
 

A multiplex endokrin neoplasia 1-es típusának 

klinikai és genetikai vizsgálata 

Doktori értekezés 

Dr. Balogh KatalinDr. Balogh KatalinDr. Balogh KatalinDr. Balogh Katalin    

 

Budapest, 2006. 



 
2 

Bevezetés 
A multiplex endokrin neoplasia 1-es típusának (MEN 1 

szindróma; Wermer-kór) három fő komponense a primer 

hyperparathyreosis, az enteropancreatikus neuroendokrin 

daganat és a hypophysis adenoma, azonban a szindrómához 

előbél carcinoid tumor, mellékvese daganat, valamint nem 

endokrin szervek daganatai is társulhatnak A tünetek 

nagymértékben függenek a daganatok lokalizációjától, illetve 

azok hormontermelő sajátosságaitól. Az elmúlt években 

hazánkban is egyre több munkacsoport foglalkozott a 

különböző öröklődő betegségek hátterében álló genetikai 

eltérések vizsgálatával, melyek eredményei fontos szerepet 

kapnak a klinikumban is; számos esetben a nemzetközi 

ajánlások genetikai diagnózisra építve tesznek javaslatot a 

terápiás stratégiákra, követési protokollokra. Nemzetközi 

irodalmi adatok alapján a MEN 1 szindróma prevalenciája 

~1/30000. Hazai adatok nem állnak rendelkezésre, azonban 

feltehetően a betegség Magyarországon is a nemzetközi 

adatokkal megegyező gyakoriságú. Munkámban a MEN 1 

szindróma klinikai és genetikai vonatkozásait foglalom össze, 

különös tekintettel a nemzetközi ajánlások hazai 

megvalósításának lehetőségeire és a munkacsoportunk által 

végzett genetikai szűrés révén gyűjtött hazai tapasztalatokra. 
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A multiplex endokrin neoplasia 1-es típusáért felelős 

MEN1 tumorszuppresszor gén 10 exont tartalmaz, amelyből az 

első és a 10. exon második fele nem íródik át. Az eddigi 

vizsgálatok során összesen több mint 400 mutációt írtak le a 

gén területén; ezek legtöbbje csonkolt fehérje kialakulásához 

vezet. A gén területén nincs mutációs “hot spot”, és eddig 

genotípus-fenotípus összefüggést sem sikerült felfedezni. A 

gén egy 610 aminosavból álló fehérjét kódol, melyet meninnek 

neveztek el. A menin nem mutat homológiát az eddig ismert 

fehérjékkel; interakciói alapján azonban feltételezhető, hogy 

szerepet játszik a sejt ciklus, a sejt növekedés és a genom 

stabilitás szabályozásában. 

A jelenlegi ajánlások szerint a MEN1 gén 

mutációanalízise ajánlott familiáris vagy sporadikus MEN 1 

szindróma esetében, illetve atípusos vagy MEN 1 szindrómára 

gyanús esetekben. A betegség-okozó mutáció azonosítása után 

az első fokú rokonok szűrése is javasolt a hordozó státusz 

megítélése végett. Megfigyelték, hogy ha a jelenlegi klinikai 

definíciókat alkalmazzák a genetikai szűrés indikálására, a 

mutáció-detektálás hatékonysága összefügg az index eset 

klinikai manifesztációinak számával és a familiaritással. 

A MEN1 gén mutációinak vizsgálata munka- és 

időigényes feladat, mégis kulcsfontosságú, hiszen a betegek, a 
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betegségre gyanús személyek és mutáció-hordozó egyének 

