
1

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA

MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK

(MULTIDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK)

Vezetõ: Dr. Mandl József, egyetemi tanár

Ph.D. értekezés

BECKER KRISZTINA

A humán molekuláris genetika és géndiagnosztika alapjai

címû program

Programvezetõ: Dr. Falus András, egyetemi tanár

   Témavezetõ:    Dr. Kárpáti Sarolta, egyetemi tanár



2

ICHTHYOSISOK ULTRASTRUKTURÁLIS ÉS

GENETIKAI VIZSGÁLATA

Dr. Becker Krisztina

Budapest, 2002

Programvezetõ: Dr. Falus András, egyetemi tanár

Témavezetõ: Dr. Kárpáti Sarolta, egyetemi tanár

Opponensek: Dr. Török Éva, c.egyetemi tanár

Dr. Dobos Matild, egyetemi docens

A bíráló bizottság elnöke: Dr. Lapis Károly, egyetemi tanár

A bíráló bizottság tagjai: Dr. Nebenführer László, fõorvos

 Dr. Berecz Margit, tud.fõmunkatárs



3

Tartalomjegyzék

1. Összefoglalás 5. oldal

2. Bevezetés 7. oldal

3. Célkitûzések 9. oldal

4. A kutatás háttere 10. oldal

4.1 Klinikai megjelenési formák: az ichthyosisok fõbb

csoportjai, ultrastrukturális és genetikai jellemzõi 10. oldal

4.2 Molekuláris biológiai háttér 30. oldal

4.3.Az autoszomális recesszív congenitalis ichthyosisok

és az X-hez kötött domináns ichthyosis (Conradi-

Hünermann-Happle szindróma) molekuláris genetikája 32. oldal

5. Klinikai adatok, anyag és módszer 35. oldal

5.1     Klinikai adatok 35. oldal

5.1.1. Autoszomális recesszíven öröklõdõ

congenitális ichthyosisok 35. oldal

5.1.2. Társult ichthyosisok 41. oldal

5.2     Anyag és módszer 44. oldal

- Szövettani mintavétel és DNS izolálás 44. oldal

- PCR amplifikáció 44. oldal

- Konformáció szenzitív gél-elektroforézis 45. oldal

- Automatizált szekvencia analízis 45. oldal

- Allél-specifikus PCR analízis 45. oldal

- Restrikciós endonukleáz emésztés 45. oldal

- Ultrastrukturális vizsgálat 46. oldal

- Enzimhisztokémiai és immunhisztokémiai

  vizsgálatok 46. oldal



4

6. Eredmények 47. oldal

6.1. Autoszomális recesszív congenitális ichthyosisok 47. oldal

6.1.1. Lamelláris ichthyosis 47. oldal

6.1.2. Congenitális ichthyosiform erythroderma 52. oldal

6.2. Társult ichthyosisok 60. oldal

6.2.1. Comèl-Netherton szindróma 60. oldal

6.2.2. Chanarin-Dorfman szindróma 61. oldal

6.2.3. X-hez kötött domináns ichthyosis

(Conradi-Hünermann-Happle szindróma) 62. oldal

7. Megbeszélés 67. oldal

7.1 Autoszomális recesszív congenitális ichthyosisok

és TGM1 mutációk 67. oldal

7.1.1 Lamelláris ichthyosis 68. oldal

7.1.2 Congenitális ichthyosiform erythroderma 70. oldal

7.2 X-hez kötött domináns ichthyosis (Conradi-

Hünermann-Happle szindróma) és az EBP gén mutációja 73. oldal

7.3 Az elektronmikroszkópos vizsgálatok jelentõsége

az ichthyosisok diagnosztikájában, klasszifikációjában

és a genetikai vizsgálatok irányának meghatározásában 75. oldal

8.  A munka jelentõsége és az eredmények hasznosítása 78. oldal

9. Köszönetnyilvánítás 80. oldal

10. Irodalom 81. oldal

11. Az értekezés témájában megjelent közlemények 87. oldal



5

1. ÖSSZEFOGLALÁS

Ichthyosisok ultrastrukturális és genetikai vizsgálata

Dr. Becker Krisztina

Programvezetõ: Dr. Falus András, egyetemi tanár, Ph.D., DSc.

MTA levelezõ tag

Témavezetõ: Dr. Kárpáti Sarolta, egyetemi tanár, Ph.D., DSc.

Semmelweis Egyetem

Doktori Iskola

A humán molekuláris genetika és géndiagnosztika alapjai

Budapest, 2002

Az értekezés témája - egy hazánkban kevésbé vizsgált bõrbetegség - az

ichthyosisok megjelenési formáinak az elektronmikroszkópos vizsgálatok segítségével

történõ pontosabb definiálása valamint egyes súlyos kórformák genetikai hátterének

vizsgálata. Az ichthyosis eltérõ genetikai háttérrel rendelkezõ betegségek csoportja.

Közös jellemzõjük az öröklõdõ jelleg, a száraz bõrrel, pikkelyes hámlással járó

elszarusodási zavar. Az ichthyosisokat gyakori, enyhe lefolyású vulgaris, ritka, súlyos

klinikai képpel járó congenitalis valamint az egyéb szervrendszerek megbetegedéseihez

társuló tüneti (szimptomatikus) formákra osztjuk.

 A különbözõ ichthyosis formákban a bõr mikromorfológiai jellemzõin túl a

súlyos klinikai tünetekkel járó autoszomális recesszív ichthyosisokban valamint az X-

domináns ichthyosisban (Conradi-Hünermann-Happle szindróma) vizsgáltuk az

ultrastrukturális képhez kapcsolható mutációkat. Három betegnél négy, az irodalomban

eddig nem közölt mutációt azonosítottunk. Ichthyosisban végzett mutáció-analízisrõl

Magyarországon elsõként számoltunk be.

Eredményeink a fenotípus meghatározásában kulcsfontosságú ultrastrukturális

vizsgálat jelentõségét igazolják. Az ultrastrukturális jellemzõkhöz köthetõ mutációk

kimutatása  szélesíti a genotípus- fenotípus összefüggéseire vonatkozó ismereteket ezen,

Magyarországon eddig ritkán vizsgált betegcsoportban.
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1. SUMMARY

Ultrastructural and genetic studies in ichthyoses

Krisztina Becker M.D.

Leader of the program: Prof. Dr. András Falus Ph.D., DSc.

corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences

Tutor: Prof. Dr. Sarolta Kárpáti Ph.D., DSc.

Semmelweis University

Ph.D. School

Basis of the Human Molecular Genetics and Gene Diagnostics

Budapest, 2002

Topic of this work is a more precise definition of ichthyosis, a rarely investigated

dermatosis in Hungary so far, using ultrastructural and genetic studies in certain severe

subgroups of the disease. Ichthyosis comprises a group of disorders underlying different

genetic causes, sharing the common features of hereditary nature and dry, scaly skin due

to disorders of cornification.

Frequently occuring mild vulgar, rare severe congenital forms and ichthyotic skin

symptoms associated with disturbancies in other organ systems (symptomatic forms)

are clinically distinguished within this inherited group of disorders.

 We analysed micromorphology of various sub-groups and mutations underlying

the ultrastructural features in severe autosomal recessive ichthyosis and X-dominant

ichthyosis (Conradi-Hünermann-Happle syndrome). We identified four novel,

unpublished mutations in three patients. We report about the first Hungarian mutation

analyses in ichthyosis.

Our results proved the importance of ultrastructural investigations in the definition

of the phenotype. Disclosure of mutations connected to ultrastructural characteristics

may widen our knowledge about genotype-phenotype correlations in this group of

inherited diseases.
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2. BEVEZETÉS

A genetikai kutatások robbanásszerû fejlõdése az elmúlt években az

orvostudomány minden területén alapvetõ szemléletváltozást eredményezett. Az

érdeklõdés homlokterébe állította az öröklõdõ megbetegedéseket, azok vizsgálata a

tudományág minden területén felgyorsult. Ennek egyik jelentõs eredménye a humán

genom teljes feltérképezése, melyet a Human Genom Project keretében végeztek el és a

közelmúltban tettek közzé.

A bõrtüneteknek általános diagnosztikai szerepük mellett kiemelt jelentõségük

van az öröklõdõ megbetegedések felismerésében. Bõrtünetek társulhatnak alapvetõen

más szervrendszereket érintõ, monogénes öröklõdésû vagy multifaktoriális

betegségekhez. Jelentkezhetnek típusosan ectodermalis eredetû szervrendszereken

(neuroectodermalis megbetegedések) illetve kizárólag bõrelváltozások formájában.

Az elsõsorban bõrtünetekkel jellemzett megbetegedések, az un.

genodermatózisok többsége, bár az életet nem veszélyezteti, a beteg életminõségét

nagymértékben rontja és súlyos pszichés terhet jelent. Más esetekben (pl.epidermolysis

bullosa, autoszomális recesszíven öröklõdõ ichthyosisok) súlyos lefolyású, fatális is

lehet.

Az elmúlt évtizedben a genodermatózisok kutatása világszerte felgyorsult. A

bevezetett új technikák (PCR amplifikáció, DNS szekvenálás) segítségével számos

örökletes bõrbetegségben megtörtént az érintett gén azonosítása és a génmutációk

kimutatása.  A páratlanul változatos eredményekbõl kiemelhetõ: a különbözõ keratinok

azonosítását és epidermalis lokalizációjuk meghatározását követõen 1992-ben írták le

elõször a keratin gének különbözõ mutációit és ezzel genetikailag definiálták az

epidermolysis bullosa simplex csoport (KRT5, KRT14), valamint az un.

epidermolytikus hyperkeratosisok (KRT1, KRT10, KRT2e, KRT9) egyes kórformáit.

(6,31,47) Ezzel egyidejûleg kimutatták az epidermolysis bullosa junctionalis és

dystrophiás formáinak hátterében fennálló struktúrfehérjéket (laminin 5, VII., XVII

kollagének stb.) kódoló gének mutációit. (8) 1994-ben a non-bullosus congenitalis

ichthyosisokhoz tartozó lamellaris ichthyosis génjét a 14. kromoszómán lokalizálták.

