PURA Syndrome
Foundation
Fundacja Syndromu PURA
Fundacja Syndromu PURA jest globalną organizacją charytatywną. Fundacja wspiera i kształci pacjentów i ich
rodziny, tworząc globalną społeczność. Ta społeczność zapewnia miejsce przynależności dla tych, którzy
mogliby czuć się izolowani przez rzadką chorobę, wzbogaca badania medyczne i informuje o tym osoby spoza
społeczności. Naszą misją jest pomagać, edukować i finansować badania dla rodzin, które radzą sobie
codziennie z problemami zwiazanymi z syndromem PURA u swoich bliskich.
Nasze wartości to:
-

Szacunek - wszyscy są cenieni

-

Społeczność - każdy należy do naszej społeczności

-

Praca zespołowa - Fundacja, rodziny, lekarze i naukowcy jako jedność

-

Ciągłość - plany dotyczące przyszłego rozwoju i zmian

-

Odpowiedzialność - etyka i zarządzanie

Naszym największym corocznym wydarzeniem jest konferencja, w której mogą uczestniczyć rodziny
pacjentów z syndromem PURA, podczas której rodziny mogą rozmawiać, wspierać się wzajemnie, dzielić się
informacjami i doświadczeniami. Bezpośrednie rozmowy rodzin, lekarzy i naukowców biorących udział w tym
wydarzeniu poprawiają nasze zrozumienie i wiedzę w zakresie badań nad tą chorobą. To z kolei poprawia
jakość życia pacjentów i ich rodzin.
Wiadomość od Prezydenta Fundacji
Witajcie. Jestem Dominic Spadafore i pełnię funkcję prezydenta Fundacji Syndromu PURA. Fundacja jest po
to, aby pomóc, wesprzeć i edukować nasze rodziny, a także wspierać i prowadzić zaawansowane badania
naukowe nad syndromem PURA. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Znajdziecie tutaj
wiele informacji, które mogą być pomocne rodzinom dzieci z syndromem PURA jak również ich lekarzom.
Mamy również stronę Fundacji na Facebooku. Proszę dołącz do nas, aby otrzymywać regularne aktualizacje
wydarzeń i wyników badań e-mailem, sprawdzać posty na blogu i ogłoszenia, które mogą okazać się
pomocne. Skontaktuj się z Dominikiem przez e-mail na adres d.spadafore@pura-syndrome.org
Kontakt z Fundacją
Fundacja ma kontakty z rodzicami, którzy pomagają i wspierają rodziny PURA. Aby nawiązać kontakt z
Fundacją lub prywatną grupą rodziców, napisz do jednego z członków zarządu wymienionego poniżej.
USA: Kerry Hildring
(Skontaktuj się z nią za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.hildring@pura-syndrome.org)
UE i inne kraje: Ceciel van Hoeckel
Proszę skontaktować się z nią za pośrednictwem poczty elektronicznej na c.vanhoeckel@purasyndrome.org (Ceciel może korespondować w języku angielskim, holenderskim, niemieckim, włoskim,
hiszpańskim, francuskim).

PURA Syndrome Global
Research Network
Globalna Sieć Badawcza ds. Syndromu PURA
Fundacja Syndromu PURA wspiera Globalną Sieć Badawczą Syndromu PURA. Jest to ogólnoświatowa sieć
badaczy medycznych i naukowców (The Global Research Network). Koordynuje ona badania nad syndromem
PURA, rozwój globalnego rejestru pacjentów z syndromem PURA i globalnego biobanku PURA. Członkowie
naukowi Fundacji pomagają w informowaniu rodzin, instytucji i lekarzy o syndromie PURA. Globalna Sieć
Badawcza Syndromu PURA stale rośnie dzięki kontaktom z lekarzami nowo zdiagnozowanych pacjentów,
kontaktom z naukowcami o podobnych zainteresowaniach badawczych oraz dzięki naszej dorocznej
konferencji.
Badania związane z syndromem PURA można ogólnie podzielić na cztery obszary:
-

Badanie kliniczne fenotypu i analizę przebiegu choroby - badanie kliniczne aby znaleźć dokładny opis
zaburzenia

-

Badania podstawowe, w tym badania funkcjonalne - badanie tego, jak działa gen

-

Badania translacyjne - modele zwierzęce i komórkowe

-

Badania przekrojowe

Członkowie Global Research Network wspierają także fundację poprzez kilka komisji medycznych, w tym:
-

