Cerebrotendinózna xantomatóza
Kazuistika adultného pacienta
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Úvod
Cerebrotendinózna xantomatóza (CTX) je autozómovo recesívne dedičné ochorenie, u ktorého je základná triáda príznakov katarakty, šľachových xantómov
a neurologických symptómov. Ochorenie je známe od 30-tych rokov 20 storočia, avšak napriek tomu je celosvetovo doteraz diagnostikovaných len približne 400
pacientov. Je podmienené patogénnymi variantmi v géne CYP27A1, ktorý kóduje 27-hydroxylázu, enzým zúčastňujúci na syntéze žlčových kyselín. Pri narušení
funkcie tohto enzýmu dochádza k bloku v syntetickej dráhe žlčových kyselín, k deficitu primárnych žlčových kyselín a k akumulácii žlčových alkoholov a
cholestanolu. Z neurologických symptómov sa najčastejšie u pacientov pozorujú cerebelárne príznaky, spasticitu dolných komńčatín, polyneuropatiu. K prejavom
ochorenia okrem vyššie menovaných príznakov sa môže vyskytnúť aj cholestatický ikterus v novorodeneckom veku, hnačky, ktoré sa najčastejšie objavujú
v detskom veku, psychiatrické ťažkosti, akcelerovaná ateroskleróza, osteoporóza. Na magnetickej rezonancii mozgu je typickým príznakom abnormný signál nuclei
dentati ako aj priľahlej bielej hmoty ale môžu sa vyskytnúť aj atrofia mozgu a mozočka, iná nešpecifická leukoencefalopatia alebo zmeny signálu v laterálnom trakte
a vo fasciculus gracilis v mieche. Diagnostika je založená na zistení elevácie hodnôt cholestanolu v sére a/alebo zvýšenom odpade žlčových alkoholov v moči. Pre
konfirmáciu ochorenia sa štandardne požaduje molekulárno-genetické vyšetrenie génu CYP27A1. Dostupná je terapia kyselinou chenodeoxycholovou, ktorá
spomaľuje, resp. pozastaví progresiu neurologického ochorenia. Po podaní tejto terapie dochádza k zlepšeniu gastrointestinálnych príznakov a u časti pacientov
môže dochádza aj k zlepšeniu nálezu polyneuropatie.
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Kazuistika

Metabolomický nález

Pacient bol 32 ročný, vyučený pekár, v zamestaní mal problémy
s chápaním pokynova ich dodržiavaním. Vo veku 31 rokov začal mať
problémy so stabilitou, prejavujúce sa častejšími pádmi, subjektívne
pozoroval zhoršenie reči, akoby bol opitý, objavili sa zmeny správania
a poruchy pamäte. V 31 rokoch mal taktiež operovanú kataraktu
lokalizovanú bilaterálne. Od cca 27 rokov pozoruje zhrubnutie
Achillových šliach. Psychiatrický nález u pacienta zahrňoval
obsedantno-kompulzívnu poruchu, znížený intelekt a úzkostne
depresívnu poruchu. V pomocných vyšetreniach bola prostredníctvom
EMG vyšetrenia popísaná ľahká axonálna neuropatia. Pri MR vyšetrení
mozgu bola popísaná atrofia thalamo-mezencefalického prechodu,
v oblasti mezencefala, v oblasti medula oblongata a v oblasti
cerebelárnych hemisfér. V genealógii pacient neuvádzal signifikantné
neurologické a neuropsychiatrické ťažkosti, u matky bol popísaný exitus
pri hepatálnom zlyhaní avšak bol u nej uvedený aj abúzus alkoholu
a u starého otca údaj o exite pre náhlu cievnu príhodu. Pacientovi bol
následne odporúčaný neurologický dispenzár.

U pacienta bolo na základe klinického obrazu
a suspekcie na možnú dedičnú metabolickú poruchu,
realizované široké metabolické vyšetrenie séra a moču,
ktorého súčasťou bolo aj vyšetrenie sterolov vrátane
cholesterolu, cholestanolu a 7-dehydrocholesterolu.
Vyšetrenie bolo realizované pomocou extrakcie sterolov
do rozpúšťadla, ich derivatizácie v prostredí pyridínu.
Následne bol cholestanol a 7-dehydrocholesterol
kvantifikovaný
pomocou
GC/MS
technológie.
Metabolity boli identifikované na základe retenčných
časov a hmotnostných spektier prostredníctvm NIST
knižnice a spektier získaných zo štandárd. Kvantifikácia
bola urobená na základe prepočtu z kalibračných kriviek
s úpravou na vnútornú štandardu. Týmto postupom boli
u pacienta zistené zvýšené hodnoty sérového
cholestanolu 100,3 µmol/l (referenčné hodnoty 4-16
µmol/l) ako aj zvýšené hodnoty 7-dehydrocholesterolu
77,4 µmol/l (referenčné hodnoty <0,85 µmol/l).
Jednoznačne svedčiace pre diagnózu CTX.
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Molekulárno-genetický nález
Obr.3

Vzhľadom na nález v metabolickom vyšetrení sme indikovali
molekulárno-genetické vyšetrenie – sekvenčnú analýzu CYP27A1 génu.
Toto vyšetrenie ukázalo prítomnosť dvoch patogénnych variantov –
variantu c.1183C>T a variantu c.1184+1G>A oba varianty v
heterozygotnom stave. Tento nález spolu s metabolickým nálezom
potvrdil diagnózu CTX.

Obrázok 1 a 2. Hore je GC/MS záznam
s pacienta s normálnymi hodnotami
cholestanolu. Dolev je záznam od
reportovaného pacienta, kde je vidieť
výrazná elevácia cholestanolu.

Variant c.1183C>T je jeden z prvých popísaných variantov u pacientov s
CTX a objavuje sa v literature pomerne často a v skupinách pacientov s
rôznym etnickým pôvodom. Z tohto dôvodu je opodstatnené si myslieť,
že ide o mutačný hotspot.
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Obrázok 3. Hmotnostné spektrá cholestanolu

Kedy myslieť na cerebrotendinóznu xantomatózu

Obrázok 4. Sekvenčný záznam, variant c.1183C>T
označený červenou šípkou, variant
O
c.1184+1G>A čiernou šípkou

V novorodeneckom veku by mal cholestatický ikterus podmieniť zahrnutie indikácie vyšetrenia
CTX v rámci diferenciálnej diagnostiky, najmä v prípade prolongovaného priebehu alebo
komplikácii charakteru hepatopatie. V detskom veku sa u pacientov objavuje patognomická
kombinácia katarakty a hnačiek. Taktiež kombinácia katarakty a osteoporózy v detskom veku
môže svedčiť pre CTX. U dospelých pacientov s neurologickými, prípadne psychiatrickými
príznakmi je potrebné pátrať po anamnéze katarakty, hnačiek a po prítomnosti xantómov. Pri
kombinácii týchto nálezov je potrebné indikovať laboratórne vyšetrenie cholestanolu alebo
žlčových alkoholov v telesných tekutinách. Úvahu o CTX by mal podnietiť aj nález
abnormného signálu v nuclei dentati.
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