követésekor és ellenőrzésekor a nemzetközi ajánlásokban 

megfogalmazott szempontok érvényesítése szükséges. A 

MEN1 gén mutációanalízisére jelenleg használt leggyakoribb 

szűrőmódszerek az egyszálú konformáció polymorfizmus 

(SSCP) vizsgálat, a denaturáló grádiens gél elektroforézis 

(DGGE), a temporális hőmérséklet-grádiens gél elektroforézis 

(TGGE), konformáció-szenzitív gél elektroforézis (CSGE). A 

lokalizált genetikai eltérést ezután direkt szekvenálással 

azonosítják, így lehetőség van a későbbiekben a családszűrés 

során felderíteni a tünetmentes mutációhordozókat is. A 

genetikai vizsgálat egyik legfőbb haszna, hogy MEN 1 

szindrómás családok tagjaiban a mutáció-hordozó állapot 

kizárása feleslegessé teszi a további klinikai 

szűrővizsgálatokat, míg a mutáció-hordozó állapot genetikai 

igazolása segítheti a potenciálisan kialakuló daganatok korai 

klinikai szűrését. A családszűrésen kívül a genetikai 

szűrővizsgálat olyan esetekben is hasznos, amikor klinikai 

vizsgálatokkal a betegben csak egyetlen manifesztáció 

mutatható ki, de bizonyos körülmények a MEN 1 szindróma 

gyanúját vetik fel (pl. familiáris izolált hyperparathyreosis, 30 

év alatt 2 vagy több mellékpajzsmirigy adenoma; recidiváló 
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hyperparathyreosis; gastrinoma vagy multiplex szigetsejtes 

daganat bármely életkorban). 

 

Célkitűzések 

A MEN 1 szindróma genetikai vizsgálatát a Semmelweis 

Egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és az Élettani 

Intézet együttműködésével hazánkban elsőként, 2001. 

szeptemberében vezettük be. Munkámban 32 MEN 1 

szindrómás vagy MEN 1 szindrómára gyanús beteg és 

családtagjaik klinikai és genetikai vizsgálatával az alábbi célok 

megvalósítását tűztem ki: 

1. Munkámban célul tűztem ki az irodalomban közölt 

genetikai ”pre-screening” módszerek előnyeinek és 

hátrányainak szisztematikus elemzését követően egy 

megbízható, könnyen reprodukálható, idő- és költségkímélő 

szűrőmódszer bevezetését a MEN1 gén kódoló régióiban 

előforduló rendellenességek kimutatásának elősegítésére. 

2. Célkitűzéseim közé tartozott a szűrőmódszerként 

bevezetett hőmérsékletgrádiens elektroforézis rendszerek 

optimális technikai paramétereinek kidolgozása és az ily 

módon optimalizált ”pre-screening” módszerek 

specificitásának és szenzitivitásának meghatározása. 
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3. A MEN 1 szindrómás és MEN 1-szerű állapotban 

szenvedő betegekben a ”pre-screening” vizsgálatot követően a 

MEN1 gén kódoló szakaszain előforduló mutációk direkt DNS 

szekvenálással történő kimutatásával elemezni kívántam a 

magyarországi betegek mutációs spektrumát és a mutációknak 

az irodalomban közölt adatokhoz való viszonyát. 

4. A MEN 1 szindrómában és MEN 1-szerű állapotban 

szenvedő betegekben tanulmányozni kívántam, hogy van-e 

összefüggés a MEN 1 szindróma tüneteinek száma, típusa, 

vagy egyéb fenotípus jellemzők és a MEN1 mutációanalízis 

hatékonysága között. 

5. MEN1 gén mutációhordozó egyének vérrokon 

családtagjainak genetikai szűrésével tanulmányozni kívántam a 

genetikai vizsgálatra alapozott családszűrés közvetlen 

jelentőségét és klinikai értékét. 

 

Betegek és módszerek 

 

Betegek 

A MEN 1 szindróma diagnózisa abban az esetben volt 

biztos, ha a három fő lézióból legalább 2 megtalálható volt a 

betegnél. Familiáris MEN 1 szindrómát akkor állapíthatunk 

meg, ha a MEN 1 szindrómás betegnek legalább 1 első fokú 
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rokona volt, akinél a három fő komponens közül legalább egy 

kimutatható volt. MEN 1–szerű állapot esetében, legalább egy 

fő és egy nem fő komponens volt jelen; ebbe soroltuk azokat a 

betegeket is, akiknél 30 éves kor előtt kialakult multiplex 

mellékpajzsmirigyban, vagy rekurrens hyperparathyreosisban 

vagy familiáris izolált hyperparathyreosisban szenvedtek. A 

vizsgált 32 beteg közül 19 MEN 1 szindrómás volt (6 

familiáris, 13 sporadikus) és 13 beteg MEN 1-szerű állapotban 

szenvedett ( 2 familiáris és 11 sporadikus). 

 

Módszerek 

1. Genomiális DNS izolálás EDTA-val vagy citráttal 

alvadásgátolt teljes perifériás vérből a kereskedelemben 

forgalmazott kit-tek segítségével. A DNS mintákat a PCR 

reakcióig -20 ˚C-on tároltam. 