Komitet doradczy ds. grantów

-

Komitet doradczy ds. globalnego rejestracji

-

Komitet doradczy ds. biobanków

Globalna Sieć Badawcza wspiera coroczną międzynarodową konferencję poświęconą syndromowi PURA.
Członkowie Globalnej Sieci Badawczej biorą udział w prezentowaniu aktualizacji badań i edukacji rodzin o
syndromie PURA. Naukowcy poświęcają również czas na przegląd istniejących projektów badawczych oraz
na planowanie nowych badań.
Komunikacja z Globalną Siecią Badawczą odbywa się poprzez osobę kontaktową Fundacji Syndromu PURA,
Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org
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Czym jest syndrom PURA?
Syndrom PURA jest rzadką chorobą genetyczną. Gen pura znajduje się na długim ramieniu
chromosomie 5 (w pozycji 5q31.3). Syndrom PURA występuje, gdy jedna z dwóch kopi genu pura
danej osoby nie działa normalnie. Może to być spowodowane błędem w genie (mutacją) lub przez
utratę kopii genu (całkowita delecja genu). Geny są niezbędnymi instrukcjami dla naszego rozwóju.
Składają się z DNA i w połączeniu z wieloma innymi genami tworzą zorganizowane struktury zwane
chromosomami. Gen pura ma wiele różnych funkcji. Koduje on białko pur-alfa w różnych tkankach, w
tym w mózgu, mięśniach, sercu i krewi. Białko to ma kilka różnych funkcji w komórkach ludzkich,
reguluje replikację DNA, transkrypcję i translację matrycowego RNA (mRNA), jest szczególnie ważne
dla rozwój mózgu. Z tego powodu problemy z genem pura związane są głównie z zaburzeniem
neurorozwojowym.
Dodatkowe informacje dla lekarzy na temat zaburzeń neurorozwojowych związanych z PURA są w
internetowej bazie danych PURA: Zaburzenia neurorozwojowe związane z PURA https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/ rozpoznanie różnicowe.
Choroby o podobnych cechach to:
- Klątwa Ondyny czyli zespół wrodzonej hipowentylacji [OMIM209880]
- Zaniki mięśni kręgosłupa [OMIM253300])
- dystrofia miotoniczna [OMIM160900]
- Zespół Pradera-Williego [OMIM176270]
- Zespół Angelmana [OMIM105830]
- Zespół Retta [OMIM312750]
- Zespół Pitt-Hopkinsa (OMIM610954)
- zaburzenia metaboliczne

Najczęstsze objawy syndromu PURA
Wszyscy pacjenci z syndromem PURA, którzy zostali zidentyfikowani do tej pory, mają co najmniej
umiarkowany do ciężkiego stopień trudności w uczeniu się i opóźnienie rozwoju.
Inne typowe objawy to:
- Drgawki i nietypowe ruchy podobne do drgawek
- Hipotonia (niski napiecie mięśni)
- Trudności z przyjmowaniem pokarmu
- Problemy z oddychaniem (w tym obturacyjny i centralny bezdech)
- Hipersomnia (nadmierna senność)
- Zaparcia
- Problemy ze wzrokiem
- Niestabilność temperatury
- Czkawka
- Problemy ortopedyczne, w tym dysplazja stawu biodrowego i skolioza
- Zaburzenia endokrynologiczne, takie jak niedobór witaminy D.
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Ile osób cierpi na tę chorobę?

Syndrom PURA jest rzadkim schorzeniem, po raz pierwszy
opisanym w literaturze medycznej w 2014 roku. Do tej pory
niewiele ponad 250 osób zidentyfikowanych z tym syndromem,
zarówno dorośli, jak i dzieci. Jednak, wraz z rosnącym
wykorzystaniem najnowszych technologii "sekwencjonowania
genów" oczekuje się, że liczba zdiagnozowanych osób
znacznie wzrośni w ciągu najbliższych kilku lat.

Dlaczego się to stało?

Kiedy zostaje poczęte dziecko, materiał genetyczny rodziców
jest kopiowany z komórki jajowej i plemnika. Metoda
kopiowania biologicznego nie jest doskonała i czasami
pojawiają się przypadkowe i rzadkie zmiany/mutacje. Takich
sporadychnych mutacji nie można znaleźć w rodzice dziecka. U
prawie wszystkich rodziny, o których wiemy jak dotąd, zmiany DNA w
genie pura wystąpiły "z nikąd" (genetycy określają takie zmiany/mutacje de

novo).

Czy to może się powtórzyć?

