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CADASIL je akronymom pre Cerebrálnu Autozómovo Dominantnú Arteriopatiu so 
Subkortikálnymi Infarktmi a Leukoencefalopatiou. Hlavné prejavy ochorenia sú uvedené už  
v samotnom názve, teda ide o dedičné ochorenie mozgových ciev s následnými podkôrovými 
infarktmi a s poškodením bielej hmoty mozgu. Syndróm je spôsobený patogénnymi variantmi 
v géne NOTCH3 (1,2).  
 
NOTCH3 gén je lokalizovaný na chromozóme 19 a obsahuje 33 exónov, ktoré kódujú proteín 
zložený z 2321 aminokyselín. Produktom génu je transmembránový receptor zložený  
z extracelulárnej, transmembránovej a intracelulárnej domény. Je súčasťou signálnej dráhy 
zapojenej do vaskulogenézy, vaskulárnej remodelácie a diferenciácie buniek. V dospelosti sa 
exprimuje v bunkách hladkých svalov malých artérií mozgu (3). Z hľadiska molekulárnej 
podstaty CADASIL syndrómu je zásadná práve extracelulárna doména, ktorá sa zúčastňuje 
interakcie s ligandmi. Táto doména obsahuje 34 tandemových repetícii podobných 
epidermálnemu rastovému faktoru (EGF-like repetície), pričom v každej repetícii sa 
nachádzajú prísne konzervované úseky bohaté na cysteíny, ktoré pomocou disulfidových 
mostíkov determinujú terciálne štruktúry proteínu NOTCH3. Väčšina patogénnych variantov 
zapríčiňujúcich CADASIL bola pozorovaná v exónoch 2 až 24, ktoré viedli 
k aminokyselinovej substitúcii v EGF-like štruktúrach (4). 
 
Klinicky sa ochorenie prejavuje migrénou s aurou, tranzitórnymi ischemickými atakmi, 
psychiatrickými poruchami a iktami, ktoré vedú k subkortikálnej demencii. Na MR je typický 
nález mnohopočetných, bilaterálne uložených lakunárnych infarktov (bazálne gangliá, capsula 
interna, thalamus a  pons) a difúzne T2 hyperintenzity v hlbokej periventrikulárnej bielej 
hmote. Typicky je prítomný T2 hypersignál v  temporálnom laloku, v oblasti capsula externa 
a početné ložiská mikrohemoragie (5). Pri tej istej mutácii je nástup a priebeh ochorenia 
variabilný, tak v rámci jednej rodiny ako aj medzi rodinami. Komplexná diagnostika zahŕňa 
anamnestické údaje, MR vyšetrenie a molekulárno-genetické vyšetrenie, ktoré definitívne 
diagnózu potvrdí. Najdôležitejšou determinantou závažnosti CADASIL syndrómu je pozícia 
identifikovaného patogénneho variantu, pričom patogénne varianty v EGF-like repetíciách  
1–6 predisponujú k skoršiemu nástupu cievnej mozgovej príhody a kratšiemu prežitiu a 
k výraznejšej hyperintenzite v bielej hmote v porovnaní s variantmi v pozícií EGF-like 
repetícií 7–34. Celosvetovo sa prevalencia CADASIL syndrómu v populácii podľa najnovších 
literárnych údajov odhaduje na 1:300 (6). Špecifická a efektívna liečba doteraz známa nie je. 
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V práci prezentujeme súbor 20 pacientov s diagnózou CADASIL syndrómu s potvrdenými 
molekulárno-genetickými nálezmi v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky 
LFUK a UNB. 
 

Materiál a metódy 

Pacienti 

Pacienti boli indikovaní na molekulárno-genetické vyšetrenie neurológom a lekárskym 
genetikom na základe klinického nálezu a MR vyšetrenia a po zohľadnení kritérií podľa 
CADASIL skóre od 0-25 (7) (Tabuľka č.1).  
Pacienti poskytli informovaný súhlas s plánovanou DNA analýzou. Uvedené údaje z osobnej 
a rodinnej anamnézy boli zaznamenané pri vyšetrení lekárskym genetikom.  
 

Celkové skóre > 15 je prediktívne pre CADASIL diagnózu 
* Aspoň jeden z typických príznakov 

(bolesti hlavy, TIA/NCMP, kognitívne zmeny, psychiatrická symptomatika) 

Migrény 1 

Migrény s aurou 3 

TIA alebo náhla cievna mozgová príhoda  1 

TIA alebo náhla cievna mozgová príhody pred 50 rokom 2 

Psychiatrická symptomatika 1 

Kognitívne zmeny/demencia 3 

Leukoencefalopatia 3 

Leukoencefalopatia zasahujúca temporálny lalok   1 

Leukoencefalopatia zasahujúca capsula externa   5 

Subkortikálne infarkty    2 

Rodinná anamnéza * v aspoň jednej generácii   1 

Rodinná anamnéza * v aspoň dvoch generáciách  2 

Tabuľka č.1: CADASIL skóre 
Pescini a kol. (2012) . Stroke. 43(11):2871-6. 