2. A genomiális DNS-ből a MEN1 gén exonjait 

polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifikáltam. TGGE-vel 

történő előszűréshez minden primerpár esetében az egyik egy 

40 bázis hosszúságú GC-gazdag régiót (GC-clampet) 

tartalmazott a futtatás során a teljes denaturáció megelőzésére. 

A primereket Morelli és mtsai munkája alapján terveztem, a 

módszer optimalizálásához szükséges minimális 

változtatásokkal. Szekvenáláshoz ugyanezeket a primereket 
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használtam GC-clamp nélkül, de M13-véggel kiegészítve. A 

hagyományos PCR protokoll után a TGGE vizsgálathoz 

heteroduplex képzésre is szükség volt, amely során 95 ˚C-on 5 

percig tartó denaturációt 1 órás inkubáció követett, szobahőn. 

A mintákat a mutáció-analízisig -20 ˚C-on tároltam. 

 3. TGGE esetében többféle szoftver áll rendelkezésre a 

futtatási paraméterek optimalizálásához. Vizsgálataim során 

kétféle számítógépes programmal, a WinMelt (BioRad, 

München, Németország) és az interneten is hozzáférhető 

Poland programmal dolgoztam. A programok a megadott 

szekvencia alapján számolják ki a teoretikus olvadási profilt, és 

grafikusan ábrázolják azt. Egy adott DNS szakasz 

denaturálódási tulajdonságai nem csak a szekvenciától, hanem 

a DNS koncentrációjától és az alkalmazott pufferek 

ionkoncentrációjától is függ, ezért a szoftverek segítségével 

igen nehéz az adott futtatás precíz körülményeinek 

számítógépes modellezése. Sokkal megbízhatóbbnak és 

reprodukálhatóbbnak bizonyultak a perpendiculáris futtatás 

által „mérhető” (kiszámítható) hőmérsékleti tartományok, 

ugyanis itt egy általunk beállított hőmérsékleti grádiens az 

általunk használt körülmények (pl. só- és DNS koncentráció) 

mellett teszi lehetővé, hogy a hőmérsékleti skálát a 
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denaturációs profilhoz rendelve megállapítsuk a denaturáció 

hőmérsékleti kezdő- és végpontját. 

4. Hőmérséklet grádiens elektroforézist két különböző 

mutáció detektáló rendszerrel végeztem: DCode Universal 

Mutation Detection System (Bio-Rad, München, Németország) 

és TGGE standard system (Whatman Biometra, Göttingen, 

Németország) készülékek segítségével. 

5. A TGGE-vel lokalizált genetikai eltéréseket automata 

szekvenálással azonosítottuk (AbiPrism, Genetic analyser, 

Applied Biosystems). 

 

Eredmények 

TGGE módszerrel a 2-es exonon 4 esetben, a 3-as 

exonon 9 esetben, az 5-6-os exonokat tartalmazó szakaszon 1 

esetben, a 8-as exonon 1 esetben, a 9-es exonon pedig 18 

esetben heterozigóta és 3 esetben homozigóta genetikai eltérést 

találtam. Összesen 10 probandban találtam betegség-okozó 

MEN1 gén mutációt (2 esetben deléciót: nt359del4bp, 

nt738del4bp; 2 esetben inzerciót: nt317ins5bp, nt1657insC; 3 

esetben nonsense: E26X, Q209X, C354X és 3 esetben 

missense mutációt: A91V, G28A, L301R). A 10 mutáció közül 

5 a nemzetközi irodalomban korábban még nem ismertetett, új 

mutációnak felelt meg (E26X, C354X, A91V, G28A, L301R). 
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A mutációkon kívül nagyszámú ismert, betegséget nem okozó, 

aminosavat nem cserélő polimorfizmust is azonosítottam 

(S145S, R171Q, D418D, L432L) heterozigóta és homozigóta 

formában. A 10-es exon TGGE vizsgálata álnegatív eredményt 

adott; mivel direkt DNS szekvenálással az egyik betegben 

inzerciós mutációt találtunk. Egy további esetben a 2-es exon 

vizsgálatakor GC-clampet tartalmazó primerekkel nem sikerült 

kellő mennyiségű és tisztaságú PCR terméket előállítani a pre-

screeninghez, viszont DNS szekvenálással egy új, a 

nemzetközi irodalomban még nem közölt nonsense mutációt 

találtunk. Családvizsgálattal két esetben bizonyítottam, hogy a 

betegség-okozó MEN1 gén mutáció de novo alakult ki; további 

két esetben az egyik szülő korai halála miatt nem sikerült a 

mutáció eredetét, esetleges de novo voltát megállapítani. 