Zakładając, że żaden z rodziców nie jest nosicielem tej samej mutacji w genie pura co dziecko,
ryzyko posiadania kolejnego dziecka z taką samą zmianą genetyczną byłoby uważane za
wyjątkowo niskie. Empirycznie, ryzyko to byłoby mniejsze niż 1%. Powód, dla którego istnieje
pewne szczątkowe ryzyko wynika z rzadkiego zjawiska zwanego "mozaikowatą gonadą". Dzieje
się tak, kiedy jeden z rodziców ma mutację genetyczną, ale ogranicza się ona do małego
skupiska komórek jajowych lub plemników. Dlatego nie można tej zmiany genetycznej wykryć w
badaniu krwi tego rodzica. Aby uzyskać konkretną poradę dotyczącą prawdopodobieństwa, że
syndrom PURA pojawi się u kolejnego dziecka, warto skontaktować się z genetykiem klinicznym
lub doradcą genetycznym.

ROZWÓJ
Wzrost
Dzieci z syndromem PURA zwykle rodzą się z prawidłową masą i odpowiednio rosną.
Ruch (duże i małe umiejętności motoryczne)
Wszystkie dzieci z syndrome PURA mają opóźniony rozwój motoryczny i większość nie potrafi
samodzielnie chodzić. Te dzieci, którym udaje się samodzielnie chodzić, mają tendencję do
niestabilnego, szerokiego chodu. Wiele dotkniętych chorobą osób ma niewielkie zdolności
motoryczne
Uczenie się
Wszystkie osoby, które znamy mają umiarkowaną do głębokiej trudności w uczeniu się i
wymagają wsparcia specjalisty w nauce.
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Mowa
Ogromna większość osób z syndromem PURA nie potrafi zrozumiale mówić. Ci, którzy w jakimś
stopniu rozwineli umiejętność mówienia moga na ogół wypowiadać pojedyncze słowa, krótkie frazy lub
rzadko podstawowe zdania. Zdarza się jednak, że dzieci z syndromem PURA, które nie mówią, mają
dobre zdolności językowe na poziomie receptywnym (zrozumienie języka mówionego). Urządzenia
umożliwiające i zachęcające do ekspresyjnej komunikacji, oparte na symbolach, urządzenia
komunikacyjne z ekranem dotykowym i urządzenia do obserwacji oczu mogą być korzystne dla
niektórych dzieci.
Zachowanie
Osoby z syndromem PURA zwykle zachowują się zgodnie z ich ogólnym stopniem opóźnienia w
rozwoju.

PROBLEMY MEDYCZNE
Niskie napięcie mięśni
Niski poziom napięcia mięśniowego (hipotonia) jest najbardziej widoczny w okresie bezpośrednio po
urodzeniu i może utrzymywać się przez całe dzieciństwo i dorosłość. Prawdopodobnie przyczyni się
do trudności w karmieniu, problemów z oddychaniem i opóźnieniem w osiągnięciu prawidłowego
rozwóju motorycznego.
Trudności z przyjmowaniem pokarmu
Trudności z karmieniem są typowe u noworodków. Wiele dzieci z syndromem PURA ostatecznie
wymagają tymczasowego karmienia sondą nosowo-żołądkową. Mniejszość wymaga żywienia
gastrostomijnego z powodu problemy z połykaniem. U wielu dzieci problemy z karmieniem mogą się
utrzymywać. Obserwowano nadmierne ślinienie, jak również ciężkie zaparcia (które wymagają
stosowania środków przeczyszczających) u wielu osób.
Problemy z oddychaniem
Trudności z oddychaniem są częste u większości dzieci i zwykle stają się widoczne w okresie
bezpośrednio po urodzeniu. Mogą one obejmować centralny bezdech (w którym mózg nie kontroluje
prawidłowego oddychania) i obturacyjny bezdech senny (w którym górne drogi oddechowe zostają
zablokowane podczas snu z powodu niskiego napięcia mięśniowego). Z tego powodu wiele dzieci
przechodzi całonocne badania oceny snu. Niektóre osoby z syndromem PURA wymagają
tracheotomii (otwór w szyi służący do oddychania przez specjalna rurke).
Napady padaczkowe i drgawki
Niemal wszystkie dzieci z syndromem PURA cierpią na napady padaczkowe lub podobne
schorzenia wymagają bliższego przyjrzenia się we wczesnym dzieciństwie. Zgłaszano różne
rodzaje napadów, ale najczęstsze są miokoniczne drgawki i uogólnione napady tonicznokloniczne. W niektórych przypadkach drgawki są niezwykle trudne do opanowania dzięki
standardowym lekom przeciwpadaczkowym. Niekonwulsyjne ruchy mogą obejmować dystonię
(skurcz mięśni) i dyskinezę (ruch mimowolny).
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Oczy i wzrok
Zgłaszano szeroką gamę problemów ze wzrokiem. Należą do nich między innymi:
krótkowzroczność, zez i nieprawidłowe ruchy gałek ocznych. Większość dzieci jest w jakiś
sposób dotknięta przez te problemy.
Niestabilność temperatury
Obserwowano niestabilność w temperaturze (hipotermię), szczególnie w okresie noworodkowym.
Hormony i zmniejszona gęstość kości
Zgłaszano szeroki zakres problemów endokrynologicznych. Zmniejszenie gęstości kości
(osteoporoza) stwierdzono u wielu pacjentów z syndromem PURA. Problemy z utrzymaniem
normalnego poziomu witaminy D, która jest ważna w regulowaniu gęstości kości, nie są rzadkie.
Ponadto zgłaszano problemy z poziomem hormonu tarczycy i kortyzolu. Problemy hormonalne
podczas dojrzewania muszą być starannie monitorowane.
Wady rozwojowe
Chociaż nie są one powszechne, odnotowano przypadki wad rozwojowych układu moczowopłciowego (dróg moczowych i narządów płciowych), serca i układu kostnego. Odnotowano
również przypadki występowania kamieni nerkowych.
Neuroobrazowanie nieprawidłowości
Niektóre dzieci mają nieprawidłowe wyniki w obrazowaniu mózgu. Mogą to być: "opóźniona
mielinizacja", która przyczynia się do opóźnienia w normalnym tworzeniu się istoty białej w
mózgu i rdzeniu kręgowym.

