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Εισαγωγή μοριακής γενετικής διαγνωστικής 
υπηρεσίας για τη νόσο Parkinson
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Η νόσος Parkinson είναι η δεύτερη πιο 
συχνή προοδευτική νευροεκφυλιστική 
νόσος του εγκεφάλου. Επηρεάζει το 1 έως 
2% του πληθυσμού άνω των 65 ετών και ο 
επιπολασμός αυξάνεται στο 4% σε άτομα 
άνω των 85 ετών. Έχει διαπιστωθεί ότι 
μόνο το 15 έως 20% των ασθενών με νόσο 
Parkinson έχουν ξεκάθαρο οικογενειακό 
ιστορικό. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, 
προβλέπεται ότι στην πλειονότητα των 
ασθενών η αιτιολογία είναι πολύπλοκη, 
δηλαδή για την εκδήλωση της νόσου 
συνεισφέρουν και ο γενετικός και ο πε-
ριβαλλοντικός παράγοντας. Τις τελευ-
ταίες 2 δεκαετίες η μοριακή γενετική 
μελέτη σε οικογένειες με νόσο Parkinson, 
κατάφερε να εντοπίσει 9 γονίδια που 
συνεισφέρουν στην γενετική αιτιολογία 
των οικογενειακών περιστατικών. Από 
αυτά τα 5 (SNCA [α-synouclein], PARK2 
[Parkin], PINK1 [PTEN-induced putative 
kinase 1], PARK7 [DJ-1] 
και LRRK2 [Leucine-
rich repeat kinase 2]) 
έχουν μελετηθεί εκτε-
ταμένα και έχουν βρε-
θεί περισσότερες από 
330 μεταλλαγές που 
συσχετίζονται με τη 
νόσο Parkinson. Κά-
ποιες από αυτές τις 
μεταλλαγές έχουν βρε-
θεί και σε σποραδικούς 
ασθενείς.

Το Τμήμα Νευρο-
γενετικής του Ινστι-
τούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου, 
μετά από τα πρόσφατα 
επιτεύγματα στον τομέα της μοριακής 
γενετικής της νόσου Parkinson, άρχισε 
να προσφέρει τη μοριακή γενετική ανά-
λυση για την πιο συχνή μεταλλαγή που 
έχει εντοπιστεί σε οικογένειες και σπο-

ραδικούς ασθενείς με τη νόσο Parkinson 
σε παγκόσμια κλίμακα. Η συγκεκριμένη 
μεταλλαγή (c.G6055A) βρίσκεται στο εξό-
νιο 41 του γονιδίου LRRK2 [Leucine-rich 

repeat kinase 2] και σε επίπεδο πρωτεΐνης 
προκαλεί αλλαγή του αμινοξέος γλυκίνης 
στο σημείο 2019 σε σερίνη (G2019S). Η συ-
χνότητα αυτής της μεταλλαγής ποικίλει 
στους διάφορους πληθυσμούς που έχουν 

διερευνηθεί. Σημαντική είναι η υψηλή 
συχνότητα που καταγράφεται σε βορει-
οαφρικανικούς πληθυσμούς [39% των 
ασθενών με νόσο Parkinson], στο Ισραήλ 
[14.8%], στις ΗΠΑ [13%], στην Πορτογα-
λία [6.1%] και στην Ισπανία [5.1%] (Correia 
Guedes L et al., Worldwide frequency of 
G2019S LRRK2 mutation in Parkinson’s 
disease: A systemic review, Parkinsonism 
and Related Disorders, 2010;16:237-242).  

Το γονίδιο LRRK2 κωδικοποιεί μια με-
γάλη πρωτεΐνη 2527 αμινοξέων που πε-
ριέχει πολλαπλές περιοχές διαφορετικών 
ιδιοτήτων. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα 
και κυτταροκαλλιέργειες έδειξαν ότι η 
συγκεκριμένη μεταλλαγή, όπως και κά-
ποιες άλλες σπανιότερες, προκαλούν 
μεγάλου βαθμού τοξικότητα στους νευ-
ρώνες. Όμως, ο μοριακός μηχανισμός και 
τα μοριακά μονοπάτια μέσα από τα οποία 
προκαλείται αυτή η τοξικότητα των 

νευρώνων από τις με-
ταλλαγές στο γονίδιο 
LRRK2, παραμένουν 
προς το παρόν αδι-
ευκρίνιστα. Λόγω της 
υψηλής συχνότητας 
της νόσου Parkinson 
δίδεται ιδιαίτερη έμ-
φαση στην έρευνα για 
την κατανόηση των πιο 
πάνω μηχανισμών, κα-
θώς επίσης και για την 
ανεύρεση φαρμάκων 
που θα δρουν με βάση 
το γενετικό υπόστρω-
μα του ασθενούς. Πολύ 
σύντομα η ταυτοποί-
ηση της μεταλλαγής 

που προκαλεί τη νόσο Parkinson θα είναι 
σημαντική πληροφορία για τον ασθενή 
και τον γιατρό του με βάση την οποία θα 
καθορίζεται η πιο κατάλληλη θεραπευτι-
κή αγωγή. 

Αναπαράσταση του γονιδίου LRRK2 στο γονιδιωματικό και μεταγραφικό 
επίπεδο. Αναπαράσταση της πρωτεΐνης LRRK2 και των επιμέρους λει-
τουργικών τομέων της.
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