšuje
jeho koncentrace, a tím i riziko rozvoje sekundárního onemocnění. [25]
Tento enzym se jako jediný nachází jak v cytosolu, tak i v jádře. Ostatní enzymy,
které vstupují do homocystein-methioninového cyklu se nachází pouze v cytosolu. [27]
Enzym CBS se skládá ze 4 podjednotek, které mají 63 kDa. Strukturu enzymu
znázorňuje obrázek 3, na němž můžeme vidět rozdělení jednotlivých podjednotek.
Tyto podjednotky tvoří celkem 551 aminokyselinových zbytků, enzym MTHFR,
pyridoxal-5-fosfát a molekula hemu, který je nezbytný pro aktivitu enzymu. Na
molekulu hemu se váže oxid dusnatý, jenž má vyšší afinitu než molekula kyslíku.
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N-konec obsahuje hem a vazebné místo pro pyridoxal-5-fosfát, který vystupuje jako
kofaktor (na obrázku N-konec je značen světle zeleným vláknem). N-konec dále
obsahuje vazebné místo pro S-adenosylmethionin. N-konec má katalytickou funkci a
váže se regulační doménou C-konce (značena žlutým vláknem). Hlavní funkce
regulační domény je vazba S-adenosylmethioninu. Mezi katalytickou doménou a
regulační doménou se nachází linker, uvažujeme tedy krátký aminokyselinový řetězec,
jenž spojuje jednotlivé domény enzymu. [20, 28]

Obrázek 3 Cystathionin beta-syntáza [29]

2.2.2 Methylentetrahydrofolátreduktáza
Enzym

MTHFR

katalyzuje

redukci

5,10-methylentetrahydrofolátu

na

5- methylentetrahydrofolát. Touto redukcí vzniká aktivní forma kyseliny listové, která
vstupuje

do dalších

reakcí.

Tato

redukce

umožňuje

opětovnou

methylaci

homocysteinu, čímž vzniká methionin. Gen pro tento enzym se nachází na
chromozomu 1 a existují pro něj 2 varianty mutace, jednou z nich je MTHFR 677C>T,
která způsobuje snížení enzymatické aktivity až o 50 %. Tento polymorfismus je
přítomen v homozygotní formě u 5 % populace. Druhou variantou mutace je MTHFR
1298A>C, jenž vede k termolabilnímu enzymu se sníženou funkcí. Tento fakt je spojen
s vysokou koncentrací homocysteinu v krvi a moči. [30, 31]
Tento enzym hraje důležitou roli v těhotenství. Pokud se v organismu nachází
nedostatek MTHFR, je tím poškozen plod během těhotenství. Tento nedostatek může
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vést k spontánnímu potratu nebo k dalšímu poškození plodu, například k defektům
neurální trubice. Nejčastějším vrozeným defektem neurální trubice je spina bifida, kdy
není úplně uzavřen páteřní kanál a dochází k prolapsu míchy. [32, 33]

2.2.3 Methyltetrahydrofolát-homocystein methyltransferáza
Jedná se o enzym, který se účastní přeměny homocysteinu na methionin. Pro
správnou funkci MTR je důležitý kobalt, pokud dojde k jeho oxidaci, sníží se účinnost
genu. Gen pro enzym MTR se nachází na dlouhém raménku chromozomu 1 v pozici
1q43. Dojde-li k polymorfismu tohoto genu, snižuje se jeho účinnost. Nejčastějším
polymorfismem je A2756G, kde je zaměněna kyselina asparagová za glycin. [34, 35]
Pokud je snížená účinnost enzymu MTR, dochází k vzrůstu koncentrace
homocysteinu v krvi. Homocystein je spjat s reaktivními formami kyslíku, které
poškozují široké spektrum buněk. Jednou z možností je poškození střevního epitelu.
Poškození enterocytů může vyústit ke vzniku prekancerózy a následnému rozvoji
kolorektálního karcinomu. [36]

2.3 Kofaktory homocystein-methioninového cyklu
2.3.1 Vitamín B12
Vitamín B12, známý jako kobalamin, je mikronutrient ze skupiny vitamínů B, které
jsou rozpustné ve vodě. Aby se vitamín B12 vstřebal do organismu, je nutná přítomnost
vazebných proteinů a specifických receptorů na cytoplazmatické membráně buněk
zažívacího traktu. Vitamín B12 vystupuje jako kofaktor enzymů. Pokud se v těle
vyskytne deficit vitamínu B12, enzymy ztrácí svou funkci nebo se snižuje jejich aktivita
[37, 38]
Nejprve se vitamín B12 naváže na protein haptokorin v žaludku. Takto navázaný
vitamín putuje do dvanáctníku, v němž se naváže na vnitřní faktor. Takto připravený
vitamín B12 putuje do střeva, kde se na enterocytech nachází transkobalamin II,
transportní protein, jenž pomocí endocytózy příjme vitamín B12 do krevního oběhu.
[38, 39]
V organismu se nachází dvě aktivní koenzymové formy vitamínu B12. První
formou je deoxyadenosylkobalamin, který působí na metabolismus lipidů a sacharidů.
Druhou aktivní formou vitamínu B12 je methylkobalamin, který působí jako donor
methylové skupiny při přeměně homocysteinu na methionin. [40]
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Nedostatek vitamínu B12 přispívá k rozvoji neurologických onemocnění a
psychiatrických příznaků jako je demence a deprese. Dalším projevem dlouhodobého
nedostatku vitamínu B12 je rozvoj megaloblastové anémie. V těhotenství může dojít k
poruchám fyziologického vývoje plodu. [39, 41]