Co to jest zespół delecji "5q31.3, w tym genu pura" i jak to się wiąże z
syndromem PURA?
Czasami mogą wystąpić delecje, w których usunięty jest duży fragment DNA z chromosomu.
Takie delecje mogą wyeliminować wiele sąsiednich genów. Jednym ze znanych przykładów jest
delecja chromosomowa 5q31.3, która może usunąć pojedynczą kopię genu pura wraz z
sąsiadującymi genami. Dlatego zespół delecji 5q31.3 ma cechy, które pokrywają się z cechami
syndromu PURA. Dotychczas w literaturze medycznej opisano 8 pacjentów z delecją 5q31.3.
Wszyscy mają podobne cechy kliniczne, ale żaden nie ma identycznej delecji. Ogólnie mówiąc,
dzieci z delecją 5q31.3 mają takie same typy problemów, jakie występują w syndromie PURA
jednak cierpią znacznie poważniej. Prawdopodobnym wytłumaczeniem tego jest to, że inne
sąsiednie geny, które zostały usunięte pełnią ważną funkcję jak np. gen nrg2.
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Zalecenia dotyczące leczenia
Leczenie syndromu PURA koncentruje się na objawach, które są specyficzne dla każdego z
pacjentów. Leczenie wymaga skoordynowanego działania multidyscyplinarnego zespołu,
najlepiej przy udziale neurologa, genetyka, pediatry, pulmonologa, okulisty i ortopedy.
Padaczka, która dotyka ponad połowę przypadków dzieci z syndromem PURA, może być
trudna do leczenia. Podczas gdy niektóre osoby dobrze reagują na specyficzne leki
przeciwpadaczkowe, powszechne są przypadki farmakologicznie oporne, w których leki są
nieskuteczne. Dlatego potrzebne są dalsze badania przyczyn i sposobów leczenia napadów
padaczkowych.
Podczas diagnozy
- Ocena rozwoju
- Kontrola przyjmowania pokarmu i, jeśli to konieczne, zaparć
- W razie potrzeby przeprowadzić badania oddechowe
- Elektroencefalogram (EEG) (pomiar aktywności elektrycznej mózgu), jeśli podejrzewa
się, że występują napady padaczkowe
- Obrazowanie mózgu za pomocą MRI
- Kontrola wzroku
- Rozważyć ultrasonografię serca i nerek, aby wykluczyć nieprawidłowości budowy
- Pomiar poziomu witaminy D
- Ocena gęstości kości, jeśli występują jakieś szczególne obawy
Po diagnozie
- Długotrwałe monitorowanie przez pediatrę
- Monitorowanie zaparć
- Monitorowanie powikłań mięśniowo-szkieletowych, w tym dysplazji stawu biodrowego i
skoliozy
- Badanie snu, jeśli podejrzewa się bezdech
- Pomoc przy nauce mówienia
- Fizjoterapia i terapia zajęciowa w razie potrzeby
- Zaleca się regularne kontrole wzroku
- EEG (pomiar aktywności elektrycznej mózgu), jeśli podejrzewa się drgawki
Fundacja Syndromu PURA i Globalna Sieć Badawcza Syndromu PURA.
Kwiecień 2018 r. www.purasyndrome.org