 

 

DNA izolácia 

Genómová DNA bola izolovaná kolónkovou metódou pomocou QIAamp DNA Blood Mini 
Kit (Qiagen) z periférnej krvi odobratej do štandardných odberových skúmaviek  
s protizrážacím činidlom EDTA. Kit je určený na rýchlu izoláciu a purifikáciu genómovej 
DNA. 
 
Priame sekvenovanie DNA a interpretácia patogénnych variantov NOTCH3 génu 

Na amplifikáciu kódujúcich exónov 1-33 NOTCH3 génu  sme použili nami navrhnuté primery 
pomocou programu Vector NTI Advance® 11.5 a softvéru Primer 3 v.0.4.0 spolu s primermi 
uvedenými v literatúre pre NOTCH3 gén (8). Vhodnosť navrhnutých sekvencií všetkých 
primerov bola testovaná pomocou dvoch softvérov: SNPCheckv3 a Primer-BLAST. 
Molekulárno-genetická analýza pozostávala z amplifikácie jednotlivých exónov pomocou 
polymerázovej reťazovej reakcie. Následne sa amplifikáty sekvenovali pomocou metódy 



Sangerovho enzýmového sekvenovania a automatického sekvenátora (3130ABI PRISM 
Genetic Analyzer, AppliedBiosystem). Sekvenčné chromatogramy sme analyzovali využitím 
programov Chromas 2.2, Vector NTI Advance® 11.5 a softvéru SeqScape.  
U identifikovaných variantov génov bol ich efekt zhodnotený pomocou dostupných databáz 
zameraných na zber genomických dát a umožňujúcich vyhľadávanie relevantných literárnych 
údajov: (PubMed; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/); Human Gene Mutation Database-
(HGMD) http://hgddatabase.cvtisr.sk/home.php?select_db=H. 
 
Genotypizácia 

Stratégia rozsahu analýz génu bola navrhnutá individuálne a závisela od klinických 
príznakov, nálezov MRI typických pre CADASIL syndróm, rodinnej anamnézy 
a zohľadňovala CADASIL skóre. U všetkých pacientov s podozrením na CADASIL syndróm 
sa realizovala sekvenčná analýza exónov 1–12 génu NOTCH3 vrátane priľahlých intrónových 
sekvencií. Pokiaľ neboli zistené žiadne patogénne varianty, tak u pacientov s významnou 
rodinnou anamnézou skorých mozgových príhod, demenciou a s vysokým CADASIL skóre 
sa pokračovalo v sekvenčnej analýze exónov 13-24. V prípade pretrvávajúceho podozrenia na 
diagnózu požiadal lekársky genetik o rozšírenie sekvenčnej analýzy o zvyšné exóny 25-33.  
 
Výsledky  
 
Za obdobie od roku 2014 po rok 2020 bol zistený patogénny variant v NOTCH3 géne na 
našom pracovisku v 20  rodinách. Identifikovaných bolo 13 rôznych typov missense 
patogénnych variantov v heterozygotnom stave s charakteristickou zmenou počtu 
cysteínových zvyškov. V 6 rodinách boli identifikované varianty v prvých šiestich EGF-like 
repetíciách a v 14 rodinách EGF-like repetíciách 7-34. Lokalizáciu typov patogénnych 
variantov a počet pacientov s patogénnym variantom v príslušnej lokalite génu demonštruje 
Tabuľka č.2. Identifikovali sme aj doposiaľ nepopísané patogénne varianty v ligand väzobnej 
doméne EGF-like repetícii 10 p.(Cys408Arg) a p.(Tyr423Cys). Mutačné predikčné 
programy ( Mutation Taster,  Varsome, PredictSNP,  PolyPhen-2 a Provean ) ich vyhodnotili 
ako patogénne (class 5 - Pathogenic).  
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Diskusia 
 

CADASIL syndróm je najčastejšou hereditárnou príčinou ischemických mozgových príhod, 
ktorého rozpoznanie nemusí byť vzhľadom na vysoko variabilný priebeh a neúplný klinický 
obraz jednoduché, a to najmä v jeho skorších štádiách. Diagnózu potvrdzuje až molekulárno - 
genetické testovanie, ktorému musí predchádzať dôsledné prehodnotenie klinických 
symptómov, MRI nálezov a rodinnej anamnézy. Genetické testovanie musí vzhľadom na 
charakter progresívneho ochorenia dospelého veku prebiehať v rámci špecializovanej pred 
a po testovacej konzultácie. 
 