2.3.2 Vitamín B6
Vitamín B6 se v lidském těle vyskytuje jako pyridoxal, pyridoxin, pyridoxamin a
jejich fosforečné estery. V těle jsou metabolizovány na kyselinu 4-pyridoxovou, jež se
následně vylučuje močí. Hlavní funkcí vitamínu B6 je katalýza biochemických reakcí a
správná funkce enzymů. Celkem je v lidském těle 56 enzymů, které jsou závislé na
přítomnosti vitamínu B6. Enzymy působí především na aminokyseliny, kam se řadí
transaminace

a

dekarboxylace,

dále

metabolismus

nukleových

kyselin

a

neurotransmiterů, kam lze zařadit serotonin, epinefrin, norepinefrin a kyselinu
γ-aminomáselnou. [42, 43]

2.3.3 Folát
Foláty se řadí do skupiny vitamínu B, jež jsou rozpustné ve vodě. Vyskytují se
v zelené listové zelenině, obilovinách, luštěninách a ovoci. Konjugovaná forma
kyseliny listové je biologicky aktivní, účastní se různých procesů, například syntézy
nukleotidů nezbytných pro replikaci a opravu DNA, syntézy aminokyselin a methylace
DNA, jež je důležitá pro genovou expresi a fyziologický vývoj plodu. Aktivace folátu
probíhá pomocí enzymu MTHFR, který redukuje folát z potravy. [44]
Folát je nepostradatelnou součástí během erytropoézy. Pokud se v těle nachází
nedostatek kyseliny listové, dochází k defektu vývoje červených krvinek a rozvoji
megaloblastové anémie. Folát se také podílí na aktivitě enzymů jako je MTHFR, MTR.
MTHFR vystupuje jako dárce uhlíku během methylace homocysteinu zpět na cystein,
tím je schopen snižovat vysokou koncentraci homocysteinu v krvi a eliminovat jeho
toxickou aktivitu. [45]
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3 Genetická podstata onemocnění
Fenotypový projev homocystinurie závisí na rozsahu mutace genů, které kódují
důležité enzymy pro homocystein-methioninový cyklus, nebo na výživě. Mírný průběh
nemoci souvisí především s výživou a životním stylem, zatímco vážný průběh je čistě
genetického rázu. Pomocí sekvenování genomu jsme schopni lokalizovat jednotlivé
geny na chromozomech. K základní identifikaci lokace patří název genu, buněčná
funkce a zjištění genů kódujících dané enzymy. V lidském těle se nachází celkem 46
chromozomů a pohlavní chromozomy X a Y. Jakákoli numerická změna chromozomů
je spojena s rozdílným fenotypovým projevem. Pokud dojde k takovému poškození
chromozomu, které je neslučitelné se životem, dochází k samovolnému potratu plodu
v prvním trimestru těhotenství. V populaci se nevyskytují pouze numerické
abnormality, ale také různé mutace genů, delece a translokace. Jednotlivé změny ve
struktuře chromozomu se liší fenotypovým projevem a kvalitou života postiženého
jedince. [46]
Chromozom 1 je jeden z největších chromozomů lidského karyotypu. Dělí se na
krátké p raménko a dlouhé q raménko. Odhaduje se, že na chromozomu 1 se nachází
více než 1960 genů. Nejčastějším postižením chromozomu jsou delece, inzerce, ale
může se vyskytovat také monosomie nebo kruhový chromozom. Jelikož se zde
nachází velké množství párů bází, hrozí i vyšší riziko genetických poruch s různým
fenotypovým projevem. Delece jsou nejčastěji spojeny s defekty nervové soustavy a
různými malformacemi. [47]
Chromozom 21 má krátké p raménko a dlouhé q raménko, jež je možné rozdělit
do 3 regionů. Region 1 (21q11.2 až 21q22.11) obsahuje více než 50 genů, jehož
fenotypový projev je mírný. Pokud delece zasahuje do regionu 2 (21q22.11 až
21q22.12), který obsahuje více než 80 genů, zde dochází k takovému poškození
chromozomu, které je mnohem vážnější, nežli poškození v regionu 1 a regionu 3.
Takto vzniklá delece je ve většině případů neslučitelná se životem. Region 3 (21q22.12
- 21q23.3), kde se nachází více než 130 genů, je spojen s mírným fenotypovým
projevem. V oblasti 21q22.12 až 21q22.3 jsou obsaženy geny, které kompenzují ztrátu
21. chromozomu, pokud se jedná o monosomii 21. chromozomu. Nejznámějším
genetickým onemocněním, které je spojeno s chromozomem 21, je Downův syndrom.
Typickým genetickým znakem je trisomie 21. chromozomu s jasným fenotypovým
projevem. [48]
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3.1.1 Mutace genu pro CBS
Lokace genu, který kóduje syntézu enzymu CBS, se nachází na dlouhém
raménku 21. chromozomu v pozici 22,3. CBS gen kódují exony 1–14 a exon 16. Pokud
je tento gen mutován, dochází k deficitu enzymu CBS, který přeměňuje homocystein
na cystein, to může vyvolat několik přidružených onemocnění, kam můžeme zařadit i
autoimunitní onemocnění. Mezi nejčastější onemocnění, které mutace vyvolá, patří
revmatoidní artritida, leukémie, diabetes mellitus, mentální retardace, alopécie a
mnoho dalších. [48, 49]
Gen CBS nese velké množství mutací, nejčastější jsou delece a inzerce, které
mohou nést polymorfní charakter. Jednou z mutací je T833C, v rámci níž přechází
thymin na cytosin, to způsobuje syntézu isoleucinu a tyrosinu. Dále tato mutace vytváří
restrikční místo BsrI (Bem sex role Inventory). Další mutací je inzerce 844ins68, která
se nachází na hranici intronu 5 a exonu 8. Takto vytvořené místo eliminuje projev
mutace T833C. Mutace T833C se ve většině případů vyskytuje s inzercí 844ins68.
Polymorfismus 844ins68 převládá především u pacientů s rozvinutou aterosklerózou.
[50-52]
Nejčastější mutace jsou přítomny v katalytické doméně enzymu, což narušuje
vazbu kofaktoru nebo substrátu. Mutace C-konce je schopná ovlivnit stav enzymu
nebo narušit SAM. [3]
Nejčastěji se vyskytující mutací napříč populací je Ile278Thr, která způsobuje
mírný projev nemoci. Avšak v České republice, Slovensku a Polsku je nejběžnějším
typem mutace Ile278Thr a IVS11-2a>c. [21]