1995-ben igazolták a TGM1 gén mutációit lamellaris ichthyosisban. (48,17) Ezt

követõen újabb és újabb bõrgyógyászati betegségek genetikai háttere vált ismertté (NF1

ill. 2, Sjögren-Larsson szindróma, dyskeratosis follicularis Darier, pemphigus familiaris
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benignus Hailey-Hailey, CHILD szindróma, Comèl-Netherton szindróma, Chanarin-

Dorfman szindróma stb). (10, 24, 30, 33) Ez a folyamat napjainkban egyre gyorsul, és a

rohamos fejlõdés vonulatába illeszkedik be az ichthyosisok genetikai hátterének

vizsgálata is. Ebben a betegségcsoportban "még a munka közepén vagyunk", sok a

feltáratlan kérdés. Ismeretlen a kórképek többségénél a genotípus és a kialakuló

fenotípus közötti molekuláris biológiai – biokémiai kapcsolat.

A herediter bõrbetegségekben alkalmazott legújabb genetikai módszerek

nemcsak diagnosztikus jelentõségûek. Segítik az eddig nehezen klasszifikálható

betegségek ésszerû csoportosítását, az érintett családok számára fontos genetikai

tanácsadást. Alapját képezik a - napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott - prenatalis

diagnosztikának, és elvezetnek a jelenleg még körvonalazódó szomatikus génterápia

bevezetéséhez.
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3. CÉLKITÛZÉSEK

Az ichthyosisok mind a klinikai tünetek mind a genetikai háttér tekintetében

heterogén csoportot alkotnak. Ezen túlmenõen, a klinikailag azonos tünetekkel járó

csoportokban (pl. lamellaris ichthyosis csoport vagy congenitalis ichthyosiform

erythroderma kórképe) a genetikai heterogenitás továbbra is fennáll, a genotípus-

fenotípus egyértelmû összefüggései az eddigi kutatások alapján nem tisztázódtak. (9)

Az elektronmikroszkópos vizsgálat a sejteken belüli elváltozások feltárásával

megkönnyítheti a makromorfológiailag hasonló kórképek elkülönítését, sõt egyes

esetekben (pl. keratin-mutációk) a genetikai hiba lokalizálásában iránymutató lehet. (2)

 Vizsgálataim célja ichthyosisban szenvedõ betegeknél az ultrastrukturális

jellemzõk meghatározása és ezzel párhuzamosan a súlyos klinikai képhez kapcsolható

genetikai eltérések kimutatása volt, az esetleges fenotípus-genotípus összefüggések

pontosabb meghatározása céljából.

Az ichthyosisok csoportján belül elsõsorban az autoszomális recesszíven

öröklõdõ ichthyosisok és a társult ichthyosisok csoportjába sorolható, X-hez kötött

domináns módon öröklõdõ ichthyosis (Conradi-Hünermann-Happle szindróma)

ultrastrukturális és genetikai vizsgálatával foglalkoztam.

Ichthyosisban szenvedõ betegeknél hasonló vizsgálatokat Magyarországon még

nem végeztek.
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4. A KUTATÁS HÁTTERE

4.1 KLINIKAI MEGJELENÉSI FORMÁK: AZ ICHTHYOSISOK FÕBB

CSOPORTJAI, ULTRASTRUKTURÁLIS ÉS GENETIKAI JELLEMZÕI

Az ichthyosis (ichthys = hal) a keratinizáció öröklött zavarával jellemezhetõ, de

különbözõ genetikai háttérrel és tünetekkel bíró, heterogén csoportot alkotó kórkép. A

'ichthyosis' elnevezést R.Willan vezette be 1808-ban, bár a betegség elsõ leírása

feltehetõen ichthyosis hystrix eset kapcsán 1731-ben történt. (55)

A betegségcsoportra jellemzõ az elszarusodás zavarán alapuló igen száraz bõr, a

változó súlyosságú pikkelyképzõdés, amit az egyes formákban a születéstõl kezdve

fennálló, az egész testre kiterjedõ súlyos gyulladás kísér. A csak bõrtünetekkel járó

vulgaris és congenitalis ichthyosisokon kívül az ichthyosis klinikai képe több, részben

súlyos, egyéb szervrendszert érintõ örökletes szindróma részjelensége is lehet (pl.

Sjögren-Larsson, Tay, Comèl-Netherton szindróma). (55) Ezen esetekben társult

ichthyosisokról beszélhetünk.

1. VULGARIS ICHTHYOSISOK

1.1 AUTOSZOMÁLIS DOMINÁNSAN ÖRÖKLÕDÕ ICHTHYOSIS VULGARIS

Az autoszomális domináns ichthyosis vulgaris nagyon gyakori betegség,

elõfordulása a populációban 1:250 (55). A bõrtünetek a többi ichthyosis-alcsoporthoz

viszonyítva enyhébbek, a congenitalis és X-recesszíven öröklõdõ ichthyosisokkal

ellentétben nem születéskor, hanem néhány hónap vagy egy év elteltével jelennek meg.

Jellemzõ az elsõsorban végtagokon megjelenõ fehér színû, kiselemû pikkelyképzõdés

(1.a ábra), száraz bõr, hyperlineáris tenyér (1.b ábra). A hajlatok sokszor tünetmentesek.

Számos esetben, fõként kisgyermekkorban atopiás dermatitis tüneteivel együtt

jelentkezhet.

 Szövettani és ultrastrukturális vizsgálattal egyaránt kimutatható a str.

granulosum illetve az érett keratohyalin granulumok hiánya (2, 3.a ábra).
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Elektronmikroszkópos vizsgálattal a csökevényes keratohyalin a keratin filamentumok

mentén kiselemû aggregátumok formájában figyelhetõ meg. (3.b ábra) (2)

Autoszomális domináns módon öröklõdik, kialakulásában a keratohyalin

polimerizációjában és akkumulációjában szerepet játszó fehérje, a filaggrin és

prekurzora, a profilaggrin hiányát igazolták. A folyamat hátterében a profilaggrin-

filaggrin átalakulást katalizáló faktor(ok) eltérését illetve a profilaggrint kódoló mRNS

élettartamának csökkenését feltételezték. (40)

3. ábra  (a) A str. corneum kiszélesedett, a str. granulosumban filamentáris jellegû,
csökevényes keratohyalin granulumok(*) láthatók. (b) a keratohyalin a
keratinfilamentumok mentén nem kondenzálódik, a keratin filamentumokat apró
keratohyalin aggregátumok övezik.(→) Nagyítás: (a) x 2750, (b) x 46.000

1.2 X-HEZ KÖTÖTT RECESSZÍVEN ÖRÖKLÕDÕ ICHTHYOSIS VULGARIS

Az X-recesszív ichthyosis vulgaris elõfordulása az autoszomális domináns

módon öröklõdõ ichthyosishoz képest ritkább (1:3000), csak férfiakat érint. (55)

Jellemzõ klinikai tünete a kifejezett, nagyelemû, sokszor a törzset is érintõ, vaskos

barnás pikkelyképzõdés (4.ábra), mely az érintett férfiak 50%-ában corneális homállyal,

20%-ában cryptorchismussal, a mutációt hordozó anyákban placentaelégtelenséggel

járhat. Szövettani képére jellemzõ az ún. proliferációs hyperkeratosis. Az

ultrastrukturális vizsgálat sokszor nem specifikus: a str. granulosumban a szokásosnál

több és nagyobb keratohyalin granulum jelenhet meg (5.ábra). A transitionalis sejtek

száma növekedhet és a str. corneumban számos lipid csepp helyezkedhet el. (2)

*

a b
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1. ábra  Autoszomális dominánsan öröklõdõ vulgaris ichthyosis: (a) finom, kiselemû
pikkelyekkel járó enyhe ichthyosis a törzsön (b) jellemzõ hyperlineáris tenyér

2. ábra Autoszomális domináns ichthyosis szövettani képe. A str. corneum mérsékelten
kiszélesedett, alatta a str. granulosum hiányzik. Nagyítás: x40

3. ábra X-hez kötött recesszív ichthyosis. Jellemzõ a vaskos, sokszor barnásfeketén
pigmentált nagyelemû pikkelyek jelenléte.

a

b
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Az X-hez kötött recesszív ichthyosis genetikai háttere tisztázott. Az X kromoszóma

rövid karján (STS lókusz, Xp22.3) elhelyezkedõ szteroid-szulfatázokat kódoló gének

csoportján belül az arilszulfatáz C enzim génjének, sokszor nagykiterjedésû delécióval

járó mutációja okozza. A diagnózist az enzimhiány biokémiai kimutatásával, az Xp-ter

pseudoautoszomális régió deléciójának molekuláris genetikai igazolásával lehet

legbiztosabban felállítani. A szérum lipidek elektroforézise során az LDL frakció

vándorlása felgyorsul. Ez a vizsgálat szûrésre is alkalmas. Az ichthyosisnak ez a

formája valószínûleg a hámban, fõként a str. corneumban a cholesterin/

cholesterinszulfát arány megváltozásának következménye. Az enzim csökkent

mûködése/hiánya ugyanakkor az egyéb steroidok (oestradiol) hormonszintjének

változását okozza, ezért a beteg fiúmagzatot hordozó terhességekben gyakoribb az

elhúzódó szülés és ez a magyarázata a centrális hypogonadismus és a cryptorchismus

kialakulásának is. (55)  Az Xp22.3 területén az STS locus nagyobb kiterjedésû sérülése

multiplex szulfatáz deficienciához vezethet, mely a bõrtünetek mellett igen súlyos, a

metachromasiás leukodystrophiához hasonló neurológiai tüneteket okoz. Az STS locus

mutációja/törése a közelében található ún. Kallmann gént is érintheti, melynek

károsodása hypogonadotrop hypogonadismus, anosmia és X-recesszív ichthyosis

együttes kialakulásához vezet. Két családban az XRI és a hypertrophiás pylorusstenosis

együttes elõfordulását írták le. (55)

