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Χαρακτηρισμός μεταλλάξεων που προκαλούν την εμφάνιση 
νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικών αταξιών στον άνθρωπο

Οι νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικές αταξί-
ες αποτελούν μια ετερογενή ομά-
δα νευρολογικών παθήσεων, που 

επηρεάζουν κυρίως την παρεγκεφαλίδα, το 
εγκεφαλικό στέλεχος και το νωτιαίο μυελό. 
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν 
η μελέτη δεκατεσσάρων οικογενειών και τρι-
άντα-επτά σποραδικών πασχόντων Κυπρι-
ακής καταγωγής με αταξία, που είχαν ήδη 
αποκλειστεί από τη συχνότερη μετάλλαξη 
στο νησί (που ευθύνεται για την αταξία του 
Friedreich) και άλλες γνωστές μεταλλάξεις, 
σε προηγούμενες μελέτες. Σκοπός ήταν η 
μελέτη τους σε μοριακό γενετικό επίπεδο. 
Αρχικά ελέγχθηκε και τελικά αποκλείστηκε 
σε όλους τους πάσχοντες, η ύπαρξη γνωστών 
μεταλλάξεων που δεν είχαν ελεγχθεί προ-
ηγουμένως. Πρόκειται για την επέκταση της 
ATTCT επανάληψης στο γονίδιο ATXN10, την 
Κυπριακή μετάλλαξη c.5308_5311delGAGA 
στο γονίδιο SETX και τη διαφοροποίηση στις 
δόσεις των εξονίων των γονιδίων APTX, SETX 
και FXN. Ακολούθως, διερευνήθηκε το εν-
δεχόμενο ύπαρξης σύνδεσης της νόσου με 
τους γνωστούς γονιδιακούς τύπους APTX, 
SETX, POLG, TDP1, SACS, SYNE1, C10orf2, 
SCAR3 και SCAR7 σε δώδεκα οικογένειες 
με υποτελή τρόπο κληρονόμησης της νόσου. 
Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο σύνδεσης με 
όλους τους τόπους σε εννιά οικογένειες. Σε 
δύο οικογένειες υπήρξαν ενδείξεις σύνδεσης 
με τους τόπους TDP1 και C10orf2 αντίστοιχα, 
οι οποίες θα διερευνηθούν περαιτέρω μελ-
λοντικά. Σε μια οικογένεια (903) σημειώθη-
κε η πιο σημαντική ένδειξη σύνδεσης με το 
γονιδιακό τύπο APTX. Εκτεταμένος έλεγχος 
του γονιδίου APTX απέκλεισε οποιαδήποτε 
πιθανή μετάλλαξη. Ακολούθησαν μελέτες 
σύνδεσης και ομοζυγωτίας σε όλο το γονιδί-
ωμα με στόχο τη χαρτογράφηση ενός νέου 
γονιδιακού τόπου. Με τον ίδιο στόχο διερευ-
νήθηκαν άλλες δύο οικογένειες (908 και 815). 
Τα αποτελέσματα ήταν καταληκτικά μόνο για 
την οικογένεια 903. Η νόσος συνδέθηκε με 
τη χρωμοσωματική περιοχή 9p21.1-p13.2 με-
γέθους 6.49 Mb που περιέχει 164 υποψήφια 

γονίδια και αποτελεί νέο γονιδιακό τόπο. Η εύ-
ρεση του νέου γονιδίου αποτέλεσε τον επό-
μενο στόχο. Όσον αφορά τις οικογένειες 908 
και 815 μετά την αρχική ανάλυση σύνδεσης 
διερευνήθηκαν περαιτέρω οι περιοχές με τις 
ψηλότερες ενδείξεις και τελικά αποκλείστη-
καν. Παραμένουν υποψήφιες άλλες περιοχές 
που αρχικά έδωσαν μικρότερες ενδείξεις. Συ-
μπερασματικά, φαίνεται ότι τα γενετικά αίτια 
των αταξιών στον Κυπριακό πληθυσμό διαφέ-
ρουν από τους υπόλοιπους πληθυσμούς και 
επίσης υπάρχει γενετική ετερογένεια παρόλο 
που αποτελεί μια μικρή κλειστή κοινωνία. Το 
πιθανότερο είναι να ευθύνονται άγνωστες ή 
σπάνιες μεταλλάξεις που χρειάζονται αρκετή 
διερεύνηση ώστε να ταυτοποιηθούν.
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Οι μελέτες σύνδεσης και ομοζυγωτίας σε οικογένειες με συγγένεια καταλήγουν σε εν-
δείξεις σύνδεσης της νόσου με συγκεκριμένους γενετικούς τύπους και παραπέμπουν σε 
έλεγχο συγκεκριμένων γονιδίων με στόχο την εύρεση της παθογόνου μετάλλαξης στην 
κάθε οικογένεια. Παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης σε 
μια οικογένεια με συγγένεια, που κατέληξε σε σύνδεση της νόσου με μια συγκεκριμένη 
περιοχή. Φαίνεται η ύπαρξη κοινού  απλοτύπου (7 25 20) μεταξύ των πασχόντων, δηλαδή 
υπάρχει ομοζυγωτία. Οι γονείς είναι ετερόζυγοι για αυτό τον απλότυπο.