3.1.2 Mutace genu pro MTHFR
Gen kódující syntézu enzymu MTHFR se nachází na p raménku chromozomu 1
v

pozici

p36,3.

Nejpravděpodobnějším

postižením

chromozomu

1

jsou

subtelometrické delece právě v oblasti 1p36. Nejčastější mutací je MTHFR677C>T,
kdy dochází k záměně cytosinu za thymin, čímž dochází k syntéze alaninu místo
valinu. Pokud je přítomná mutace, dochází k narušení i metabolismu methioninu, což
se projeví zvýšenou koncentrací homocysteinu v krvi a moči. Další mutací je A1298C,
kdy dochází k záměně adeninu za cytosin. Tato mutace se nachází v regulační
doméně enzymu, tento polymorfismus ale není spojen s vyšší hladinou homocysteinu
v krvi. MTHFR redukuje 5,10-methyletetrahydrofolát, čímž vzniká biologicky aktivní
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forma účastnící se biochemických procesů, 5-methyltetrahydrofolát, jenž vystupuje
jako kofaktor pro methylaci methioninu (donor methylenové skupiny). [34, 35]
Polymorfismus MTHFR677C>T je spojen s homocystinurií, dále také s rozvojem
kardiovaskulárních onemocnění, onemocněním nervové soustavy a defekty neurální
trubice. Výskyt mutace je rovněž u pacientů, kteří trpí psychickými problémy, mezi něž
patří například bipolární porucha, schizofrenie a mentální retardace. Enzym MTHFR
hraje hlavní roli ve fyziologickém vývoji plodu. [35]
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4 Příznaky onemocnění
Fyziologická koncentrace homocysteinu na lačno je do 15 μmol/l. U lehčí formy
homocystinurie je koncentrace homocysteinu 16–30 μmol/l, pro střední formu je to
rozmezí od 31–100 μmol/l, těžká homocystinurie je klasifikovaná nad 100 μmol/l
homocysteinu v krvi. Vyskytují se dvě formy, a to vážná forma (hlavním důvodem
homocystinurie je genetická mutace enzymů, které ovlivňují metabolismus
homocysteinu, koncentrace homocysteinu v krvi je vysoká) a běžná forma
(homocystinurie je způsobena patogenezí, tj. výživou, životním stylem, vlivem vnějšího
prostředí, hodnota homocysteinu je nízká). Mezi rizikové faktory patří kouření,
hypertenze, metabolismus tuků a vliv vnějšího prostředí. [16]
Zvýšená koncentrace homocysteinu v krvi byla spojena s dalšími nemocemi,
které postihují nervový systém, kardiovaskulární systém, skeletární soustavu, ale také
střeva. Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří Alzheimerova choroba a
duševní poruchy, mezi postižení skeletární soustavy můžeme zařadit osteoporózu, jež
má rychlý vývoj a projeví se většinou kolem 16. roku života. Mezi další příznaky patří
diabetes a jeho komplikace, kam můžeme zařadit onemocnění ledvin, sítnice a cév.
[53, 54]