5.ábra X-hez kötött recesszíven öröklõdõ ichthyosis elektronmikroszkópos képe. (a) A
str. granulosumban nagyszámú, nagyméretû, elektrodenz keratohyalin granulum látható.
A lipid cseppek a str. granulosumban és str. corneumban is megfigyelhetõk (*), (b) a
lamelláris testek morfológiája nem mutat eltérést (→) Nagyítás: x 2750, x  15.500

*

a

*

* b

*

*
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2. CONGENITALIS ICHTHYOSISOK

2.1 BULLOSUS CONGENITALIS ICHTHYOSISOK

Az e csoportba tartozó kórképek hátterében mintegy 10 éve vált ismertté a keratinocyták

struktúrfehérjéiben, a keratinokban kialakuló mutációk oki szerepe. (6,31,47) A

keratinocyták a hámban felfelé vándorlásuk és differenciálódásuk során különbözõ

keratinpárokat szintetizálnak. A basalis rétegek keratin filamentumait felépítõ K5/K14

helyét suprabasalisan a K1/K10 keratinpár foglalja el, a legfelsõ rétegekben

expresszálódik a K2e és csupán a tenyéren-talpon mutatható ki a K9. A K1 illetve a K10

gén defektusa a suprabasalis sejtek törékenységét okozza és bullosus congenitalis

ichthyosiform erythroderma (BCIE) kialakulásához vezet. A BCIE születéskor

erythroderma formájában jelentkezik ("leforrázott baby", nem collodium baby),

testszerte súlyos hólyagképzõdés alakul ki. Az erosiok gyors hámosodása után

ismételten hólyagok keletkeznek, késõbb a hajlatokban lineáris jellegû verrucosus

hyperkeratosis alakul ki. A szürkés-barna lichenifikált felszinrõl a hyperkeratotikus

rétegek különleges módon válnak le, melyet az irodalom "mauserung" fenoménként

ismer. A K2e génjében fellépõ mutáció, mivel csak a str. spinosum felsõ rétegeit érinti,

ichthyosis bullosa Siemens (IBS) kórformát okoz. Az IBS erythema nélküli

hólyagképzõdéssel és enyhe hyperkeratosissal jellemezhetõ. Pathomechanizmusa

alapján, bár nem jár ichthyosissal, ide sorolható a K9 defektusával járó epidermolytikus

palmoplantaris keratoderma (Vörner) (EPPK). (6.ábra) Az említett kórképeket közös

szövettani jellemzõik alapján az epidermolytikus hyperkeratosisok összefoglaló

csoportjába soroljuk. A szöveti képben a suprabasalis hólyagképzõdés és hyperkeratosis

mellett fénymikroszkóppal is láthatók az összecsapzódott keratin filamentumok.

Elektronmikroszkópos vizsgálattal a sejtekben a mutáns keratin expressziója helyétõl

függõen a keratin filamentumok aggregációja, az un. clumping jelenség és az érintett

sejtek lysise látható. (7. ábra) A keratinok mutációi a párban történõ expresszió miatt

"domináns-negatív" hatással autoszomális dominánsan öröklõdõ kórképekhez vezetnek.

Ennek oka, hogy a pár egyik tagjának hibás keratin szerkezete a pár másik, egyébként

normális tagjának funkcióját is megakadályozza. A keratin gének sérülékenységére utal

az új mutációk gyakori fellépése. Érdekes módon a mutációk a keratinok különbözõ

típusaiban a gének azonos szakaszain halmozódnak.
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7.ábra  Epidermolytikus palmoplantaris keratosis elektronmikroszkópos képe. (a,b) A

suprabasalis sejtek lízise (*) mellett jellemzõ a keratin csomók (clumps) (→)

megjelenése, melyek a kóros keratin filamentumok összecsapzódásából keletkeznek.

(c,d) A str. granulosumban a nagyfokú lízis mellett jellegzetes kétkomponensû,

homogenizálódott keratohyalin granulumok láthatók. Nagyítás: a x18.000, b x9.800, c

x2.750,d x9.800

a b

c d

*



16

6. ábra Epidermolytikus palmoplantáris keratosis (EPPK) klinikai képe. A vaskos tenyéri
  hyperkeratosis alatt a tenyér széli részein gyulladásos szegély és lysis látható.

8. ábra Collodium baby. A születéskor fennálló merev membrán a születést követõen
 felhasadozik. A végleges fenotípus csak hetekkel késõbb lesz látható.

a b

a b

c
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2.2 NON-BULLOSUS CONGENITALIS ICHTHYOSISOK (ARCI)

A legsúlyosabb klinikai tünetekkel járó formákat az irodalom ma az

autoszomális recesszíven öröklõdõ congenitális ichthyosisok (ARCI) csoportjába

sorolja. Jellemzõje a veleszületett, generalizált, súlyos ichthyosis és az egyéb

szervrendszerek érintettségének hiánya. A klinikai tünetek alapján, a bõrpír

intenzitásától függõen két fõ fenotípusát különítik el, a congenitalis ichthyosiform

erythrodermát (CIE) és a lamellaris ichthyosist (LI), melyek a fenotípus-spektrum két

végpontját alkotják. A fenotípus spektrum ezen két végpont között a klinikai tünetek

nagy variabilitását mutatja. Mindkét szubtípusnál jelen lehet születéskor a rigid, un.

collodium membrán, (8.ábra) mely késõbb felhasadozva leválik, és alatta kialakulnak a

végleges fenotípusnak megfelelõ bõrtünetek. LI-ra jellemzõ a sötét, lemez-szerû, vaskos

pikkelyek képzõdése, minimális erythemával vagy erythema nélkül. CIE esetében

erythroderma alakul ki finom, kiselemû, fehér hámlással. Mindkét alcsoport betegeinél

a bõr feszessége következtében újszülöttkorban ectropium vagy eclabium alakulhat ki.

Gyakori tünet a palmoplantaris hyperkeratosis és a heges alopecia is. (55)

A szövettani képre jellemzõ a változó, többnyire nagyfokú hyperkeratosis. A str.

granulosum kiszélesedhet, változó fokú acanthosis alakulhat ki. (9.c ábra) Önmagában a

szövettani kép nem diagnosztikus, klasszifikációra nem alkalmas.

A pontosabb beosztást az elektronmikroszkópos jellemzõk teszik lehetõvé,

ezeket a közelmúltban sikerült részben feltérképezni nagyszámú beteg vizsgálata

alapján. (2) Az elektronmikroszkópos eltéréseket a következõ öt IC (ichthyosis

congenita) csoportba sorolják: (2,3,27,38,39)

• IC I. (lipid vacuolumok a str. corneumban)

• IC II. (un. cholesterin zárványok a corneocytákban)

• IC III. (többrétegû perinucleáris membránkötegek a str. granulosumban és

corneumban)

• IC IV. (a zsákszerûen puffadt corneocytákat hosszú membránstruktúrák töltik ki)

• IC V. (keratinosomák hiánya, kóros magmorfológia)

Az ARCI kórformák diagnosztikájában, a prognózis megítélésében és a genetikai

vizsgálat irányának meghatározásában ennek a vizsgálatnak kulcsszerepe van.
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9. ábra Lamelláris ichthyosis klinikai és szövettani képe. (a) A vaskos barna pikkelyképzõdés
 az arc középsõ részének kivételével az egész testre kiterjed (b) jellemzõ a tenyéri-talpi
 hyperkeratosis (c) a szövettani képben a vaskos str.corneum alatt acanthosis látható

11. ábra Congenitalis ichthyosiform erythroderma klinikai képe. (a) testszerte fennálló
   erythema, (b) és finom, kiselemû, fehér pikkelyek

a b

c

a

b
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A kimutatható specifikus ultrastrukturális eltérések nemcsak állandóak az egyes

családok minden érintett tagjában, de az élet folyamán, a kezelés mellett sem változnak.

Ugyanakkor sok olyan esetben, ahol az elõzõekkel azonos klinikai tünetek állnak fenn,

az elektronmikroszkópos jellemzõk alapján sem lehetett a betegeket besorolni, ami a

kórkép heterogén voltával magyarázható. (38)

2.2.1 AUTOSZOMÁLIS RECESSZÍVEN ÖRÖKLÕDÕ LAMELLARIS

ICHTHYOSIS

A lamellaris ichthyosis (MIM 242300) klinikai képére jellemzõ a testszerte

változó súlyossággal kialakuló vaskos, nagyelemû, szürkésbarna színû

pikkelyképzõdés. Ez egyes esetekben, érdekes módon, az arc középsõ részét kevésbé

érinti, amit vizsgált betegeinknél is észleltünk. (9.a ábra) Gyakori és jellemzõ tünet a

tenyereken, talpakon megjelenõ hyperkeratosis, vagy hyperlineáris rigid bõr. (9.b ábra)

A vaskos, nehezen leválasztható pikkelyek többek között a hajas fejbõrön a beteg

ápolását megnehezítik, szociális beilleszkedését nagyfokban rontják. A kórképre ugyan

az erythema nem jellemzõ, de esetenként változó intenzitással, minimális-mérsékelt

fokban, fennállhat. Biokémiai vizsgálatokkal a str. corneumban a szabad cholesterin

jelentõs emelkedését észlelték. (55)

Ezen kórformában az elektronmikroszkópos kép jellegzetessége a str. corneumban

rendszerint csoportosan elhelyezkedõ, szögletes, sokszor botra emlékeztetõ, többnyire

elektronlucens zárványok, az ún. cholesterin kristályok megjelenése (10. ábra), mely az