V priebehu našej štúdie sme u pacientov indikovaných na molekulárno-genetické vyšetrenie 
NOTCH3 génu zistili 13 rozličných patogénnych variantov v 20 rodinách s ich rozložením 
v rozsahu od štvrtého až po dvadsiaty exón génu NOTCH3. Nálezy dvoch nových 
patogénnych variantov p.(Cys408Arg) a p.(Tyr423Cys) potvrdili, že genetické vyšetrenie 
CADASIL syndrómu vedie neustále k objavovaniu nových patogénnych variantov. Sangerova 
sekvenčná analýza NOTCH3 zostáva diagnostickým zlatým štandardom na potvrdenie 
CADASIL syndrómu. Využitím sekvenovania novej generácie boli detegované patogénne 
varianty zistené častejšie a rovnomerne rozložené v exónoch 4, 6, 9, 11, 16, 18 a 20 (9). 
Predošlé štúdie uvádzali ako ,,hot spot“ miesta patogénnych variantov exóny 3 a 4, po ktorých 
nasledovali exóny 8, 5, 6 a 11, kým u pacientov z Kašmíru a Talianska v exóne 22 (10).  
V porovnaní s publikovanými prácami distribúcia patogénnych variantov v našom súbore bola 
odlišná v exóne 4 (n=6),  exóne 6 (n=2), exóne 8 (n=4), exóne 9 (n=1), exóne 11 (n=2), 
exóne 20 (n=5), pričom najčastejšie zastúpeným patogénnym variantom bol p.Arg1076Cys 
v exóne 20. 

 Exón EGF-like 
repetícia  

Proteínová úroveň 
patogénneho 

variantu 

Vek v čase 
potvrdenia 

patogénneho 
variantu 

Pescini
skóre 

Pohlavie Predikcia fenotypu 

Rodina 1 4 3 p.Arg133Cys 35 17 muž CADASIL 
Rodina 2 4 3 p.Arg141Cys 58 20 žena CADASIL 
Rodina 3 4 3 p.Arg153Cys 39 6 žena CADASIL 
Rodina 4 4 4 p. Cys162Arg 35 7 muž CADASIL 
Rodina 5 4 4 p. Cys162Arg 38 9 muž CADASIL 
Rodina 6 4 5 p.Arg207Cys 56 6 muž CADASIL 
Rodina 7 6 8 p.Arg332Cys 56 8 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 8 6 8 p.Arg332Cys 37 9 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 9* 8 10 p.(Cys408Arg) 68 10 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 10 8 10 p.Gly420Cys 46 8 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 11* 8 10 p.(Tyr423Cys) 60 14 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina  12 8 11 p.Arg449Cys 45 11 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 13 9 11 p.Cys466Tyr  46 16 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 14 11 14 p.Cys549Tyr 67 12 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 15 11 14 p.Cys549Tyr 30 12 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 16 20 27 p.Arg1076Cys 43 10 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 17 20 27 p.Arg1076Cys 51 14 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina  18 20 27 p.Arg1076Cys 57 7 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 19 20 27 p.Arg1076Cys 77 7 žena klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Rodina 20 20 27 p.Arg1076Cys 47 9 muž klinický fenotyp CADASIL s miernejším resp. 

oneskoreným priebehom 
Tabuľka č. 2:  Súbor pacientov s potvrdenou diagnózou CADASIL syndrómu 

*doposiaľ nepublikované patogénne varianty 



Podľa databázy HGMD je v súčasnosti s  CADASIL syndrómom asociovaných 275 
unikátnych patogénnych jednonukleotidových zmien meniacich počet cysteínových zvyškov 
EGF-like repetíciách. Keďže molekulárno-genetické vyšetrenie je časovo aj finančne náročné, 
bol navrhnutý zoznam typických príznakov s priradenými hodnotami podľa ich spojitosti  
s CADASIL syndrómom (7). Čím bola táto hodnota vyššia, tým bol syndróm viac 
pravdepodobný. Maximálne bolo možné pacientovi prideliť 25 bodov. Pokiaľ bolo 
pridelených menej ako 15, pacient nespĺňal indikačné kritériá pre molekulárno-genetickú 
analýzu. Podľa našich výsledkov daný klinický protokol spĺňalo málo pacientov a pri ich 
striktnom dodržaní by bola väčšina pacientov vylúčená z molekulárno-genetickej diagnostiky. 
Vzhľadom k vysokej variabilite prejavov neexistuje striktná fenotypovo genotypová 
korelácia. Podľa najnovších literárnych údajov pacienti s patogénnymi variantmi v EGF-like 
repetíciách 1-6 majú signifikantne vyšší počet lézií a lakunárnych infarktov v bielej hmote 
mozgu ako pacienti s patogénnymi variantmi v EGF-like repetíciách 7-34 a predisponujú 
takmer o 10 rokov skoršiemu nástupu (6).  
 