4.1 Kardiovaskulární onemocnění
4.1.1 Ateroskleróza
Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje vnitřní vrstvu cév,
kdy se na povrchu ukládají plazmatické lipidy, které tvoří pláty. Tento stav se nazývá
kornatění tepen, nejčastějším vyvrcholením je akutní infarkt myokardu a ischemická
choroba srdeční, což může vyústit k srdečnímu selhání. Dalším onemocněním je cévní
mozková příhoda. Tyto stavy ohrožují člověka přímo na životě. Homocystein působí
na stěnu cév zhoršením elasticity, vyvolává oxidační stres a vychytává NO na
molekulu hemu ve své struktuře, čímž brání vasodilataci a zhoršuje tak funkci cév. [16]

4.1.2 Hypertenze
U zdravého jedince je krevní tlak 120/80 mmHg. Pokud je zvýšená hladina
homocysteinu v krvi, může to způsobit zvýšení krevního tlaku. Krevní tlak vzroste u
mužů o 0,7 mmHg a u žen se tato hodnota zvýší o 1,2 mmHg. Jednou z příčin zvýšení
krevního tlaku je působení homocysteinu na stěnu cév, která ztrácí svou funkci. Další
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příčinou je vyvolání zánětu, narušení fibrinolýzy a koagulace, nepříznivý vliv má i na
metabolismus tuků, homocystein působí na HDL a LDL částice, ty jsou jeho vlivem
oxidovány. [16]

4.2 Diabetes mellitus a jeho komplikace
Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické onemocnění, které postihuje
metabolismus sacharidů. Hlavním znakem je trvale zvýšená hladina glykémie v krvi
nad 6 mmol/l, která není kompenzovaná inzulínem. Trvalá hyperglykémie má neblahý
vliv na buňky, kdy dochází k jejich poškození a dysfunkci. Mezi základní mechanismy
poškození

patří

oxidační

stres,

jenž

vzniká

tvorbou

kyslíkových

radikálů.

Hyperglykémie postihuje nejčastěji cévy, nervová zakončení, ale i orgány jako jsou
ledviny a oči, u kterých dochází k narušení jejich funkce. [47, 55]
Cukrovka se dělí dle vzniku, obecně rozeznáváme diabetes I. typu a diabetes II.
typu. Diabetes I. typu se řadí mezi autoimunitní onemocnění, kdy dochází k poškození
β buněk v pankreatu. Zatímco diabetes II. typu vzniká postupně a jednou z možných
příčin je vznik inzulínové rezistence. [55]
4.2.1 Nefroskleróza
Zvýšená koncentrace homocysteinu vede ke snížení glomerulární filtrace a
následnému narušení filtrace homocysteinu z krve. V ledvinách se nachází specifické
buňky, které syntetizují enzym CBS, ten následně metabolizuje homocystein. Pokud
je dlouhodobě zvýšená koncentrace homocysteinu, ledviny nejsou schopny ho dále
metabolizovat. Dochází tak k narušení jejich struktury a rozvoji nefrosklerózy. [15]
Během nefrosklerózy dochází k nižšímu vyplavování homocysteinu a dalších
metabolitů, jako je například serin a tryptofan do moče. Homocystein se hromadí
v ledvině a dochází k dalšímu rozvoji postižení ledviny, jako je endoteliální dysfunkce
a renální fibróza. Tento dlouhodobý stav může vyvolat selhání ledvin. [54]

4.2.2 Diabetická retinopatie
Diabetická retinopatie je jednou z příčin ztráty zraku u dospělých. V sítnici je
zvýšen oxidační stres, který urychluje destrukci kapilárních buněk. Jednou z možných
příčin rozvoje retinopatie je vysoká koncentrace homocysteinu, dochází tak
k poškození mitochondrií v endoteliálních buňkách sítnice. [56]
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4.3 Onemocnění skeletární soustavy
Homocystein se váže na molekulu kolagenu, ale jeho množství se nachází ve
fyziologickém rozmezí. Hlavním důvodem narušení kostí je porucha tvorby kolagenní
sítě, ta je závislá na enzymu lysyl oxidáza, jehož kofaktorem je vitamín B6 a měď.
Dochází tak k defektu růstu kostí, neboť je narušena endochondrální osifikace.
Chondrocyty podléhají pomalejší diferenciaci, což se projeví zpomaleným růstem
holenní a stehenní kosti u dětí ve 3 měsících po narození. Homocystein působí na
buňky kostní dřeně, kde vyvolává předčasnou apoptózu pomocí oxidačního stresu.
Reaktivní formy kyslíku aktivují NF-κB, které odpovídají na podnět a navozují tak
apoptózu buňky. Reaktivní forma kyslíku působí pozitivně na osteoklasty, které
resorbují kostní tkáň, čímž dochází k úbytku kostní hmoty. [57]

4.3.1 Osteoporóza
Osteoporóza

je onemocnění kostí,

které

postihuje

především

jedince

v pokročilém věku. Dochází ke zhoršení kostní struktury a snížení kostní hmoty, což
zvyšuje riziko zlomenin. Pokud je zvýšená koncentrace homocysteinu, dochází
k podpoře osteoklastů, jež resorbují kost. Osteoporóza z důvodu zvýšené hladiny
homocysteinu se vyskytuje již kolem 16. roku života. [18]

