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Περίληψη
Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που εντός του αναπτύσσονται διάφορα μονοπάτια για παραγωγή ενέργειας. Τα
μιτοχονδριακά νοσήματα μπορεί να είναι πολυσυστηματικά, αλλά εμφανίζονται με πολύ συχνή συμμετοχή του σκελετικού μυός. Αυτό συμβαίνει διότι είναι ένας ιστός που
χρειάζεται πολύ ενέργεια και έχει πολλά μιτοχόνδρια. Οι
μιτοχονδριακές μυοπάθειες αποτελούν μία από τις πλέον
ανομοιογενείς κατηγορίες ανθρώπινων νοσημάτων. Δύναται να οφείλονται σε μεταλλάξεις τόσο του μιτοχονδριακού
,όσο και του πυρηνικού DNA. Αν και η παθογένεσή τους είναι ακόμη κατά βάση άγνωστη, υπάρχουν κάποιοι γενικώς
αποδεκτοί παθογενετικοί μηχανισμοί.
Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή
Οι μιτοχονδριακές μυοπάθειες περιγράφηκαν στις αρχές
της δεκαετίας του 1960, όταν συστηματικές ιστοχημικές
μελέτες ανέδειξαν υπερβολικό πολλαπλασιασμό των μιτοχονδρίων με φυσιολογική ή μη εμφάνιση στους μυς των
ασθενών με αδυναμία ή έλλειψη αντοχής στην άσκηση.1,2
Επειδή, με την τροποποιημένη τρίχρωμη χρώση Gomori οι
περιοχές της μιτοχονδριακής συσσώρευσης εμφανίζονταν
βυσσινί, οι μη φυσιολογικές ίνες έχουν βαπτιστεί «raggedred fibers»3 και κατέληξε να θεωρείται το παθολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μιτοχονδριακής νόσου.
Ωστόσο, σύντομα έγινε φανερό ότι σε πολλούς ασθενείς με
ragged-red fibers η μυοπάθεια συνοδεύεται με συμπτώματα και σημεία της συμμετοχής του εγκεφάλου, και εισήχθη
ο όρος «μιτοχονδριακές εγκεφαλομυοπάθειες». Κατέστη
επίσης σαφές ότι η έλλειψη ragged-red ινών στη βιοψία
δεν αποκλείει μία μιτοχονδριακή αιτιολογία, όπως αποδεικνύεται από το σύνδρομο Leigh, μία εγκεφαλοπάθεια της
βρεφικής ή παιδικής ηλικίας, που πάντα οφείλεται σε δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, αλλά σπάνια συνοδεύεται
από ragged-red fibers.
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Μιτοχόνδρια - Αναπνευστική Αλυσίδα Κληρονομικότητα
Σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή «ενδοσυμβιωτική
υπόθεση,» τα μιτοχόνδρια είναι η μετεξέλιξη των προβακτηρίων που εισήλθαν σε αναερόβια εμπύρηνα κύτταρα
και τα προίκισαν με το πολύτιμο δώρο του οξειδωτικού
μεταβολισμού. Έτσι, τα μιτοχόνδρια είναι η κύρια πηγή
ενέργειας για όλους τους ανθρώπινους ιστούς και περιέχουν πολλές μεταβολικές οδούς, συμπεριλαμβανομένων
του συμπλόκου πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης, του
κύκλου καρνιτίνης, των «σπιράλ» της βήτα-οξείδωσης
και του κύκλου του Krebs (επίσης γνωστή ως «κύκλος τρικαρβοξυλικού οξέος»).
Παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές σε όλα αυτά τα
μονοπάτια είναι εξ ορισμού μιτοχονδριακές ασθένειες,
ο όρος «μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια» έχει καθιερωθεί για να αναδείξει διαταραχές που οφείλονται σε
διαταραχές στην αναπνευστική αλυσίδα.4,5 Αυτό είναι
το «τέλος των επιχειρήσεων» του οξειδωτικού μεταβολισμού, όπου παράγεται το ATP. Τα ισοδύναμα που
παράγονται στον κύκλο του Krebs και στα σπιράλ της
β-οξείδωσης περνούν κατά μήκος μίας σειράς συμπλοκών πρωτεΐνης ενσωματωμένων στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη (αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων). Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελείται
από 4 πολυμερικά συμπλέγματα (Ι έως IV) συν 2 μικρούς
μεταφορείς ηλεκτρονίων, το συνένζυμο Q10 (ή ουβικινόνη) και το κυτόχρωμα c. Η ενέργεια που παράγεται από
αυτές τις αντιδράσεις χρησιμοποιείται για την άντληση
πρωτονίων από το μιτοχονδριακό χώρο εντός του χώρου
μεταξύ της εσωτερικού και της εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης. Αυτό δημιουργεί μία ηλεκτροχημική
κλίση πρωτονίων, που χρησιμοποιείται από το σύμπλοκο
V (ή ΑΤΡ συνθάση) για την παραγωγή ΑΤΡ σε μια διαδικασία γνωστή ως σύζευξη οξείδωσης / φωσφορυλίωσης.
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της αναπνευστικής
αλυσίδας είναι ο διπλός γενετικός της έλεγχος: το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) κωδικοποιεί 13 από τις περίπου
80 πρωτεΐνες που συνθέτουν την αναπνευστική αλυσίδα,
και το πυρηνικό DNA (nDNA) κωδικοποιεί όλες τις άλλες.
Αξιοσημείωτα, το συγκρότημα II, το συνένζυμο Q10 και
το κυτόχρωμα c κωδικοποιούνται αποκλειστικά από το
nDNA. Σε αντίθεση, τα σύμπλοκα Ι, III, IV, και V περιλαμβάνουν ορισμένες υπομονάδες που κωδικοποιούνται
από mtDNA: 7 για το σύμπλοκο Ι (ND1, ND2, Nd3, ND4,
ND4L, ND5, και ND6), 1 για το σύμπλοκο III (κυτόχρωμα
b), 3 για το σύμπλοκο IV (COX Ι, COX II, και III COX), και 2
για το σύμπλοκο V (ΑΤΡάση 6 και ΑΤΡάση 8).5
Το ανθρώπινο mtDNA είναι ένα 16569-kb κυκλικό,
δίκλωνο μόριο, το οποίο περιέχει 37 γονίδια: 2 γονίδια
rRNA, 22 γονίδια tRNA και 13 δομικά γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας
που αναφέρονται παραπάνω.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, το mtDNA έχει χάσει
μεγάλο μέρος της αρχικής αυτονομίας του και πλέον
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πυρηνικό γονιδίωμα
για την παραγωγή των παραγόντων που απαιτούνται για
την ακεραιότητα του mtDNA: μεταγραφή, μετάφραση
και αντιγραφή, ακεραιότητα εσωτερικής μεμβράνης και
μιτοχονδριακή δυναμική.5 Κάθε κύτταρο περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες mtDNA αντίγραφα (πολυπλασμία),
τα οποία, κατά την κυτταρική διαίρεση κατανέμονται τυχαία στα θυγατρικά κύτταρα. Σε φυσιολογικούς ιστούς
όλα τα μόρια mtDNA είναι πανομοιότυπα (homoplasmy).
Επιβλαβείς μεταλλάξεις του mtDNA συνήθως (αλλά
όχι πάντα) επηρεάζουν μόνο ορισμένα αλλά όχι όλα τα
mtDNAs (ετεροπλασμία). Η κλινική έκφραση μίας παθογόνου μετάλλαξης mtDNA καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από τη σχετική αναλογία κανονικών και μεταλλαγμένων
γονιδιωμάτων σε διαφορετικούς ιστούς. Ένας ελάχιστος
κρίσιμος (οριακός) αριθμός των μεταλλαγμένων mtDNAs
απαιτείται για να προκαλέσει μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή ιστό και μιτοχονδριακή νόσο σε ένα άτομο (επίδραση κατωφλίου).