Anton-Lamprecht és mtsai szerinti elektronmikroszkópos beosztás IC II. típusú

congenitalis ichthyosisának felel meg. (2,27,38) Mivel ezen elektronmikroszkópos kép

az egyes családokban következetesen és specifikusan jelenik meg, összefüggést sejtet az

ultrastruktúra és a genotípus között. Ebben a betegcsoportban sikerült elõször, és azóta

is a legtöbb alkalommal a transzglutamináz 1 enzim mutációjának kimutatása. (27) (lsd

4.3 fejezet) Ebben a betegcsoportban ritkán IC III. típusú congenitalis ichthyosis is

elõfordulhat (lsd. következõ alfejezet).
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10.ábra  IC II. típusú congenitalis ichthyosis elektronmikroszkópos képe. Jellegzetes,

szögletes cholesterin kristályok csoportosan és elszórtan a kiszélesedett str.

cornuemban. Nagyítás: a)x7.000, b)x4.900

2.2.2 AUTOSZOMÁLIS RECESSZÍVEN ÖRÖKLÕDÕ CONGENITALIS

ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA

A congenitalis ichthyosiform erythroderma (MIM 242100) jellemzõ, de nem

szükségszerû elõzménye a születéskor észlelhetõ collodium membrán, mivel

elõfordulhat collodium membrán nélküli erythroderma is. A membrán leválása után

testszerte bõrpír (erythroderma) alakul ki, melynek súlyossága változó. Jellegzetessége,

és egyben a lamellaris ichthyosistól elkülöníti a testszerte kialakuló kiselemû, fehér

pikkelyek jelenléte. (11. ábra) A str. corneum lipidjeinek összetételét biokémiailag az n-

alkánok jelentõs emelkedése jellemzi. (55)

Az elektronmikroszkópos kép változatos lehet, a betegek legnagyobb része az IC

I. típusú congenitalis ichthyosis csoportjába sorolható.(27, 39) Egyetlen közös

jellemzõje a multiplex, üres vagy membranosus törmelékkel kitöltött lipid cseppek

megjelenése a str. corneumban. Ezek valószínüleg keratinosomákból keletkeznek,

ugyanúgy, mint a több szerzõ által leírt ún. granularis lysosomák, melyeket kezdetben a

harlequin ichthyosis jellegzetességének tartottak, késõbb azonban a recesszív

ichthyosisok több elektronmikroszkópos csoportjában azonosítottak. (39) Egészében a

lipid cseppek jelenléte nem specifikus, pl. egyéb ichthyosisokban, reaktív

a b



21

parakeratosisban, psoriasisban, tüneti ichthyosisban pl. neurális lipid tárolási

betegségben is elõfordulhat. (12.ábra)

12. ábra IC I. típusú congenitalis ichthyosis elektronmikroszkópos képe. (a) jellemzõje

a str. corneumban multiplex lipid cseppek (*) megjelenése (b) a transitionalis sejtekben

nagymennyiségû keratinosoma, melyek széttöredezett lemezei az intercellularis ûrben is

megtalálhatók (→). Nagyítás: a)x 1.900, b)x14.000

A keratinizáció megváltozása igen gyakran és érzékenyen érinti a membránok

viselkedését. Elektronmikroszkóppal pl. látható, hogy az intercellularis térbe kikerülõ

keratinosomák többrétegû lemezei nem olvadnak össze, hanem egyéb struktúrákat

hoznak létre, akár a keratinocyták cytosoljában is. (12. ábra) Ezen I. típusú

elektronmikroszkópos jellemzõk összesége tovább erõsíti a betegség heterogén

jellegét.(39)

Elõfordulhat, hogy a congenitalis ichthyosiform erythroderma klinikai tüneteit

mutató betegnél ultrastrukturális vizsgálattal IC II. típusú congenitalis ichthyosis

igazolódik (lsd fenn), ami a fenotípus szempontjából erythemával járó lamellaris

ichthyosist, a genotípusban esetleges TGM 1 mutáció lehetõségét veti fel. (27, 38)

Az IC III. típusú congenitalis ichthyosis elõfordulása ritka, a klinikai kép

betegenként változó. Megnyúlt membránstruktúrák vagy hólyagcsás komplexumok

(esetleg ovális vacuolumok vesicularis keratinosomákkal) jellemzik, ez a két

b

a

*
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jellegzetesség az egyes betegekben különbözõ fokban lehet kifejezett. Egy betegnél

többnyire csak az egyiket találjuk meg. (2, 39) (13.ábra)

13. ábra Congenitális ichthyosis IC III. típusának elektronmikroszkópos képe. (a)

Perinuclearisan jellegzetes elrendezõdésû elnyúlt membránkötegek (*), melyek (b) a str.

corneumban bizarr tekervényekben kb.5-7 rétegûek. Nagyítás: a)x18.000  b)x72.000

Az IC IV. típusú congenitalis ichthyosisban a hosszú membrán struktúrák kitöltik a

felsõ epidermalis sejteket, ami egyértelmûen elkülöníti a többi, membrán struktúrákkal

járó elektronmikroszkópos formától. Rendkívül ritkán fordul elõ. (2)

Újabban, egyetlen eset alapján, elkülönítettek egy V. típusú congenitalis ichthyosist

is, mely erythroderma mellett somatikus retardációval, hypogonadizmussal,

hypospadiasissal járt. Ultrastrukturálisan a keratinosomák hiánya, hyperproliferáció és a

sejtmagok kóros morfológiája jellemzi.  (2, 3)

ba

*
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3. TÁRSULT ICHTHYOSISOK

3.1 X-HEZ KÖTÖTT DOMINÁNS ICHTHYOSIS (CHONDRODYSPLASIA

PUNCTATA; CONRADI-HÜNERMANN-HAPPLE SZINDRÓMA)

A chondrodysplasia punctata az öröklõdõ kórképek azon ritka, heterogén

csoportja, melynek közös diagnosztikus jellemzõje az epiphysisek foltozottsága, és az

ichthyosiform bõrtünetek rendkívül változatos társulása, egyéb szervrendszerek

eltéréseivel.

Az X-hez kötött domináns módon öröklõdõ forma (Conradi-Hünermann-Happle

szindróma, CDPX2, MIM 302960) általában enyhe lefolyású. Az elsõ életévben

szegmentálisan elhelyezkedõ erythemás, gyulladt ichthyosissal és az epiphysisek

elmeszesedésével jár. (14. ábra) A késõbbi életkorban visszamarad a szabályos

elrendezõdésû, gyulladásmentes ichthyosis, heges alopecia, palmoplantaris keratosis,

follicularis atrophoderma, szegmentális cataracta, fog- és csonteltérések. A betegség

csaknem minden esetben nõkön jelentkezik és fokozódó expressziót mutat az egymást

követõ generációkban (anticipáció) (14)

Szövettanilag retenciós hyperkeratosis, a szõrtüszõk atrófiája és a szõrtüszõ

kivezetõnyílásában lévõ corneocyták kalcifikációja jellemzi. Ultrastrukturális

vizsgálattal kisméretû és közepes vacuolumok láthatók az elkeskenyedett str.

granulosum sejtjeiben. A vacuolumok egy részében tûszerû kalcium zárványokat

mutattak ki. (23)

A 3β-hydroxysteroid-∆8-∆7-isomerase (emopamil-binding protein, EBP néven

is ismert) enzim mutációit ebben a betegségben a közelmúltban fedezték fel, és számos

mutációját közölték. (14,15,4)

3.2     COMÈL-NETHERTON SZINDRÓMA

A Comèl-Netherton szindróma (MIM 256500) ritka, autoszomális recesszíven

öröklõdõ, több szervet érintõ betegség, melynek incidenciája 1:50.000. Születéskor,

vagy közvetlenül születés után congenitalis ichthyosiform erythrodermára emlékeztetõ

erythroderma, és hámlás alakul ki. A CIE eseteknek kb. 18%-a Comèl-
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14.ábra  X-hez kötött domináns chondrodysplasia punctata (Conradi-Hünermann-
   Happle szindróma) klinikai képe. A Blaschko-vonalak mentén megjelenõ
   erythemával kísért szegmentális ichthyosis közvetlenül születés után.

a

      

b

15.ábra Ichthyosis linearis circumflexa (Comèl-Netherton syndroma) (a) klinikai képe
  (b) a hajszálakon megjelenõ trichorrhexis nodosa
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Netherton syndromának bizonyul. Egyes esetekben az erythroderma a beteg egész

életén át fennmarad, más esetekben mérséklõdhet és vándorló, serpiginosus, hámló

plakkok alakulnak ki. A jellegzetes hajeltérés (trichorrhexis invaginata, bambuszhaj)

mellett más hajszál anomália is kialakulhat. (15.ábra) Egyéb tünetei az

immundeficiencia (fokozott fertõzésveszély), és a jelentõsen emelkedett IgE szint

(gyakori túlérzékenységi reakciók élelmiszerre, pollenekre). Életveszélyes gyermekkori

szövõdménye lehet a hõmérséklet és elektrolitháztartás egyensúlyának zavara, az

ismétlõdõ fertõzés és a fejlõdésbeli elmaradás.