4.4 Onemocnění nervové soustavy
Homocystein působí přímo na buňky nervového systému, které poškozuje, čímž
ztrácí svou funkci. Pokud se jedná o těžký deficit enzymu CBS, může to vést
k neurologickému selhání. Na rozdíl od jiných buněk neurony nemají schopnost se
dělit, což vede k trvalé ztrátě. Mezi diskutovaná neurologická onemocnění, která jsou
spjata s vysokou hladinou homocysteinu, patří například Alzeimerova choroba,
roztroušená skleróza a Parkinsonova choroba. Homocystein také působí na psychické
zdraví jedince, zde můžeme zařadit především deprese. [58]

4.4.1 Alzheimerova choroba
Jedná se o progresivní neurodegenerativní onemocnění mozkové tkáně, které
vede k postupné ztrátě paměti a rozvoji demence. Alzheimerova choroba postihuje
především osoby s vyšším věkem. Během tohoto onemocnění dochází k masivnímu
úbytku neuronů především v hipokampu a asociačních oblastech mozkové kůry.
Dalším typickým znakem Alzheimerovy nemoci je hromadění amyloidu β a tvorba
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amyloidních plaků. Pokud se v krvi nachází vysoká koncentrace homocysteinu a
zároveň

nízká

koncentrace

vitamínu

B12

a

folátů,

dochází

k

narušení

S-adenosylmethioninového cyklu. Tento cyklus je důležitý především pro methylaci
DNA. Další příčinou poškození neuronů je zvýšený oxidační stres. Ten působí na
neurony, ale zároveň může poškodit DNA. [59]

4.5 Vliv homocysteinu na plod
Zvýšená koncentrace homocysteinu, jak už bylo zmíněno, zvyšuje oxidační stres,
který má neblahý vliv na tkáně, ale i plod. Pokud je zvýšen oxidační stres během
těhotenství, dochází k poškození buněk plodu, ale i jeho DNA. Ženy, u nichž byla
během těhotenství zaznamenána zvýšená hladina homocysteinu, mají zvýšené riziko
předčasného porodu, potratu nebo nízké porodní hmotnosti novorozence. Pokud je
homocystinurie spojena i s nedostatkem vitamínu B12 a folátu, je zvýšené riziko
preeklampsie. Preeklampsie je závažné onemocnění, které postihuje matku ale i plod,
může dojít k předčasnému porodu nebo k úmrtí plodu. Příčina preeklampsie není
doposud zcela známá, ale jednou z možných příčin je právě zvýšená koncentrace
homocysteinu a sním spjatého oxidačního stresu. [60]
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5 Vyšetřovací metody
5.1 Molekulárně cytogenetické vyšetření
Před identifikací daného genu se v rámci identifikace genu klade zřetel pouze na
pozorování fenotypu onemocnění. Hlavní příčinou je nedostatek biologického
materiálu pacienta a jeho rodiny. Nejnáročnější provedení odběru je u novorozenců,
v rámci těchto odběrů dochází k vysoké zátěži, proto se u novorozenců volí odběr
kapky krve z paty. Tato metoda nezatěžuje novorozence ani matku a je jednodušší na
provedení. Další překážkou cytogenetického vyšetření je složitost nemocí, kdy je
příčinou mutace více genů. [61]
Prenatální vyšetření zahrnuje analýzu chromozomů plodu, v rámci které se
odebírají buňky pomocí aminocentézy, která se provádí do 16. týdne těhotenství, nebo
odběrem choriových klků placenty, jenž se provádí od 11. týdne. Tato vyšetření patří
mezi invazivní, během nichž hrozí riziko poškození plodu, nebo může dojít k potratu.
Kultivace buněk trvá několik dní až týdnů, aby se dosáhlo co největšího počtu
chromozomů, které se nachází v metafázi buněčného cyklu. [62]

5.1.1 Karyotyp
Vyšetření karyotypu patří mezi základní cytogenetická vyšetření, slouží
především k určení počtu a vyhodnocení struktury chromozomů a chromozomálních
aberací. Nejčastěji se využívá v prenatální diagnostice, onkologii a zjištění příčin
neplodnosti. Lidský karyotyp obsahuje 23 párů chromozomů, z toho je jeden pár
pohlavních chromozomů, u muže se jedná o XY a u žen o XX. Fyziologický karyotyp
ženy znázorňuje obrázek 4. Chromozomy určené pro vyšetření se nachází v metafázi
buněčného dělení, chromozomy se skládají do ekvatoriální roviny v diploidním počtu.
Chromozomy pro samotné vyšetření je nutné obarvit, aby byly viditelné jednotlivé
pruhy. Pro barvení G pruhů se používá barvivo Giemsa-Romanovského. Tmavé pruhy
se skládají z heterochromatinu. Tyto úseky jsou bohaté na adenin a thymin, zatímco
světlé pruhy jsou bohaté na guanin a cytosin. [63]
Mezi rozšířené metody vyšetření karyotypu patří FISH. Tato metoda slouží
především k vizualizaci specifických sekvencí DNA pomocí sond, které jsou zaměřeny
na DNA nebo RNA, to umožní přesnou lokalizaci sekvence, která je abnormální.
Sonda může být značená radioaktivně nebo flurescenčně. Takto značená sonda
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vstupuje do jádra buňky, kde hybridizuje se svým cílem dle komplementarity. Výhodou
FISH je, že se může provádět na nebarvených nebo barvených chromozomech
Giemsou. [63, 64]