V práci sme prezentovali prvé výsledky širokého spektra patogénnych variantov v slovenskej 
populácii pacientov s CADASIL ochorením, ktoré umožňujú skúmať vzťahy medzi 
genotypom a fenotypom pacientov s týmto závažným ochorením. V súbore vyšetrených 
pacientov sme potvrdili veľkú heterogenitu patogénnych variantov génu NOTCH3 a odhalili 
sme nové patogénne varianty, zatiaľ neuvedené v mutačných databázach. Limitáciou práce je 
počet členov súboru, v genetickom programe diagnostiky aktívne pokračujeme a cieľom je 
vytvoriť komplexnú mutačnú databázu pacientov s CADASIL syndrómom. V SR sme 
preukázali odlišnú lokalizáciu kauzálnych patogénnych variantov, okrem najčastejšie 
popisovaného exónu 4 sa v našom súbore najčastejšie vyskytoval patogénny variant v exóne 
20. Patogénne varianty v EGF-like repetíciách 1-6 predikovali o 10 rokov skorší nástup 
ochorenia.  
 
Záverom konštatujeme, že aktuálny klinický protokol (Pesciniho skóre) je nevhodný pre 
indikáciu a  na molekulárno-genetické vyšetrenie pacientov zo SR bude potrebné starostlivo 
prehodnotiť klinické údaje a MRI nálezy s cieľom vytvoriť spoľahlivý indikačný dotazník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zoznam použitej literatúry 

1. Baudrimont M, Dubas F, Joutel A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. Autosomal 
dominant leukoencephalopathy and subcortical ischemic stroke. A clinicopathological 
study. Stroke. 1993; 24(1):122-125. doi:10.1161/01.str.24.1.122  

2. Joutel A, Corpechot C, Ducros A, a spol. Notch3 mutations in CADASIL, a hereditary 
adult-onset condition causing stroke and dementia. Nature. 1996; 383(6602):707-710. 
doi:10.1038/383707a0  

3. Hosseini-Alghaderi S, Baron M. Notch3 in Development, Health and 
Disease. Biomolecules. 2020; 10(3):485. doi:10.3390/biom10030485 

4. Chabriat H, Joutel A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. CADASIL: yesterday, today, 
tomorrow. Eur J Neurol. 2020; 27(8):1588-1595. doi: 10.1111/ene.14293  

5. Chabriat H, Joutel A, Dichgans M, Tournier-Lasserve E, Bousser MG. Cadasil. Lancet 
Neurol. 2009; 8(7):643-653. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70127-9.  

6. Rutten JW, Van Eijsden BJ, Duering M, a spol. The effect of NOTCH3 pathogenic variant 
position on CADASIL disease severity: NOTCH3 EGFr 1-6 pathogenic variant are associated 
with a more severe phenotype and lower survival compared with EGFr 7-34 pathogenic 
variant. Genet Med. 2019; 21(3):676-682. doi:10.1038/s41436-018-0088-3 

7. Pescini F, Nannucci S, Bertaccini B, a spol. The Cerebral Autosomal-Dominant 
Arteriopathy With Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL) Scale: a 
screening tool to select patients for NOTCH3 gene analysis. Stroke. 2012; 43(11):2871-2876. 
doi:10.1161/STROKEAHA.112.665927.  

8. Tan ZX, Li FF, Qu YY a spol. Identification of a known mutation in Notch 3 in familiar 
CADASIL in China. PLoS One. 2012; 7(5):e36590.  
doi: 10.1371/journal.pone.0036590.   
 
9. Maksemous N, Smith RA, Haupt LM, Griffiths LR. Targeted next generation sequencing 
identifies novel NOTCH3 gene mutations in CADASIL diagnostics patients. Hum Genomics. 
2016; 10(1):38. doi: 10.1186/s40246-016-0093-z.  

10. Chavoshi Tarzjani, SP, Shahzadeh Fazeli, SA, Sanati, M H, Mirzayee, Z. Genetic study of 
the NOTCH3 gene in CADASIL patients. EJMHG. 2018; 19:425-427 
doi:10.1016/j.ejmhg.2018.05.001  

 

 


	CADASIL syndróm –nezriedkavé cerebrovaskulárne ochorenie
	Mgr. Miriama Juhosová1
	(Patologická anatómia a súdne lekárstvo)
	Spoluautori:  Doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.1 MUDr.Petra Jungová 1
	MUDr.Alica Valachová2 MUDr.Pavol Ďurina1 MUDr.Silvia Dallemule1 Mgr. Dominika Jarásková 1
	Školiteľ: Doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.1