Az elektronmikroszkópos kép jellemzõi a hám felszíni sejtjeiben található ovális

granulumok és benne finom, elektrodenz granuláris anyag, valamint a keratohyalin

teljes hiánya. Ezen eltérések kimutathatósága nagyban függ a kimetszés helyétõl (2)

(16. ábra)

16. ábra Comèl-Netherton szindróma ultrastrukturális képe. A transitionális

sejtekben és a str. corneum sejtjeiben ovális, elektrondenz, szemcsés anyaggal töltött

vesiculumok (→) láthatók, a keratohyalin granulumok hiányoznak. Nagyítás: a)x 8.900,

b)x11.500

A linkage vizsgálatok a Comèl-Netherton syndromát az 5q32 kromoszómára

térképezték, mely regióban a SPINK5 gén helyezkedik el. A gén egy olyan Kazal típusú

szerin-proteáz inhibitort (LEKTI) kódol, mely elsõsorban hám és lymphoid szövetekben

expresszálódik. A közelmúltban számos Comèl-Netherton szindrómában szenvedõ

család esetében igazolták a SPINK5 gén recesszív mutációit, és közölték az elsõ

a b
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prenatalisan diagnosztizált esetet is.(51) A proteáz inhibitorok számos típusa

befolyásolja a bõrben a  sejtnövekedést és differenciálódást. A cathepsin C gén

mutációit oki tényezõként két genodermatosis hátterében ismerték fel, nevezetesen a

Papillon-Lefevre szindróma (MIM245000) és a Haim-Munk szindróma (MIM 245010)

esetében. A genotípus-fenotípus összefüggések vizsgálata alapján feltételezhetõ, hogy

azon homozigóta mutációk, melyek a fehérje korai terminációját okozzák, súlyosabb

fenotípus kialakulásához vezetnek. (51)

3.3     NEUTRÁLIS LIPID-TÁROLÁSI BETEGSÉG (CHANARIN-DORFMAN

    SZINDRÓMA)

Rendkívül ritka autoszomális recesszív megbetegedés (MIM 275630), mely több

szervrendszert érint. 1997-ig összesen 24 esetet ismertettek. (5,12,58) A kórkép változó

fokú erythrodermával, finom hámlással, hegesedõ alopeciával jár.(55) Az arc és

hajlatok lichenifikációja, ectropium, palmoplantaris keratoderma, cataracta,

neuroszenzoros süketség, enyhe primer myopathia, izomenzimek emelkedése, aorta-

insufficientia, diabetes mellitus, zsírmáj, glutén szenzitív entheropathia jellemzi változó

gyakorisággal.

Oka az intracellularis hosszú szénláncú zsírsav oxidáció - a triglicerid (neutrális

lipid/alkán) metabolizmus zavara, mely miatt a különbözõ szövetek sejtjeinek

cytoplasmájában triglicerid-tartalmú lipid-cseppek szaporodnak fel.

A betegség hátterében álló gént, mely a 3-as kromoszóma rövid karján helyezkedik

el, a közelmúltban azonosították. A CGI-58 gén által kódolt fehérje három olyan

szekvenciát tartalmaz, mely az észteráz/lipáz/thioeszteráz enzimcsalád katalitikus

triádjával megegyezõ, de a géntermék az enzimcsalád többi tagjától különbözik, mivel

katalitikus triádja a szokásos szerin helyett aszparagint tartalmaz. (30) A neutrális lipid-

tárolási betegséggel járó ichthyosisnak a congenitalis ichthyosisoktól való elkülönítése

fénymikroszkópos vérkenet vizsgálattal (granulocytákban lipid vacuolumok = Jordan

anomália) lehetséges. (17. ábra) A neutrális lipideket tartalmazó granulumok a

granulocytákban, a str. basale és str. granulosum sejtjeiben, a pilosebaceus egységben,

az intradermalis verejtékmirigyekben, valamint a belsõ szervekben is megtalálhatóak.

Elektronmikroszkópos vizsgálattal a keratinosomák poláris lipid lemezei között lipid
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17. ábra Neutrális lipid tárolási betegség (Chanarin-Dorfman syndroma) esetében látható

   lipid vacuolumok a perifériás kenet eosinophil granulocytáiban
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cseppek láthatók. Mindkét komponens az intercelluláris résbe ürül a str. granulosum és

str. corneum határán. (2)

3.4     REFSUM BETEGSÉG

A heredopathia atactica polyneuritiformis (Refsum betegség, MIM 266500),

autoszomális recesszív megbetegedés. Oka a fitánsav (3,11,15-tetrametilhexadekanoát

sav) megjelenése és felszaporodása a szövetekben, amit a fitanoil-CoA hidroxiláz

enzimet kódoló gén (PAHX) mutációja okoz. Mivel a fitanoil-CoA hidroxiláz

peroxiszómális enzim, a kórkép a valódi peroxiszómális rendellenességek csoportjába

sorolható. (33)

A pubertást követõen kezdõdik bõrtünetekkel is járó felnõttkori formája. A

betegség számos szervrendszert érint, szemészeti (retinitis pigmentosa), fül-orr-

gégészeti (anosmia, neuroszenzoros süketség), idegrendszeri (perifériás neuropathia,

cerebellaris ataxia) és kardiológiai  (vezetési zavar) eltérések ismertek. A bõrtünetek

autoszomális domináns ichthyosisra emlékeztetnek: finom, fehér színû hámlás, száraz

bõr, a tenyéri redõk kifejezettsége.

Szövettani vizsgálattal a basalis és szuprabasalis sejtrétegekben lipid cseppek

láthatók. Ezeket elektronmikroszkópos vizsgálattal is ki lehet mutatni a

keratinocytákban és melanocytákban. Jellemzõ EM leletnek tartják a keratinocyta

mitochondriumok degenerációját. (55)

3.5     SJÖGREN-LARSSON SZINDRÓMA

A Sjögren-Larsson szindróma ritka, genetikailag homogén, autoszomális

recesszíven öröklõdõ betegség. Az eredeti leírók által vizsgált betegek mindegyike

egyetlen mutációra volt visszavezethetõ, mely mintegy 600 éve alakult ki. Ezt a

mutációt az észak-svédországi populáció 1,3 %-a heterozygota formában hordozza. A

folyamat hátterében a zsírsav oxidáció zavara ismert. A felelõs gént a 17p11.2

kromoszómán lokalizálták, ezt követõen igazolták a zsír-aldehid-dehidrogenáz (fatty

aldehyde dehydrogenase) enzimet kódoló gén (FALDH) mutációit. (10)

Klinikai jellemzõje a születéskor már látható generalizált ichthyosiform

erythroderma, a finom és kiselemû pikkelyképzõdés. Késõbb az erythema megszûnik,

és nagyelemû, barnás hámlás alakul ki, mely jellegzetesen papillomatosus jellegû.
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Kórjelzõek a neurológiai tünetek: spasztikus paraplegia, mentális retardáció. A retina

macularis területén egy éves kor után apró fénylõ pettyeket lehet megfigyelni. A

betegek növekedésben elmaradnak. Az elektronmikroszkópos vizsgálat ritkán mutat

lipid cseppeket a str. corneumban. A szövettani és elektronmikroszkópos eltérések nem

jellegzetesek, a lamellaris ichthyosistól való elkülönítésre nem adnak lehetõséget. (2)

Kezelésként megkísérelhetõ a zsírbevitel csökkentése, és közepes szénláncú

trigliceridekkel helyettesítése.

3.6     TRICHOTHIODYSTROPHIA (TAY SZINDRÓMA)

A kórképre (MIM 601675) jellemzõ az ichthyotikus erythroderma, tenyéri-talpi

keratoderma, szomato-mentális retardáció és törékeny haj. A bakteriális infekciókra

való hajlam fokozott, a nemzõképesség csökkent, hypogonadizmus alakul ki. A

trichoschisis hátterében a hajszálakban a kéntartalmú aminosavak (fõként cystein és

prolin) csökkenését mutatták ki (‘tigris-farok’ hajszál), ennek alapján

trichothiodystrophiának nevezték el. Az aminosavak szintje a keringésben normális.

Jelen ismeretek szerint a fenotípus kialakitásában legalább két különbözõ gén vesz

részt: az ERCC2/XPD és az ERCC3/XPB (19q13.2-q13.3), melyek a

transzkripciós/repair vektor TFIIH 2 helikáz alegységét kódolják. (56)

A fenti kórkép igen súlyos fényérzékenységgel járó kombinációját, mely a DNS

repair xeroderma pigmentosum D komplementációs csoportjával azonos zavarán alapul,

PIBI(D)S szindróma néven különítették el. (55) Ezen betegeknél az életkor

elõrehaladtával nem alakul ki xeroderma pigmentosumra jellemzõ tünetegyüttes, így

bõrtumorok képzõdésére való fokozott hajlam sem. (52)
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4.2 MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI HÁTTÉR

Normális körülmények között a bõr legfelsõ hámrétegeinek leválása

(desquamatio, hámlás) érzékelhetetlen és láthatatlan. Ezt a folyamatot a str. granulosum

és str. corneum határán rendkívül bonyolult mechanizmus szabályozza, melynek

mûködése több biokémiai rendszer morfológiai és funkcionális épségét feltételezi. Ezek:

1. a sejtek struktúrproteinjei (K1/10 stb.),  2. az elszarusodó sejtburok (cornified cell

envelope = CCE) kialakulásában résztvevõ fehérjék (loricrin, involucrin stb.),  3. CCE-

hez kötött, a lamelláris testekben szervezõdõ illetve az intercelluláris térben

elhelyezkedõ lipidek (cholesterin, ceramidok, szabad zsírsavak, cholesterin-észter), 4. a

fentiek egymáshoz való kötõdését katalizáló enzimrendszerek (pl. transzglutaminázok).

 A bõr barrier funkciójának modellezésére az elmúlt idõszakban többféle

elképzelés is született: a legrégebbi a két-kompartmentes, stacioner "tégla (fehérjékben

gazdag corneocyták) és habarcs (intercelluláris többrétegû lipidmembrán)" modell. Ez a

modell az ultrastrukturálisan önállónak tûnõ, transz-Golgi rendszerbõl kialakuló, és

lipid membránjait exocitózis útján az intercelluláris résbe ürítõ lamelláris testek fontos

szerepét emelte ki. (29) Egy újabb modell a membránok hajtogatódása és megszakítás-

mentessége alapján a transz-Golgi rendszert, a lamellaris testeket és az intercellularis

többrétegû lipid-mátrixot egy-és-ugyanazon folyamatos membránstruktúra részének

tekinti. (41)

A lipidek összetételének változása a str. granulosum/corneum határán ismert az

ichthyosisok bizonyos formáiban. (55) A str. corneum lipid összetételére a heterogén

lipidalkotók, a telített, igen hosszú láncú szénhidrogének komplett dominanciája, és

nagy mennyiségû cholesterin jelenléte jellemzõ. Ezek együttesen stabilizálják a lipidek

koherens, lamelláris gél-fázisát. (42)  A cholesterin kulcsszerepet tölt be a barrier

kapacitásában, mivel nagy koncentrációban (de nem a szolubilitás határán túl) segíti a

lamelláris struktúrák kialakulását, csökkenti a pórusok, vagy nem-lamellaris

képzõdmények kialakulásának veszélyét (barrier-funkció!). A lipid molekulák

mobilitását gél-fázisban fokozza, megszünteti a fázisok közötti átmeneteket és

valószínûleg a biológiai membránok két-dimenzionális 'surfactant'-ja.