Obrázek 4 Fyziologický karyotyp ženy [65]

5.1.2 Polymerázová řetězová reakce
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je metodou sloužící k měření genové
exprese. Neexistuje žádný univerzální gen, který by byl stabilní ve všech tkáních a za
stejných experimentálních podmínek. Je nutné proto identifikovat nejvhodnější
kontrolní gen pro konkrétní tkáň a experimentální podmínky. Nejčastější modifikací je
PCR v reálném čase. Pomocí PCR se sledují mutace a polymorfismy různých genů
pomocí přímého primeru a reverzního primeru. Pro následnou analýzu jsou vzorky
inkubovány s restrikčními enzymy, díky nim se rozdělí do frakcí, jež jsou od sebe
odděleny elektroforézou. Elektroforéza probíhá ve stejnosměrném proudu na
agarózovém gelu. Vzniklé frakce jsou vizualizovány ultrafialovým světlem. [66, 67]
Pro analýzu mutací je použita genomická DNA, jež je extrahovaná z plné krve.
DNA slouží k analýze celé oblasti genu CBS. DNA je selektivně amplifikovaná pomocí
PCR za použití primerů, následně se provádí analýzy konformačních polymorfismů.
[3]
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5.1.3 Komplementační test na bázi kvasinek pro polymerázovou
řetězovou reakci
Jedná se funkční test, který využívá kvasinky, aby se zjistila funkce CBS.
Plazmidy extrahované z Escherichia coli se přetransformují do kmene cys4
Saccharomyces cerevisiae, které se kultivují na selektivní půdě, kde není přítomen
cystein ani vitamíny. Během kultivace se přidává vitamín B6. Takto vzniklé plazmidy
jsou použity jako templát pro PCR. Pomocí sekvence genomu lze zjistit frekvenci alel
s mutacemi pro enzym CBS. [20]

5.1.4 Moderní techniky molekulární biologie
Metoda SIFT (Soring Intolerant from Tolerant) je algoritmus, který je založen na
sekvenční homologii a fyziochemických vlastnostech genetické informace. Tato
metoda udává pravděpodobnost, zda je mutace pro organismus nebezpečná a vede
k ovlivnění proteinu, nebo naopak je tolerována. [68]
Multivariační analýza proteinového polymorfismu je metoda založená na
rozeznání

základních

fyzikálně-chemických

vlastnostech

DNA.

Dochází

k vyhodnocení sekvence, zda vzniká nový polymorfismus, který má vliv na funkci
proteinu. [61, 68]
PolyPhen-2 je moderní metodou, jejímž principem je sledování sekvence a
strukturních komponent. Mezi důležité strukturní prvky patří například polarita
struktury, hydrofobicita jádra proteinu a jeho schopnost interakce s jinými proteiny.
Pokud systém nalezne chybu ve struktuře, rozlišuje, zda je tato chyba škodlivá nebo
tolerovaná. [68]

5.2 Biochemické vyšetření
5.2.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie můžeme stanovit analyty
v plazmě a moči. Vyšetřované parametry při homocystinurii jsou tyto: celkový
methionin, který se nachází v oxidované, redukované, volné a vázané formě,
homocystein, cystein, cystathionin, S-adenosylmethionin a S-adenosylhomocystein.
Separace analytů probíhá na koloně nejčastěji s roztokem kyseliny mravenčí (0,5%),
kyseliny heptafluorbutyrové (0,3%) a mobilní fáze s acetonitrilovým gradientem. Jako
vnitřní standardy se používají cystein, cysteinyl-glycin, glutathionin, SAM, SAH a
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homocystein. Retenční čas homocysteinu se nachází v rozmezí 5 až 6 minut. Pro
kvantifikaci se používají kalibrační křivky, porovnání plochy píku analytů a vnitřních
standardů. [69]

5.2.2 Měření hladiny homocysteinu
Plná žilní krev je odebrána do zkumavky s protisrážlivým činidlem EDTA, která
má za úkol vyvázat ionty vápníku a tím blokovat koagulační kaskádu. Celková
koncentrace se stanovuje z plazmy, kterou získáme centrifugací plné krve. Stanovuje
se: celková koncentrace aminokyselin, homocystein, cystein, S-adenosylmethionin,
S-adenosylhomocystein. [34, 69]
Homocystein se stanovuje enzymaticky, kdy veškerý přítomný homocystein ve
stanovované plazmě je redukován. Redukovaná forma homocysteinu je následně
přeměněna

pomocí enzymu

CBS

na cystathionin.