Κατά την κυτταρική διαίρεση, η αναλογία του μεταλλαγμένου mtDNAs σε θυγατρικά κύτταρα μπορεί να
αντιστραφεί και ο φαινότυπος μπορεί να αλλάξει ανάλογα. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται «μιτωτικός
διαχωρισμός», εξηγεί πώς ο κλινικός φαινότυπος μπορεί
να αλλάξει σε ορισμένους ασθενείς με διαταραχές που
σχετίζονται με το mtDNA καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία.
Κατά τη γονιμοποίηση όλο το mtDNA προέρχεται από
το ωάριο. Ως εκ τούτου, ο τρόπος μετάδοσης του mtDNA
και των σημειακών μεταλλάξεων του mtDNA (οι απλές
διαγραφές του mtDNA είναι συνήθως σποραδικά γεγονότα) διαφέρει από τη μενδελιανή κληρονομικότητα. Μία
μητέρα που φέρει ένα σημείο μετάλλαξης mtDNA θα το
μεταδώσει σε όλα τα παιδιά της (αγόρια και κορίτσια),
αλλά μόνο οι κόρες της θα το μεταδώσουν στους απογόνους τους. Ο καλύτερος τρόπος για μία πορεία προς
τη διάγνωση των μιτοχονδριακών εγκεφαλομυοπαθειών
είναι να χρησιμοποιηθεί μία ταξινόμηση που συνδυάζει
κλινικά χαρακτηριστικά, μυϊκή ιστοχημεία, βιοχημεία και
γενετική. Από γενετικής άποψης, υπάρχουν 2 μεγάλες
κατηγορίες: διαταραχές που οφείλονται σε ελαττώματα
του mtDNA και διαταραχές που οφείλονται σε ελαττώματα των nDNA.

Διαταραχές οφειλόμενες σε βλάβη του
μιτοχονδριακού DNA
Αυτές περιλαμβάνουν αναδιατάξεις (μόνο διαγραφές
ή διπλασιασμούς) και σημειακές μεταλλάξεις.
Αναδιατάξεις του mtDNA. Εφάπαξ διαγραφές των
mtDNA έχουν συσχετισθεί με 3 σποραδικές νοσολογικές
οντότητες:
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Το πρώτο είναι το σύνδρομο Pearson (PS), μία συνήθως θανατηφόρα διαταραχή της βρεφικής ηλικίας, που
χαρακτηρίζεται από σιδηροβλαστική αναιμία και δυσλειτουργία της εξωκρινούς λειτουργίας του παγκρέατος. Το
δεύτερο είναι το σύνδρομο Kearns-Sayre (KSS), μια πολυσυστηματική διαταραχή κινήσεων των ματιών (προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία), με αμφιβληστροειδοπάθεια, και καρδιακό μπλοκ, με έναρξη πριν από την
ηλικία των 20.
Συχνά επιπλέον σημεία είναι η αταξία, η άνοια και
οι ενδοκρινοπάθειες (σακχαρώδης διαβήτης, κοντό ανάστημα, υποπαραθυρεοειδισμός). Η γαλακτική οξέωση, η
αυξημένη πρωτεΐνη στο ΕΝΥ (πάνω από 100 mg / dl) και
τα διάσπαρτα COX-αρνητικά ragged-red fibers στη βιοψία
μυός είναι τυπικές εργαστηριακές ανωμαλίες. Η τρίτη νόσος είναι η προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία με ή
χωρίς εγγύς αδυναμία των άκρων, συχνά συμβατή με μία
κανονική διάρκεια ζωής. Οι διαγραφές ποικίλλουν σε μέγεθος και θέση, αλλά μία «κοινή» διαγραφή 5 kb συχνά
παρατηρείται σε ασθενείς και σε ηλικιωμένα άτομα.6,7
Σημειακές μεταλλάξεις. Πάνω από 250 σημειακές
παθογόνες μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί στο mtDNA
ασθενών με μία ποικιλία διαταραχών, τα περισσότερα
από τα οποία είναι κληρονομούμενα από τη μητέρα και
πολυσυστηματικά,8 αλλά μερικά είναι σποραδικά και εμφανίζονται σε μεμονωμένο ιστό. Μεταξύ των μητρικά
κληρονόμούμενων εγκεφαλομυοπαθειών 4 σύνδρομα
είναι πιο συχνά.
