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Fibroza chistic/ (mucoviscidoza) este
considerat/ una dintre cele mai
frecvente boli genetice limitante ale
vie[ii, mo]tenite dup/ modul autozomal recesiv. În popula[ia general/,
o persoan/ din 25 este heterozigot/
("carrier" - purt/tor s/n/tos) pentru
una din alelele genei fibrozei chistice, iar unul din 2500 de nou-n/scu[i
este homozigot (ambele alele
prezint/ muta[ii) ]i, ca atare, afectat
de aceast/ boal/ grav/, compatibil/ cu o supravie[uire de numai
30-40 de ani.

V

ariantele normale ale genei codificã o proteinã
transmembranarã denumitã reglatorul conductanþei transmembranare (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator - CFTR ) a cãrei
funcþie principalã este de a transporta ionii de clor
prin membranele celulelor epiteliale. Mutaþiile de la
nivelul genei CFTR au drept consecinþã funcþionarea defectuoasã sau absenþa proteinei
CFTR. Rezultatul este dereglarea transportului electroliþilor cu eliminarea unor cantitãþi
crescute de cloruri la nivelul glandelor sudoripare (›80mmol/ litru) ºi producerea unor
secreþii vâscoase ce obtureazã lumenul bronºic, ductele pancreatice, cãile biliare, vasele
deferente. Semnele clinice ale fibrozei chistice includ manifestãri pulmonare (inflamaþii
ale cãilor respiratorii, manifestãri bronhoobstructive, bronhopneumopatii cronice, bronºectazii, chisturi, abcese ºi fibroza parenchimului pulmonar, afectarea pulmonarã fiind
cauza decesului la majoritatea bolnavilor),
manifestãri digestive (ileus meconial prezent
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la 15-20% dintre
nou-nãscuþi, insuficienþa pancreaticã cu malabsorbþie), afectarea
funcþiei reproductive. Aproximativ
95% dintre bãrbaþii afectaþi sunt infertili ca urmare a absenþei
ductelor deferente. Severitatea bolii depinde de
tipul de mutaþie, pânã în prezent fiind descrise
peste 1600 de mutaþii ale genei CFTR. De asemenea, persoane diferite dar cu aceeaºi mutaþie pot
avea grade de afectare diferite, manifestãrile fibrozei chistice fiind influenþate de interacþiunea altor factori genetici cu factorii de mediu.
Având în vedere faptul cã terapia genicã întâmpinã greutãþi, este foarte importantã testarea femeilor însãrcinate ºi a cuplurilor cu risc de a avea un
copil cu fibrozã chisticã. Pentru detectarea mutaþiilor, ADN genomic izolat din sânge periferic sau lichid amniotic (diagnostic prenatal) este amplificat
printr-o reacþie multiplex de polimerizare în lanþ
(PCR) utilizând primeri specifici genei CFTR. Produºii
PCR sunt hibridizaþi cu oligonucleotide specifice.
Aceste teste permit detectarea a 36 de mutaþii, fiind
posibilã de asemenea ºi discriminarea între heterozigoþi si homozigoþi. Persoanele cu simptome ce
sugereazã diagnosticul de fibrozã chisticã dar la
care testarea nu a detectat niciuna dintre cele 36 de
mutaþii pot fi purtãtoare ale altor alele patologice. În
aceste cazuri este necesarã secvenþierea genei
CFTR, precum ºi investigarea altor factori genetici
potenþial implicaþi în etiologia bolii.
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