 Az általunk azonosított mutációkat hordozó betegek 

családszűrését is elvégeztük: összesen 10 családban 21 

családtagot vizsgáltunk, közülük 6 személy klinikailag is 

MEN1 szindrómás volt, 11 azonban tünetmentes. Mutációt 

összesen 1 aszimptomás és 6 klinikai tüneteket is mutató 

családtagban sikerült bizonyítani. 

Megállapítottam, hogy a MEN1 gén leggyakoribb 

polimorfizmusai a magyar populációban a nemzetközi 

adatokhoz hasonló gyakorisággal fordulnak elő. A MEN 1 
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szindrómás betegekben kimutatott polimorfizmusok betegség-

okozó szerepe kizárható, hiszen nemzetközi irodalmi adatok 

szerint ezek az egészséges populációban is nagy gyakorisággal 

mutathatók ki, aminosavat a menin fehérje-szekvenciájában 

nem cserélnek. Az általunk vizsgált betegek és egészséges 

hozzátartozóik vizsgálata során számos esetben találkoztunk 

polimorfizmusokkal nemcsak heterozigóta, de homozigóta 

formában is, és ezek jelenléte a betegség manifesztációjával 

semmilyen formában nem korrelált. 

A betegekben kimutatott mutációk oki szerepének 

értékelésekor többféle szempontot vettem figyelembe. A hazai 

MEN 1 szindrómás betegekben kimutatott 10 különböző 

mutáció közül 5 mutációt a nemzetközi irodalomban betegség-

okozó mutációként tartottak számon, ezért ezeket a mutációkat 

– a nemzetközi tapasztalatokat megerősítve – ennek 

megfelelően értékeltem: a 2 deléciós és 2 inzerciós mutáció 

kereteltolódáshoz, így megváltozott fehérje aminosav 

sorrendhez és korai STOP kodon kialakulásához vezet, a 

nonsense mutáció pedig egy aminosavat STOP kodonra vált, 

így csonkolt fehérje kialakulásához vezet. 

A hazai MEN 1 szindrómás betegekben észlelt további 

5 mutáció azonban új, a nemzetközi irodalomban korábban 

még nem ismertetett mutációnak felelt meg, ezért ezek 
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értékelésekor nem állt rendelkezésre korábbi ismeretanyag. 

Nonsense mutációk (E26X, C354X), vagy kereteltolódással 

járó új mutációk esetében az oki szerep nyilvánvalónak 

tekinthető, hiszen a csonkolt fehérje kötőhelyeinek, aktivitási 

doménjének és nukleoláris szignáljának elvesztése a fehérje 

működésének sérülését okozza. Nehezebben ítélhető meg a 

missense mutációk szerepe, ugyanis egy aminosav másikra 

cserélődése nem feltétlenül jár együtt a fehérje funkció 

károsodásával. Ilyen esetekben a mutáció oki szerepének 

megítélését leginkább a mutáció családon belüli öröklődésének 

elemzése segítheti. Ha a klinikai kép egyértelműen követi a 

családban a mutáció öröklődésének menetét, az oki szerep 

nagy valószínűséggel megállapítható. A hazai betegekben talált 

új mutációk az alábbi doméneken változtatják meg a menin 

fehérjeszerkezetét: a G28A mutáció a JunD és nm23 

kötőhelyeket kialakító fehérje doméneket érinti és az első 

leucin zip szerkezetét is átformálhatja. Az érintett családban a 

mutáció és a klinikai fenotípus közötti összefüggés vizsgálatára 

nem volt lehetőség, ugyanis a mutáció a probandban de novo 

alakult ki, akinek leszármazottja nem volt. A két aminosav 

szerkezeti hasonlósága ellenére az alaninnak glicinre 

cserélődését más fehérjék esetében a nemzetközi irodalomban 

affinitást befolyásoló tényezőként írták le, azonban a G28A 
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mutáció betegség-okozó szerepét nem tekinthetjük kétséget 

kizáróan igazoltnak. Az A91V mutáció a Smad3 és nm23 kötő 

doméneket változtathatja meg; ebben az esetben a családfa 

vizsgálat alátámasztotta a genetikai vizsgálat eredményeit: csak 

azokban a családtagokban volt megtalálható, akik klinikailag is 

MEN 1 szindrómások voltak. További fontosnak tűnő adat, 

hogy a MEN1 gén más területén már leírtak alanin-valin 

cseréjével járó, betegség okozó missense mutációkat (A242V, 

A535V). Az L301R mutáció esetében is oki kapcsolatra utalt a 

családfa elemzése; ez a mutáció a GTPáz konszenzus 

szekvenciát érinti és a menin-PEM és menin-nm23 

kapcsolódást befolyásolhatja. Hasonló mutációkat már 

korábban leírtak a nemzetközi irodalomban, melyek az apoláris 

leucinnak a poláris argininra történő cseréjéhez vezetnek (pl. 