Vzniklý cystathionin

je

hydrolyzován, čímž vznikne homocystein, amoniak a pyruvát. Pyruvát s NADH
(redukovaný

nikotinamidadenindinukleotid)

je

následně

redukován

laktátdehydrogenázou, tím vzniká laktát a NAD+. Měří se pokles absorbance při
340 nm, tato hodnota je úměrná koncentraci homocysteinu ve vzorku. [70]
Jedna z možných metod stanovení homocysteinu v plazmě je pomocí
imunoanalýzy. Zde můžeme zařadit metodu jménem ELISA. Tato metoda má značně
vysokou citlivost, proto se často používá ke kvantitativnímu stanovení analytů, ale i ke
screeningu. Principem imunoanalýzy je reakce mezi protilátkou a antigenem, v případě
ELISA je protilátka značená enzymem. [58, 60]

5.2.3 Měření hladiny folátů a vitamínu B12
Jedna z možných metod pro stanovení koncentrace folátů a vitamínu B12
v plazmě je pomocí chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA). Tato metoda spočívá v
uvolňování energie, v tomto případě luminiscence během chemické reakce.
Výsledkem je různá intenzita luminiscence, jež odpovídá koncentraci stanovovaného
analytu. CLIA se používá především při stanovení bezpečnosti potravin, v klinické
diagnostice a k farmaceutické analýze. [71]

5.3 Novorozenecký screening
Novorozenecký screening slouží především k diagnostice metabolických poruch,
mezi něž patří fenylketonurie, homocystinurie, leucinóza neboli nemoc javorového
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sirupu. V České republice se od roku 2016 vyšetřuje celkem 18 onemocnění z kapky
krve novorozence. [72]
Nejčastější metodou stanovení je Guthrieho test, dále také substituční test
bakteriální inhibice a enzymatické imunotesty. Nově zavedenou metodou stanovení je
kapalinová chromotagrafie s tandemovou hmotnostní spektrometrii. [72, 73]

5.3.1 Novorozenecký screening homocysteinu
Hlavní metodou je HPLC, pro tuto metodu je vhodný odběr kapky krve z paty
novorozence. Takto získaná krev je nanesena na filtrační papír. Krevní skvrny jsou
stabilní po dobu 1 měsíce při teplotě 4 °C, to umožňuje další stanovení s odstupem
času. Dříve se používala mikroanalýza plazmy, ale získávání plazmy z kapilární
zkumavky je náročné a je nezbytná centrifugace, která není nutná při odběru krve na
filtrační papír. Krevní skvrny jsou analyzovány pomocí HPLC s elektrochemickou
detekcí. Tato metoda umožňuje snadnou a rychlou analýzu vzorku a mírnou zátěž pro
novorozence, kterému se nemusí odebírat velké množství krve pro analýzu plazmy.
[73]
Další možností novorozeneckého screeningu je Spaethův-Barberův test, který je
založen na reakci homocysteinu s kyanidovým nitroprusidem. Nevýhodou této metody
je nízká citlivost. [73]
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6 Léčba
6.1 Farmakologická terapie
Jedna z možností léčby klasické homocystinurie je suplementace vitamínu B6,
kyseliny listové, vitamínu B12 a betainu. Tato léčba je dostupná a nevykazuje vedlejší
příznaky. Pokud se jedná o klasickou homocystinurii, má ve většině případů pozitivní
vliv na hladinu homocysteinu v krvi. Vitamín B6 slouží především jako kofaktor pro
CBS, ale společně s vitamínem B12 má účinky i na vasodilataci. Díky tomuto účinku
se snižuje riziko rozvoje aterosklerózy a následné ischemie. Suplementace kyseliny
listové vede ke snížení zánětlivých markerů, ale také ke zlepšení kognitivních funkcí u
pacientů s Alzheimerovou chorobou. [44]

6.1.1 Betain
Další možností farmakologické léčby je suplementace betainu. Jedná se o
oxidovanou formu cholinu, který je nezbytnou součástí potravin (vejce, brokolice,
losos). Vysoké dávky betainu se indikují u pacientů, jež mají deficit enzymu MTHFR a
CBS. Betain působí jako donor methylu při remetylaci homocysteinu, tato reakce
probíhá pomocí betain-homocysteinmethyltrasnferázy. Dalším účinkem betainu je
zvyšování koncentrace methioninu a zároveň snižování hladiny homocysteinu jak
v krvi, tak i ve tkáních. [74]
Doporučená denní dávka u dospělých s mutací CBS je 6 g betainu. U pacientů
s deficitem MTHFR je doporučená denní dávka vyšší, jedná se o 9 g betainu za
24 hodin. Zatímco u dětí se denní dávka betainu pohybuje od 107 do 181 mg na
kilogram hmotnosti. U většiny pacientů se celkové a klinické příznaky stabilizovaly a
nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. [75]

6.1.2 Nebivolol
Jedná se o směs d-nebivololu a 1-nebivololu, jehož hlavní funkcí je snižování
krevního tlaku. Nebivolol je selektivní blokátor p-1 receptoru, tím je schopen snižovat
oxidační stres, který je vyvolán zvýšenou koncentrací homocysteinu. Další účinek byl
pozorován na hlodavcích, u kterých byl zvýšen příjem cholesterolu. U takto krmených
hlodavců s Nebivololem se snížilo riziko rozvoje aterosklerózy. Nebivolol se indikuje
především u homocystinurie, kde jsou rozvinuty klinické příznaky z důvodu zvýšeného
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oxidačního stresu. Nejedná se o první volbu léčby, jež má za účel snížit koncentraci
homocysteinu v krvi. [76]