Το πρώτο είναι το MELAS (μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια, γαλακτική οξέωση, εγκεφαλικό επεισόδιο),
το οποίο παρουσιάζεται συνήθως σε παιδιά ή νεαρούς
ενήλικες μετά την ανάπτυξη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υποτροπιάζοντα έμετο, ημικρανία και επεισόδιο,
που προσομοιάζει με εγκεφαλικό που προκαλεί φλοιώδη τύφλωση, ημιπάρεση ή ημιανοψία. Η μαγνητική
τομογραφία του εγκεφάλου δείχνει «έμφρακτα», που
δεν αντιστοιχούν στην κατανομή των μεγάλων αγγείων,
αυξάνοντας το ερώτημα αν τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι αγγειακής ή μεταβολικής αιτιολογίας.9 Η πιο κοινή
mtDNA μετάλλαξη είναι η m.3243A> G στο tRNA (Leu)
(UUR) γονίδιο, αλλά και πολλές άλλες μεταλλάξεις έχουν
συσχετιστεί με MELAS, κυρίως η μετάλλαξη m.13513G>
Α στο γονίδιο ND5, που κωδικοποιεί την υπομονάδα 5
του συμπλόκου Ι.10
Το δεύτερο σύνδρομο είναι το MERRF (μυοκλονική επιληψία με ragged-red fibers), που χαρακτηρίζεται
από μυόκλονο, αδυναμία, αταξία, σπασμούς, απώλεια
ακοής, άνοια, πολλαπλά λιπώματα και νευροπάθεια.11
Τρεις μεταλλάξεις στο mtDNA (m.8344A> G, m.8356T>
C, m.8363G> Α) έχουν συσχετιστεί με το MERRF και όλα
είναι στο γονίδιο tRNA (Lys).
Το τρίτο σύνδρομο εμφανίζεται σε 2 εκδοχές: (1) νευροπάθεια, αταξία, και μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, κεντρομυελική αδυναμία, επιληπτικές κρίσεις12
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ή (2) το κληρονομούμενο από τη μητέρα σύνδρομο Leigh,
μια σοβαρή βρεφική εγκεφαλοπάθεια με χαρακτηριστικές συμμετρικές αλλοιώσεις στα βασικά γάγγλια και το
εγκεφαλικό στέλεχος.13
Το τέταρτο σύνδρομο, η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber, χαρακτηρίζεται από οξεία ή υποξεία
απώλεια όρασης σε νεαρούς ενήλικες, συχνότερα άνδρες, λόγω αμφοτερόπλευρης οπτικής ατροφίας.14 Τρεις
mtDNA σημειακές μεταλλάξεις είναι συχνά ομοπλασμικές και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90%
των περιπτώσεων κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας
Leber. Αυτά είναι το m.11778G> Α στο ND4, το m.3460G>
Α στο ND1 και το m.14484T> C στο ND6.