Érthetõ, hogy a hámban a cholesterin anyagcsere zavarai (X-hez kötött recesszív

ichthyosis, X-hez kötött domináns ichthyosis) vagy a különbözõ lánchosszúságú lipidek

heterogenitásának megváltozása (Chanarin-Dorfman betegség, Refsum betegség)
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barrierváltozáshoz vezethet. Ugyancsak a barrierfunkció megváltozásához vezet a sejtek

stabil vázának (tégla) megváltozása (keratin-mutációk), bár utóbbi esetben a barrier

funkció megváltozását inkább a lamelláris testek rendellenes ürülésével hozták

összefüggésbe. (49) Vizsgálataink szempontjából fontos, hogy a CCE kialakulásában

résztvevõ fehérjék változásai (pl. loricrin-keratoderma) mellett a fehérjék kapcsolódását

katalizáló enzim, a keratinocyta transzglutamináz hibás mûködése (autoszomális

recesszív congenitalis ichthyosisokban) is befolyásolja a barrier mûködését. Az enzim

hiánya vagy kóros mûkõdése a corneocytákban nemcsak az "elszarusodó boríték"

kialakulását, de a ceramidok sejtfelszíni észterkötõdését és ezáltal a sejteket körülvevõ

"lipid boríték" kialakulását is gátolja. (53, 37) Az elszarusodó boríték és lipid boríték

hiányában kialakuló barrier funkció csökkenést TGase 1 knockout egér bõrén végzett

kísérletek igazolták.(26)

Összességében tehát megállapítható a hám barrier rendkívül összetett

morfológiája és funkciója. A megváltozásával járó állapotok biokémiailag is

heterogénnek tekinthetõk.
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4.3 AZ AUTOSZOMÁLIS RECESSZÍV ICHTHYOSISOK ÉS AZ X-HEZ

KÖTÖTT DOMINÁNS ICHTHYOSIS (CONRADI-HÜNERMANN-

HAPPLE SZINDRÓMA) MOLEKULÁRIS GENETIKÁJA

4.3.1 AUTOSZOMÁLIS RECESSZÍV ICHTHYOSISOK GENETIKÁJA

A transzglutamináz (TGase) 1, a transzglutaminázok nagy családjának

membránhoz kötött tagja. A 815 aminosavból álló fehérje 92 kDa súlyával az

epidermisben expresszált öt, napjainkban ismert TGase közül a legnagyobb.

Kulcsszerepet játszik a 10-15 nm vastag elszarusodó sejtboríték (cornified cell envelope

- CCE) kialakításában.  Funkciója nemcsak a CCE prekurzor proteinek (loricrin,

involucrin, kis prolin-gazdag proteinek stb) kereszkötéseinek kialakítása γ-glutamil-ε-

lizin izodipeptid kötések katalizálásával a plazmamembrán belsõ felszínén, hanem a

ceramidok (ù-hydroxyceramid) észter kötéssel történõ rögzítése a sejtfelszíni

proteinekhez (loricrin) is. (53) Ilymódon a TGase 1 valószínûleg részt vesz a

corneocyták lipid burkának (corneocyte lipid envelope = CLE) felépítésében is. (37)

Bár a bõrben egyéb transzglutaminázok is megtalálhatók (TGase 2, TGase 3 stb), ezek a

TGase 1 hiányában bekövetkezõ struktúrális eltéréseket nem képesek kompenzálni. (26)

Érdekes, hogy ugyanakkor a TGase 2 hiányát a bõr érése során a többi TGase izoforma

valószínûleg kompenzálja, mivel a TGase 2 knockout egér bõrében morfológiai eltérést

nem észleltek. (36) A TGase 1 knockout egér (a neonatális elhullás miatt nude egérre

transzplantált) bõrén kialakuló hyperkeratosis valószínûleg a permeabilitás zavarát

kompenzálja, és ilymódon fizikai barriert alakít ki. Ez az adaptációs folyamat

feltételezhetõ a lamelláris ichthyosis fenotípusának kialakulásában is. (26)

Genetikai térképezés módszerével a lamellaris ichthyosis génjét a 14.

kromoszómán lokalizálták (48). Röviddel ezt követõen a 14. kromoszómán

elhelyezkedõ, TGase 1-et kódoló TGM1 gén mutációit is kimutatták a lamellaris

ichthyosisban (LI) szenvedõ családok többségében valamint néhány congenitalis

ichthyosiform erythrodermában (CIE) szenvedõ családnál. (17,9,28) A TGase 1 kóros

expresszióját CIE betegek egy csoportjában igazolták. (7) Ugyanakkor az LI betegek

kb. 50%-ában a TGase 1 igazolt mutációjával járó esetektõl gyakorlatilag

elkülöníthetetlen klinikai tünetek mellett normális a TGase 1 mûködés. A genetikai

heterogenitást tovább valószínûsítették azok a genetikai térképezési vizsgálatok, melyek
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további, a betegséghez köthetõ, ugyanakkor ma még ismeretlen géneket

valószínûsítenek a 2q, 17p és 19p kromoszómákon. (43,25,57) Az eddigi kutatások

következetes fenotípus-genotípus összefüggést nem tudtak feltárni. (9)

4.3.2 X-HEZ KÖTÖTT DOMINÁNS ICHTHYOSIS (X-HEZ KÖTÖTT

DOMINÁNS CHONDRODYSPLASIA PUNCTATA; CONRADI-

HUNERMANN-HAPPLE SZINDRÓMA) GENETIKÁJA

1999-ben igazolták elõször, hogy a Conradi-Hünermann-Happle syndromát a

posztszkvalén cholesterin bioszintézis egyik enzimének, a 3β-hydroxysteroid-∆8-∆7-

izomeráznak (más néven emopamil-binding proteinnek, EBP) a funkcióváltozása

okozza. (11,4) Ez az enzim a lanosterol cholesterinné való átalakításában játszik

szerepet.

Napjainkban már három különbözõ, ugyanakkor klinikailag és biokémiailag

hasonló betegség köthetõ a cholesterin bioszintézis egyes lépéseihez: a Smith-Lemli-

Opitz szindróma (Ä7-sterol-reductase), a Conradi-Hünermann-Happle szindróma (3β-

hydroxysteroid-Ä8-Ä7-isomerase, EBP) és a CHILD szindróma (3â-hydroxysteroid-

dehydrogenase). (24,54)

Az EBP-t (emopamilt kötõ fehérje, melyet eredetileg tengerimalacból izoláltak, és

amely késõbb 3β- hydroxysteroid-∆8-∆7-isomeráz enzimnek bizonyult) kódoló gént az

X kromoszóma rövid karján (p11.22-p11.23) azonosították. Az EBP genomiális DNS-e

7.0 kb nagyságú, 5 exonja 1.0 kb transzkriptet kódol. A keletkezõ 230 aminosavat

tartalmazó fehérje négy transzmembrán doménjében számos aromás aminosavat

tartalmazó integráns membrán protein, mely az endoplazmás retikulumban helyezkedik

el. A nagy-affinitású gyógyszertranszporter fehérjecsalád tagja, mely a lanoszterol-

cholesterin átalakulás egyik lépését is katalizálja. (35) A transzmembrán, valamint a

cytoplazmában lévõ linker domének az EBP szterol-izomerázként való mûködésében

feltehetõen fontos szerepet játszanak. (14)

Tisztázatlan ugyanakkor, miként vezet az enzimmûködés csökkenése, vagy

megszûnése a bõr-, szem-, és csontfejlõdés zavarához. A háttérben a cholesterin

hiányán, illetve a kóros sterol-prekurzorok direkt szerepén túl, ezen anyagcseretermékek
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hatására változó, kórossá váló morfogén hatású fehérjék (ún. hedgehog-proteinek)

szerepét feltételezik.

Az elváltozások jellegzetes elrendezõdése, mintázata az EBP gén lyonizációja (X-

inaktivációja) következtében alakulhat ki, mely a nõkben mozaicizmus kialakulásához

vezet. Fiúmagzatban a gén károsodása méhen belüli elhalást okoz. (13)
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5. KLINIKAI ADATOK, ANYAG ÉS MÓDSZER

5.1. KLINIKAI ADATOK

5.1.1 AUTOSZOMÁLIS RECESSZIVEN ÖRÖKLÕDÕ CONGENITALIS

ICHTHYOSISOK (ARCI)

Hét ARCI  és két társult ichthyosisban szenvedõ családot vizsgáltunk. Ezek közül

4 esetben a látható klinikai kép, 1 esetben az anamnézisben szereplõ tünetek CIE-nek,

két beteg esetében LI-nek feleltek meg. Egy betegnél a CIE-nek megfelelõ klinikai kép

hátterében társult ichthyosis (Comèl-Netherton szindróma) fennállását feltételezzük.

LAMELLARIS ICHTHYOSISOK (LI)

5.1.1.1 LI-KK

A 6 éves leány egészséges, nem-vérrokon szülõk gyermeke. A komplikációmentes

terhesség 37. hetében császármetszéssel született, 3760 grammos súllyal. Egész testét és

a hajas fejbõrt borító vaskos, barna, az alapjához erõsen tapadó pikkelyeit már

születésekor észlelték. A pikkelyképzõdés a centrofaciális régiót nem érintette.

Vizsgálatára 1 éves korban került sor. Ekkor testszerte vaskos, nagyelemû

pikkelyképzõdést láttunk, ectropium, tenyéri hyperkeratosis nem volt észlelhetõ. (18.