L22R vagy L89R). 

A nemzetközi irodalomban megjelent tanulmányok 

felvetették, hogy minél nagyobb a fő MEN 1 léziók száma, 

annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy a vizsgált betegben 

a MEN1 gén kódoló régiójában mutáció igazolható. Kimutatták 

továbbá, hogy familiáris esetekben a sporadikus esetekhez 

képest a MEN1 gén mutációk nagyobb gyakorisággal 

mutathatók ki. Ezeket szempontokat figyelembe véve 

betegeink körében az alábbiak szerint alakult a mutációanalízis 
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hatékonysága: A familiáris csoportban a 2 fő MEN 1 

daganatban szenvedő betegek 100%-a, az 1 fő MEN 1 

daganatban szenvedő betegek 20%-a, míg a sporadikus esetek 

körében a 3, 2 és 1 MEN 1 daganatban szenvedő betegek 50%, 

18% és 0%-a volt MEN1 gén mutáció hordozó. 

 

Következtetések 

Munkám során összesen 32 MEN 1 szindrómás vagy 

klinikailag MEN 1 szindrómára gyanús betegben végeztem el a 

MEN1 gén teljes kódoló régiójának vizsgálatát. A MEN1 gén 

nagy mérete, a lehetséges csírasejtes mutációk nagy száma, 

illetve a mutációs ”hot spot” hiánya miatt a genetikai 

eltéréseket tartalmazó gén-szakaszok kimutatására TGGE 

szűrőmódszert használtam és a genetikai eltérések pontos 

meghatározására direkt DNS szekvenálást végeztem. 

(1) Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló 

számítógépes szoftver programok az oligonukleotid 

primerek tervezésekor növelik a TGGE szűrőmódszer 

érzékenységét. Ugyanakkor elektroforézis 

paraméterek optimalizálásához egy experimentális 

módszer, a perpendiculáris elektroforézis bizonyult a 

leghatékonyabbnak. 
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(2) Megállapítottam, hogy a TGGE szűrőmódszer a 

MEN1 gén 10-es exon nt1657ins mutációja esetében 

álnegatív eredményt ad, ezért ezzel a módszerrel a 10-

es exon vizsgálata nem ajánlott. 

(3) Kimutattam, hogy a MEN1 gén 9-es exon területén 

előforduló kétféle gyakori polimorfizmus (D418D, 

L432L) elektroforetikus képe egymástól jól 

elkülöníthető, ezért ennek az exonnak a vizsgálata 

során belső kontrollként – a polimorfizmusokat nem 

tartalmazó mintán kívül - D418D és L432L 

heterozigóta DNS minták használata is ajánlott.  

(4) A vizsgált betegekben a MEN1 gén kódoló 

szakaszainak direkt DNS szekvenálásával 

megállapítottam, hogy a MEN1 gén leggyakoribb 

polimorfizmusai a nemzetközi adatokhoz hasonló 

gyakorisággal fordulnak elő. 

(5) Megállapítottam, hogy a vizsgált 32 MEN 1 

szindrómás vagy MEN 1 szindrómára gyanús beteg 

közül 10 betegben (31,25%) fordult elő a MEN1 gén 

kódoló szakaszán betegség-okozó mutáció, melyek 

közül 5 mutációt még nem írtak le a nemzetközi 
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irodalomban (A91V, G28A, E26X,  L301R és 

C354X). 

(6) Megállapítottam, hogy MEN 1 szindrómás és MEN 1 

szindrómára gyanús betegekben a MEN1 gén kódoló 

szakaszán a betegség-okozó mutációk előfordulásának 

gyakorisága familiáris esetekben nagyobb, mint 

sporadikus esetekben. A MEN 1 szindrómára jellemző 

két vagy három különböző daganat társulásával járó 

esetekben a mutációk nagyobb gyakorisággal 

mutathatók ki azokhoz az esetekhez képest, 

amelyekben csak egyféle MEN 1 szindrómára 

jellemző daganat fordul elő. 
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