Επειδή τα μιτοχόνδρια ανευρίσκονται σε όλους τους
ιστούς, τα σύνδρομα που σχετίζονται με μεταλλάξεις μιτοχονδριακού DNA μπορεί να επηρεάσουν κάθε σύστημα του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του οφθαλμού
(οπτική ατροφία, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, καταρράκτης), της ακοής (νευροαισθητήρια κώφωση), των ορμονών (κοντό ανάστημα, σακχαρώδης διαβήτης, υποπαραθυρεοειδισμός), της καρδιάς (οικογενείς
μυοκαρδιοπάθειες, μπλοκ αγωγιμότητας), του γαστρεντερικού σωλήνα (εξωκρινής δυσλειτουργία του παγκρέατος, εντερική ψευδο-απόφραξη, γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση) και των νεφρών (νεφρική σωληναριακή
οξέωση, νεφρωσικό σύνδρομο). Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμπτωμάτων και σημείων που αναφέρονται
παραπάνω θα πρέπει να εγείρει την υποψία μιας μιτοχονδριακής διαταραχής, ιδιαίτερα αν υπάρχουν ενδείξεις
προέλευσης από τη μητέρα.
Από την άλλη πλευρά, σημειακές μεταλλάξεις mtDNA
γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες συχνά ξεφεύγουν
των κανόνων της μιτοχονδριακής γενετικής στο ότι επηρεάζουν μεμονωμένα άτομα και ιστούς, συνηθέστερα
σκελετικούς μυς.15 Έτσι, οι ασθενείς με δυσανεξία στην
άσκηση, μυαλγίες, και μερικές φορές επαναλαμβανόμενη μυοσφαιρινουρία μπορεί να έχουν μεμονωμένες
βλάβες του συμπλόκου Ι, III, ή IV, λόγω παθογόνων μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες
ND, κυτόχρωμα b, ή υπομονάδες COX. Η έλλειψη μητρικής κληρονομικότητας και η συμμετοχή μόνο των μυών
υποδεικνύουν ότι οι μεταλλάξεις προέκυψαν de novo
στους μυοβλάστες μετά τη διαφοροποίηση («σωματικές
μεταλλάξεις»).16

Διαταραχές οφειλόμενες σε βλάβη του πυρηνικού DNA
Αυτά όλα μεταδίδονται με τη μενδελιανή κληρονομικότητα και περιλαμβάνει 6 μεγάλες υποομάδες.
1)Μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας («άμεσα χτυπήματα»). Τα «άμεσα χτυπήματα», που είναι μεταλλάξεις σε
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γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας, είναι γνωστά ως επί το πλείστον για 2
σύμπλοκα   (I και II). Σε γενικές γραμμές εκδηλώνονται
κατά ή αμέσως μετά τη γέννηση και είναι πολύ σοβαρές,
συχνά θανατηφόρες σε νηπιακό στάδιο. Οι περισσότερες
από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν συσχετιστεί με την αυτοσωματική υπολειπόμενη μορφή του συνδρόμου Leigh,
μία διαταραχή που αντανακλά την έλλειψη ενέργειας
στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Leigh είναι διμερείς συμμετρικές βλάβες σε όλο το μήκος του νευρικού
συστήματος, αλλά κυρίως σε βασικά γάγγλια, θάλαμο,
στέλεχος και παρεγκεφαλίδα. Μικροσκοπικά, υπάρχει
απώλεια νευρώνων, ανάλογη απώλεια της μυελίνης,
αντιδραστική αστροκύτωση, και πολλαπλασιασμός των
εγκεφαλικών μικροαγγείων.5
2)Μεταλλάξεις σε συναρμολογητικές πρωτεϊνες
(«έμμεσα χτυπήματα»). Ακόμα και όταν όλες οι nDNAκωδικοποιημένες υπομονάδες των διαφόρων συγκροτημάτων εκφράζονται σωστά, θα πρέπει να μεταφραστούν,
να εισαχθούν στα μιτοχόνδρια και να κατευθυνθούν
προς τη μιτοχονδριακή εσωτερική μεμβράνη, όπου
συνδέονται με mtDNA- και nDNA-κωδικοποιημένους
ομολόγους τους. Η αναζήτηση για τη μοριακή βάση του
COX-ανεπαρκούς  συνδρόμου Leigh οδήγησε στην ταυτόχρονη ανακάλυψη από 2 εργαστήρια του πρώτου μεταλλαγμένου γονιδίου SURF1.17,18
Οι κλινικές εκδηλώσεις των έμμεσων χτυπημάτων στο
σύμπλεγμα 1 έχουν την τάση να είναι περισσότερο ετερογενείς από ό,τι εκείνες που σχετίζονται με τα άμεσα
χτυπήματα.19,20 Όλοι οι ασθενείς είχαν εγκεφαλοπάθεια,
που κλινικά προσομοιάζει με το σύνδρομο Leigh, αλλά
συχνά με λευκοδυστροφία παρά τη συμμετοχή της φαιάς
ουσίας. Η μυοκαρδιοπάθεια ήταν πιο συχνή και συχνά το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό.