ábra)

5.1.1.2 LI-ZM

A 8 éves leány ötödik, eseménytelen terhesség 36. hetében, 2100 grammal született.

Édesanyja elõzõ terhességeiben 1 halvaszületés szerepel, élõ testvérei (1 lány, 2 fiú)

egészségesek. Családjában bõrbetegségrõl, valamint a szülõk esetleges vérrokonságáról

nem tudnak. Édesapja anamnézisében cc. pulmonum szerepel.

Születésekor ectropium és vaskos collodium membrán fennállását észlelték, melynek

leválását követõen testszerte vaskos, tapadós, barna pikkelyek alakultak ki.  Ectropiuma
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18. ábra Lamellaris ichthyosis klinikai képe. (LI-KK) (a) vaskos pikkelyek testszerte,

   (b) centrofaciálisan enyhébb tünetekkel. Gyulladás nem látható.

19.ábra Lamellaris ichthyosis klinikai képe. (LI-ZM) (a,b) A vaskos pikkelyképzõdés

  minimális erythema mellett alakul ki.

a b

a b
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késõbb megszûnt. Csecsemõkorban ismétlõdõ pyoderma, bronchitis obstructiva,

pneumonia miatt parenterális antibiotikus kezelést, anaemia miatt egy alkalommal

transzfúziót kapott.

2.5 éves koráig carbamid-tartalmú lokális kezelésben részesült. Ezt követõen

intermittáló p.os retinoid kezelés történt, jó eredménnyel. Elsõ vizsgálatára 3.5 éves

korban került sor, amikor testszerte kiterjedten vaskos, barna, adhezív pikkelyeket

láttunk. A centrofaciális régió nem volt érintett, a tenyereken mérsékelt hyperkeratosist

észleltünk. (9.a,b és 19. ábra)

 CONGENITALIS ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA ESETEK

5.1.1.3 CIE-KA

A 6 éves fiú egészséges, nem vérrokon szülõk házasságából született.

Congenitalis ichthyosis a szülõk tudomása szerint a családban nem fordult elõ. Az

eseménytelen terhesség 30. hetében koraszülöttként, 2000g-mal született hüvelyi úton.

A korai perinatalis idõszakban CPAP lélegeztették, és több egység vvt transzfúziót

kapott légzési elégtelenség, illetve nagyfokú anaemia miatt. Ismételt felsõlégúti hurut

miatt több alkalommal parenteralis antibiotikus kezelést kapott. Általános állapotát

tovább súlyosbították a hasi aortán és a bal a.iliaca communison észlelt aneurysmák,

melyeket 3,5 hónapos korban sebészileg korrigáltak. Ebben az idõszakban mérsékelt

izomhypotrophiát és motoros retardációt is észleltek. Születésekor erythrodermás, de

collodium membrán nem volt észlelhetõ. A száraz bõrön lapos, áttetszõ pikkelyek,

ectropium és tenyéri rhagadok voltak láthatók. Súlyos bõrállapota miatt folyamatos p.os

etretinát és intermittáló corticosteroid, valamint lokális hidratáló kezelést kapott.

Bõrállapota lassan javult, ectropiuma nem változott. Corticosteroid  kezelését 1 éves

korában, retinoid kezelését 2 éves korában függesztették fel. A továbbiakban lokális

carbamid- és tejsav tartalmú kezelést kapott.

2.5 éves korban végzett klinikai vizsgálatakor erythrodermát, kiselemû, fehér

pikkelyképzõdést, ectropiumot és mérsékelt alopeciát észleltünk. Palmoplantaris

hyperkeratosisa nem volt, ehelyett a tenyereken fénylõ, pergamenszerû bõr volt látható.

(20.ábra) A gyermeknél a kor elõrehaladtával az erythroderma súlyossága csökkent,

corticosteroid és retinoid kezelés nélkül is. A beteg jelenleg 6 éves, klinikailag közepes
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20. ábra Congenitalis ichthyosiform erythroderma (CIE-KA) klinikai képe (a) erythroderma,
   finom fehér hámlás (b) a tenyereken fénylõ. vékony, pergamenszerû bõr

21. ábra CIE-SZG (a) gyulladt bõr, nagyobb elemû, lapos fehér pikkelyek, a j. II. lábujj
   körömpercének hiánya (b) erythroderma, ectropium, conjunctivitis

a

b

a

b
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fokú erythroderma mellett kiselemû hámlás és ectropium észlelhetõ. Egyéb

szervrendszerek érintettségére utaló tünete nincs.

5.1.1.4 CIE-KK

Az észlelésünkkor 57 éves férfi anamnézisében születéskor kiterjedt erythemával,

hámlással járó bõrtünetek szerepelnek, amit Leiner betegségnek diagnosztizáltak. Az

anamnézis szerint, csecsemõkorában mintegy egy éven át volt igen súlyos az állapota,

majd az erythroderma fokozatosan csökkent és testszerte, a jelenleg is látható kiterjedt

ichthyosis maradt fenn kiselemû hámlással, hypohydrosissal. Észlelésünkkor az axilláris

és inguinális hajlat gyulladt, nedvezõ, mely tünet a beteg elmondása szerint

intermittálóan, mintegy fél éve állt fenn.

5.1.1.5 CIE-SZG

A másfél éves fiúgyermek, második terhességbõl, a 36. gesztációs héten született,

2850g súllyal. A családban bõrbetegség nem fordult elõ, a szülõk nem vérrokonok. Egy

egészséges fiútestvére van. Születéskor testszerte fényes, feszes, pergamenszerû hártya

(collodium-membrán), ectropium, eclabium fennállását, az alsó végtagok kontraktúráját

és foramen ovale apertumot észleltek. A collodium membrán leválása során impetigo

alakult ki, mely miatt antibiotikus kezelésben, bõrállapota miatt retinoid kezelésben

részesült. Anaemiája miatt négy alkalommal vvt transzfúziót kapott. 3 hetes korban

zajló pneumonia, szeptikus állapot  hátterében szisztémás candida infekció igazolódott.

A j. láb II. ujj körömpercén gangraena, majd spontán amputáció alakult ki. Az impetigo

megszûnésével, az erosiok hámosodásával 6 hetes korban erythroderma, fehér, lapos, de

nagyelemû hámlás jelentkezett. (21.ábra) Az alsó végtagokon kialakult flexiós

kontraktúra gyógytornával fokozatosan rendezõdött.

5.1.1.6. CIE-KD

A 7 éves fiú zavartalan elsõ terhesség 38. hetében, 3080g súllyal született. A családban

ichthyosis nem fordult elõ, apai nagynénje psoriasisos. A szülõk nem vérrokonok.

Születéskor a gyermek egész testét pergamenszerû, vaskos hártya fedte, ectropium és

eclabium volt látható a hártya leválásáig. Ezt követõen bõre erythemássá vált, testszerte

finoman hámlott. Észlelésekor a klinikai kép congenitalis ichthyosiform

erythrodermának felelt meg.
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22. ábra CIE-BE klinikai képe. (a) a kézen kifejezett gyulladás, lichenifikáció (b) az

   arcon erythema; pikkelyképzõdés alig észlelhetõ.

23. ábra I-NE klinikai képe. Kiterjedt, heges alopecia ichthyotica a hajas fejbõr

   frontalis és parietalis területén

a
b
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5.1.2.TÁRSULT ICHTHYOSISOK

5.1.2.1 CIE-BE

A 8 éves leány elsõ terhességbõl koraszülöttként született, 2150 grammal, collodium

baby-ként. Súlyos általános állapota miatt retinoid kezelésben részesült. Erythroderma,

hypohydrosis kialakulását a collodium membrán leválását követõen 9 hónappal

észlelték.

Vizsgálatakor testszerte kiterjedt, foltos jellegû erythrodermát láttunk, minimális

hámlással. A kezeken hyperlinearis rajzolatot és lichenifikációt észleltünk,

hyperkeratosis nélkül. (22.ábra)

5.1.2.2. I-NE

A 1.5 éves fiú az édesanya elsõ terhességbõl, 40.hétre, 2900 grammal született. A

családi anamnézis negatív. Száraz, lemezesen hámló bõrét 3 hónapos kora óta, a

fokozódó alopecia kialakulását 5 hónapos kora óta észlelték. Elhúzódó icterus, magas

transzamináz értékek, szomatikus retardáció miatt részletes kivizsgálást végeztek. A

májbiopsiát követõ hisztológiai vizsgálat eredménye szerint a májban zsírcseppes

vacuolisatio és enyhe glycogén felszaporodás volt kimutatható.

Vizsgálatakor testszerte finom, kiselemû hámlás, száraz bõr, kiterjedt, heges

frontoparietalis alopecia volt látható. (23.ábra) Bõrtünetei mellett szomatikus retardáció

(súly, testhossz, fejkörfogat < 5pc), megkésett motoros fejlõdés, hepatomegalia, lapos

orrgyök, rövidebb felsõ végtagok, nagyobb nagykutacs volt észlelhetõ. Neurológiai-,

otoneurológiai-, szemészeti- ill. izomerõ- eltérést a vizsgálatok nem igazoltak.

5.1.2.3.  I-MA

A 17 éves leány családja (szülõk és idõsebb fiútestvére) egészséges. Édesanyja

elmondása szerint, születésekor a végtagokon és a háton lineáris elrendezõdésû,

gyulladt, hámló bõrtüneteket észleltek A gyulladás az elsõ életév során megszûnt, de

ekkor chondrodysplasia punctata fennállását nem diagnosztizálták.