6.2 Dietní omezení
Hlavním zdrojem sirných aminokyselin je především maso a ryby. Kvůli nízkému
obsahu sirných aminokyselin v rostlinách se nyní uvažuje při léčbě homocystinurie o
vynechání masa z jídelníčku a zařazení více rostlinné stravy. Výhodou je
vegetariánství nebo veganství, jejichž strava je na bázi rostlinného původu. Jako zdroj
bílkovin a potřebných nutrientů v potravě se volí doplňky stravy, jež zaručí doporučené
množství bílkovin, aminokyselin (kromě sirných) a minerálů, které jsou nezbytné pro
správnou funkci organismu. [69]
Další možnou léčbou je substituce cysteinu. Předpokládá se, že cystein je
schopen odstraňovat homocystein, pokud je vázaný na protein. Takto uvolněný
homocystein je lépe filtrován a odstraňován ledvinami do moče. Zvýšeným přísunem
cysteinu lze snížit syntézu homocysteinu z methioninu, následně se zvýší
remethylační procesy. [77]

6.3 Experimentální terapie
Experimentální léčba homocystinurie je pouze na začátku výzkumu. Testování
probíhá prozatím na malých laboratorních zvířatech, u kterých došlo ke snížení
koncentrace homocysteinu. Experimentální léčba se zabývá především účinkem
enzymatické terapie, jež je založena na substituci podobného enzymu CBS.
Enzymatická terapie pomocí OT-58 (Orphan Technologies) je rekombinantní variantou
enzymu CBS. OT-58 převádí volný homocystein na cystathionin, čímž snižuje
koncentraci homocysteinu v krvi, ale také v tkáních. Další možnou volbou terapie je
AEB4104, tj. rekombinantní lidská varianta cystathionin gama-lyázy, která slouží
k zpracování homocysteinu. Do experimentální léčby patří také genová terapie. Do
genové terapie lze zařadit rAAV CBS. Tato látka nahrazuje defektní variantu genu
CBS. Díky této náhradě defektního úseku dochází k intracelulárnímu zpracování
homocysteinu. [1]
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou vzniku homocystinurie.
Toto onemocnění je autozomálně recesivní, postihuje recesivní homozygoty (aa).
Příčinou rozvoje onemocnění je deficit nebo mutace genu pro enzym CBS. Tento
enzym hraje důležitou roli při přeměně homocysteinu na aminokyselinu cystein. Další
možnou příčinou vzniku tohoto onemocnění je nedostatečné množství potřebných
kofaktorů.
Homocystein se v lidském organismu metabolizuje dvěma cestami, jedna
z možný cest je remethylace zpět na methionin. Druhou možnou cestou přeměny
homocysteinu je vznik cysteinu pomocí enzymu CBS. Podmiňující gen pro správnou
funkci enzymu CBS se nachází na 21 chromozomu. Pokud tento gen není přítomen,
nevytváří se v organismu tento enzym a koncentrace homocysteinu se začíná
navyšovat nad rámec fyziologického rozhraní. K dalším genetickým příčinám vzniku
homocystinurie je postižení genu pro enzym MTHFR.
Homocystinurie je nejčastěji spojována v souvislosti s rozvojem onemocnění,
především s aterosklerózou, jenž vystupuje jako rizikový faktor. Vědci sledují
především jeho cytotoxický účinek na jednotlivé buňky a orgánové soustavy. Zvýšená
koncentrace homocysteinu je spojována také s Alzheimerovou chorobou, příčina
vzniku této nemoci není dodnes zcela známá. Homocystein má přímý toxický účinek
na buňky, dochází ke zvýšení oxidačního stresu, čímž dojde k narušení struktury
buňky. Poškozené buňky ztrácí svou plnou funkci a dochází k rozvoji patologie.
Homocystinurie se vyskytuje jak u mužů, tak u žen. Pokud se homocystinurie vyskytuje
u žen, může dojít k narušení fyziologického vývoje plodu.
Záchyt homocystinurie se provádí již při narození pomocí novorozeneckého
screeningu, jenž zachytává přítomnost homocysteinu v krvi. Jako základní metody pro
stanovení koncentrace homocysteinu v krvi nebo v moči se používají HPLC nebo
imunochemické metody.
Momentální léčba je závislá pouze na substituci vitamínů skupiny B a dietním
omezení. Během tohoto roku se začalo s experimentální léčbou homocystinurie, jež
se zatím testuje pouze na zvířatech. Experimentální léčba polemizuje o genové terapii
a možnosti substituce deficitních enzymů. Výzkum této léčby má pozitivní vliv na
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hladinu homocysteinu v krvi, ale také v tkáních hlodavců. U těchto testovaných zvířat
došlo rovněž ke zpomalení rozvoje sekundárního poškození tkání.
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