Η πρώτη βλάβη συναρμολόγησης στο συγκρότημα III
εντοπίστηκε το 2002 σε βρέφη με ένα εξαιρετικά σοβαρό σύνδρομο με καθυστέρηση της ανάπτυξης, αμινοξυουρία, χολόσταση, υπερφόρτωση σιδήρου και πρόωρο
θάνατο (πριν από τους 5 μήνες).21 Μεταλλάξεις σε τουλάχιστον 7 ακόμη COX παράγοντες συναρμολόγησης έχουν
συσχετισθεί με ανθρώπινες ασθένειες, αν και κάθε μία
αιτία εγκεφαλοπάθειας, προσβάλλει επίσης άλλον ένα
ιστό κατά προτίμηση. Έτσι, μεταλλάξεις στο Sco2 προκαλούν σοβαρή καρδιοπάθεια, όπως και οι μεταλλάξεις στα
COX10, COX15 και COA5, ενώ οι μεταλλάξεις στο Sco1 είναι αιτία ηπατοπάθειας.22
Η λειτουργία του συμπλόκου V εξαρτάται από την
ακεραιότητα 2 εταίρων, του μεταφορέα του νουκλεοτιδίου της αδενίνης (ΑΝΤ1) και του ανόργανου φορέα
φωσφορικού (PIC). Ενώ οι μεταλλάξεις στο ΑΝΤ1 επηρεάζουν κυρίως τη συντήρηση του mtDNA, οι μεταλλάξεις
στο SCL25A3, το γονίδιο που κωδικοποιεί στην καρδιά και
τους μυς μία ισομορφή του PIC, επηρεάζουν τη σύνθεση

του ATP και προκάλεσαν βρεφική και ταχεία θανατηφόρα
καρδιοπάθεια και μυοπάθεια σε 2 αδελφές.23
Η πρωτοπαθής έλλειψη του συνενζύμου CoQ10 μπορεί να προκαλέσει κυρίως 5 σύνδρομα: (1) μυοπάθεια με
επαναλαμβανόμενη μυοσφαιρινουρία, αλλά και τη συμμετοχή του ΚΝΣ (σπασμοί, αταξία, νοητική υστέρηση),24
(2) εγκεφαλοπάθεια με αταξία και ατροφία, (3) μυοπάθεια με ragged-red fibers και διαταραχή αποθήκευσης
των λιπιδίων, (4) γενικευμένη μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια συνήθως με έναρξη κατά την παιδική ηλικία,
(5) νεφροπάθεια μόνη ή σε συνδυασμό με εγκεφαλοπάθεια25 και (6) ένα ευρύ φάσμα μιτοχονδριακών διαταραχών λόγω μεταλλάξεων στο COQ4.26 Παραδείγματα
δευτεροπαθούς ανεπάρκειας του CoQ10 περιλαμβάνουν
την αταξία με οφθαλμοκινητική απραξία, που σχετίζεται
με μεταλλάξεις στο γονίδιο της απραταξίνης, τη μυοπαθητική εκδήλωση της γλουταρικής οξυουρίας τύπου II,
που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο μεταφοράς
ηλεκτρονίων της αφυδρογονάσης της φλαβοπρωτεϊνης
(ETFDH)27 και την αυτοσωματική υπολειπόμενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία, που οφείλεται σε μεταλλάξεις
του ANO10.28
3)Διαταραχές της διατήρησης του mtDNA (διαγενετική σηματοδότηση). Οι μεταλλάξεις στα πυρηνικά γονίδια
προκαλούν μενδελιανές διαταραχές, που χαρακτηρίζονται από ποιοτικές ή ποσοτικές μεταβολές του mtDNA.
Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο TYMP για τη φωσφορυλάση της θυμιδίνης ευθύνονται για το αυτοσωματικό υπολειπόμενο πολυσυστηματικό σύνδρομο μιτοχονδριακής
νευρογαστρεντερικής εγκεφαλομυοπάθειας (MNGIE).29
Μεταλλάξεις στο γονίδιο για την ισομορφή 1 του νουκλεοτιδίου της αδενίνης (ANT1) έχουν ταυτοποιηθεί σε
ασθενείς με αυτοσωματική επικρατoύσα προοδευτική
εξωτερική οφθαλμοπληγία.30 Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο
PEO1, το οποίο κωδικοποιεί την Twinkle, μία ελικάση,
συνδέονται επίσης με αυτοσωματική επικρατή προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία.31
Το απόλυτο παράδειγμα ενός γονιδίου που καταλήγει
σε εξαιρετικά ποικίλα σύνδρομα είναι το POLG, το γονίδιο που κωδικοποιεί την Polg-A. Ανάλογα το ποια από τις
3 περιοχές της POLG (πολυμεράση, εξωνουκλεάση, περιοχή συνδετήρα) φιλοξενεί τη μετάλλαξη, οι φαινότυποι
κυμαίνονται από μία σοβαρή ηπατοεγκεφαλική διαταραχή της βρεφικής ή παιδικής ηλικίας (σύνδρομο Alpers) σε
ενήλικη εκδήλωση προοδευτικής εξωτερικής οφθαλμοπληγίας, σε πάρκινσον και σε άλλους κλινικούς φαινοτύπους, συμπεριλαμβανομένης της αισθητηριακής αταξική
νευροπάθειας, της δυσαρθρίας και της οφθαλμοπάρεσης  και του συνδρόμου μιτοχονδριακής υπολειπόμενης
αταξίας.32 Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο POLG2, που κωδικοποιεί την υπομονάδα του POLG, μπορεί επίσης να
προκαλέσουν αυτοσωματική επικρατούσα προοδευτική
εξωτερική οφθαλμοπληγία και πολλαπλές διαγραφές.33
Μία ιατρογενής μορφή της εξάντλησης mtDNA μπορεί να
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οφείλεται σε θεραπεία με ανάλογα νουκλεοζιτών, όπως
η ζιδοβουδίνη (ΑΖΤ), και να προκαλέσει πολλαπλές διαγραφές του mtDNA.34
Παράδειγμα ποσοτικής αλλοίωσης του mtDNA αποτελεί η μετάλλαξη στο γονίδιο MPV17, που έχει συσχετιστεί με ηπατοεγκεφαλικό σύνδρομο35 και με το σύνδρομο
νευροηπατοπάθειας Ναβάχο, διαδεδομένη στον πληθυσμό Ναβάχο των νοτιοδυτικές Πολιτείες Ηνωμένες.36
4)Διαταραχές μετάφρασης του mtDNA. Μία ομάδα
διαταραχών οφείλεται σε μεταλλάξεις σε γονίδια που
κωδικοποιούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την πιστή μετάφραση πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται
από το μιτοχονδριακό DNA,37 συμπεριλαμβανομένων
των EFG1 (κωδικοποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης 1),
MRPS16 (κωδικοποιεί τη μικρή υπομονάδα πρωτεΐνης),
EFTu (κωδικοποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης Tu),
TSFM (ελέγχει την έκφραση των EFTs και EFTu), και PUS1
(που κωδικοποιεί τη συνθάση της ψευδουριδίνης 1). Οι
προκύπτουσες διαταραχές επηρεάζουν συνήθως βρέφη
και προκαλούν σοβαρή εγκεφαλομυοπάθεια, καρδιομυοπάθεια ή σιδηροβλαστική αναιμία.
5)Διαταραχές των λιπιδίων της εσωτερικής μεμβράνης. Η λειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας μπορεί
να επηρεαστεί από αλλαγές στη σύνθεση των λιπιδίων
της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, η οποία δε
δρα απλώς ως ικρίωμα, αλλά συμμετέχει στη λειτουργία
της αναπνευστικής αλυσίδας. Η πρώτη και πρωτότυπη
διαταραχή σε αυτή την ομάδα είναι το σύνδρομο Barth,
μία υπολειπόμενη φυλοσύνδετη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μιτοχονδριακή μυοπάθεια, καρδιοπάθεια
και λευκοπενία.38 Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για
αυτή τη διαταραχή (TAZ)39 κωδικοποιεί μία οικογένεια
πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη σύνθεση των φωσφολιπιδίων και η βιοχημική ανάλυση έδειξε διαφοροποιημένη ποσότητα και σύνθεση καρδιολιπίνης, του κυρίου
φωσφολιπιδικού συστατικού της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης.40
6)Διαταραχές της μιτοχονδριακής κινητικότητας, σύντηξης και σχάσης. Οι διαταραχές της μιτοχονδριακής δυναμικής θεωρούνται βασικές αιτίες νευροεκφυλιστικών
διαταραχών και ανήκουν στις μιτοχονδριακες ασθένειες
stricto sensu, διότι έχει βρεθεί απομείωση της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Τα μιτοχόνδρια ταξιδεύουν στους
μικροσωληνίσκους και προωθούνται από κινητικές πρωτεΐνες, συνήθως GTPάσες, που ονομάζονται κινεσίνες ή
δυνεΐνες.41 Η πρώτη διαταραχή της μιτοχονδριακής κινητικότητας ταυτοποιήθηκε σε μια οικογένεια με αυτοσωμική επικρατούσα κληρονομική σπαστική παραπληγία
και μεταλλάξεις στο γονίδιο (KIF5A) που κωδικοποιεί μία
κινεσίνη. Είναι ενδιαφέρον ότι η μετάλλαξη επηρεάζει
μόα περιοχή της πρωτεΐνης που εμπλέκεται στη δέσμευση στους μικροσωληνίσκους.42

13

Συμπέρασμα
Τα τελευταία 50 χρόνια η μιτοχονδριακή ιατρική έχει
αναπτυχθεί πέρα από κάθε προσδοκία και η γνώση συνεχώς διευρύνεται. Ωστόσο, η κατανόηση της παθογένεσης
απέχει πολύ από το επιθυμητό και η πρόοδος σε αυτόν
τον τομέα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ορθολογικών θεραπευτικών στρατηγικών. Η ζέση με την οποία
πραγματοποιείται η έρευνα σε εργαστήρια σε όλο τον
κόσμο και η προαγωγή της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας των ομάδων αποτελεί καλό οιωνό για το μέλλον.

Summary
Molecular basis of mitochondrial myopathies
Tzanos Ioannis – Alexandros, Gioti Konstantina

Various pathways for energy production are developed inside mitochondria. Mitochondrial disorders may be multisystemic but appear very frequently with skeletal muscles
involvement. This is because it is a tissue that needs a lot
of energy and has many mitochondria. Mitochondrial myopathies are one of the most miscellaneous types of human diseases. It may be due to mutations in either the
mitochondrial or the nuclear DNA. Although the pathogenesis is still basically unknown, there are some generally accepted pathogenetic mechanisms.
Key words:   myopathy, mitochondrial, nuclear, protein,
gene
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