A beteget elsõ ízben 14 éves korában vizsgáltuk. Ekkor a háton, combokon a

Blaschko-vonalak mentén, örvénylõ lefutást mutató lineáris, depigmentált, enyhe

ichthyosist, mindkét lábszáron vaskos szürke pikkelyeket valamint a talpon fokális

hyperkeratosist (24.ábra) láttunk. Alapos klinikai vizsgálata során a hajas fejbõrön 2x2

cm-es heges alopécia és mindkét alkaron, csuklók körül lineáris, follikuláris
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atrophoderma (25.ábra) volt látható. Az elvégzett vizsgálatok enyhe dorsolumbaris

scoliosist és mk. szemben minimális lentikuláris tortuositást mutattak. A klinikai

vizsgálat idõpontjában elvégzett rtg. vizsgálat sem végtagrövidülést, sem epiphysis

elváltozást nem mutatott ki.
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24. ábra X-domináns ichthyosis (I-MA) klinikai képe. (a) a háton a Blaschko-vonalak

   mentén lineáris jellegû ichthyosis  (b) a lábszáron vaskos, szürke pikkelyek.

25. ábra X-domináns ichthyosis (I-MA) (a) a hajas fejbõrön heges alopecia, (b)

   az alkarok radiális felszínén lineárisan elhelyezkedõ follicularis atrophoderma.

a b

a b
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5.2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Szövettani mintavétel és DNS izolálás

A szövettani mintavételt a törzs bõrébõl helyi érzéstelenítést követõen végeztük. A

szöveteket ezt követõen fénymikroszkópos, elektronmikroszkópos, és egyes esetekben

enzimhisztokémiai és immunhisztokémiai módszerekkel vizsgáltuk. A DNS izolálása a

proband és lehetõség szerint a családtagok perifériás vérének lymphocytáiból az

elfogadott módszereknek megfelelõen történt. (34) Minden vizsgált személy írott

beleegyezõ nyilatkozatban engedélyezte a szövettani és genetikai vizsgálat elvégzését.

PCR amplifikáció

A TGM1 mind a 15 exonját amplifikáltuk PCR módszerrel, a vizsgálathoz introniális

primereket használtunk az intron/exon átmenetek vizsgálatára. A primer-párok az

irodalomban leírtakkal megegyeztek (28), kivéve az 1. exon (sense és antisense): 5′-

GCACGGCCTCTGATAGTGTGG-3′ illetve 5′-TAGGAATCAGCCTGGTGCCAG-3′,

2-3 exon (sense and antisense): 5′-ACTGGCTGGACTACCTGGTTA-3′ illetve 5′-

GCCTCTCCCCACCAAACATAG-3′; 7. exon (antisense): 5′-CCTTAGGCCTCTCTC

TGTTGTTAACAC-3′; 10. exon (sense and antisense): 5′-TGATGACCTTGTTC

CAGAGGCCAC-3′ és 5′-TGTATAATGAGTGACTTGCCCCG-3′; 12. exon (sense)

5′-CACAACAAGTGTTCCTGCCAAGTG-3′; 13. exon (antisense): 5′-GTCCTTATC

CCCTGGCCTTCACTC-3′; 14. exon (antisense) 5′-AGACAGAGAGGGAGC

AAAGCTGG-3′.

Az EBP összesen 5 exonjának PCR amplifikációját introniális primerekkel végeztük

annak érdekében, hogy az intron/exon határokat is bevonjuk a mutáció analízisbe. A

PCR-hez használt primer párok (sense and antisense) a következõk voltak: exon 1, 5′-

GGGATGTGACAGAGCGCGAG-3′ és 5′-CGCGTAGCCGGGGAGAGC-3′; exon 2,

5′-ATTCGGTCCATTTACATTTCTC-3′ és 5′-CAAATCCCATCCCACAGC-3′; exon

3, 5′-GTGTGTGTTCCTTTCACTGCC-3′ és 5′-GAAAACCAATGCCAGTCTCC-3′;

exon 4, 5′-GGTGGTGAGTTGGGGAGCAC-3′ és 5′-CTGGAAGGGCAGCGTTGA-

3′; exon 5, 5′-CCTCACTGGGGCTTCTCC-3′ és 5′-CTTCTGGCAGGCAGAGAGC-

3′. (4) Az amplifikációt minden esetben TouchGene thermal cycler-rel (Techne
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Cambridge Ltd UK) végeztük. A 40 ciklusban végzett amplifikáció hõmérsékleti

jellemzõi mindkét gén amplifikációja során a következõek voltak: 5 perc 95 °C-on, 45

másodperc 95 °C-on, 30 másodperc 60-63 °C-on és 30 másodperc 72 °C-on.

Konformáció szenzitív gél-elektroforézis

A heteroduplex analízist 8% polyacrylamidot, 10% etilénglikolt, 15% formamidot és

20×GT puffert tartalmazó vertikális gélben végeztük. A mintákat 5 percig tartó, 98 °C-

on történõ denaturációt követõen 68 °C-on 55 percig inkubáltuk futtatás elõtt. A

heteroduplexeket SYBR Green I. (Sigma) festéssel tettük láthatóvá. (13)

Automatizált szekvencia analízis

A heteroduplex analízis során kiválasztott, megváltozott elektroforetikus futási

sebességet mutató szakaszokat ABI Prism 310 automata szekvenáló rendszerrel

(Applied Biosystem)  szekvenáltuk. A nukleotidok számozását a TGM1 gén esetében a

Kim és mtsai (1992) által leírt szekvencia (21) alapján, az EBP esetében a GenBank

H.sapiens phenylalkylamine binding protein mRNA (hivatkozási szám: Z37986)

szekvenciája alapján végeztük, utóbbi esetben a számozást a kódoló szekvencia elején

kezdtük (A of ATG=1).

Allél-specifikus PCR analízis

A TGM1 gén mutáció által érintett szakaszán (intron 5, exon 7) a mutáns szekvenciának

megfelelõen a következõ primereket terveztük: az A3366G tranzíció esetére (sense):

5′ATC CCT CCT TCC GGT TTG ACCA 3′ és a G4073C transzverzió esetére

(antisense): 5′ACG CCA GCA AAG AGC CAG CACT3′.  Mutáció fennállása esetén a

primer párok 252 bp illetve 275 bp hosszúságú terméket eredményeztek, igazolva a

releváns mutáció fennállását.

Restrikciós endonukleáz emésztés

Az emésztést az Alw26 I és Rsa I (PROMEGA, Madison, WI, USA) enzimekkel illetve

az Aci I (NEW ENGLAND BioLabs Inc.) enzimmel egyaránt az elõállító utasításainak

megfelelõen végeztük. Az emésztett szakaszokat a 8%-os polyacrylamid gélben

futtattuk és ethidium bromiddal festettük.
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Ultrastrukturális vizsgálat

Az elektronmikroszkópos vizsgálathoz a szövetmintákat 4% paraformaldehid és 1%

glutáraldehid segítségével fixáltuk majd a beágyazás Poly/Bed 812 Embedding Media

(Polysciences, Inc.) alkalmazásával történt. Az elõkészített szövetek morfológiai

vizsgálatát Philips C10 transzmissziós elektronmikroszkóppal végeztük.

Enzimhisztokémiai és immunhisztokémiai vizsgálatok

TGase aktivitás in situ vizsgálatát a bõr fixálatlan fagyasztott metszetein monodansyl

cadaverine (Sigma Chemicals Co. USA)  kovalens inkorporációjának mérésével

végeztük. A vizsgálathoz 7.4 pH-n 5 mM CaCl2-t és 12 µM monodansyl cadaverinet

tartalmazó Tris-HCl-t használtunk. A kontroll metszeteket 20 mM EDTA hozzáadásával

inkubáltuk. A reakció idõtartama 1 óra volt. A reakciót 10 mM EDTA és Tris-HCl

keverékével állítottuk le, majd a metszeteket 1:100 PBS-ben hígított, nyúlban termelt

anti-dansyl IgG ellenanyaggal (Molecular Probes Inc. Europe) inkubáltuk 40 percig. Ezt

követõen a metszeteket 1:800 PBS-ben hígított, Cy 3-mal jelzett, birkában termelt nyúl-

ellenes IgG-vel inkubáltuk további 40 percig. (Amersham Life Science Inc.) (16,46)

A TGase 1 protein jelenlétének meghatározásához a fixálatlan fagyasztott metszeteket

anti-human keratinocyta transglutaminase (egér monoklonális ellenanyag, IgG2a, B.C1)

(M. Paulsson, Köln, Biokémiai Intézet nagylelkû ajándéka) és 0,1% BSA 1:20

hígításával inkubáltuk 12 órát 4°C-on. PBS mosást követõen az ellenanyag lerakódását

juhban termelt, Cy 3-mal jelzett, egér-ellenes IgG (Amersham Life Science Inc) 1:200

PBS-ben hígított második ellenanyaggal detektáltuk. A kontroll metszetekhez ép humán

bõrt alkalmaztunk. A metszeteket Leitz Laborlux S fluorescens mikroszkóppal olvastuk

le, Wild MPS fényképautomatával fényképeztük, az index és kontroll metszeteken

azonos idõvel.
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6. EREDMÉNYEK

6.1 AUTOSZOMÁLIS RECESSZIV CONGENITALIS ICHTHYOSISOK (ARCI)

6.1.1. LAMELLARIS ICHTHYOSIS (LI)

6.1.1.1  LI-KK

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A bõr elektronmikroszkópos vizsgálata során nagyfokban megvastagodott str.

corneumot észleltünk számos lipid cseppel. Feltûnõ volt azonban a corneocytákban a

nagyszámú, elektronlucens, négyszögletes, sok helyütt csoportos cholesterin kristály.

(26.ábra) A str. granulosum keratohyalin granulumai a szokásosnál kisebbek voltak, a

str. granulosum és str. corneum határán sok lamelláris test helyezkedett el. Az

ultrastrukturális eltérések az ichthyosis congenita II. típusának feleltek meg.

26. ábra LI-KK elektronmikroszkópos képe. (a) A str. corneum kiszélesedett, a

keratohyalin granulumok a szokásosnál kisebbek. (b) a str. corneumban számos

szögletes cholesterin kristály (→). Nagyítás: a)x900, b)x 9.800

a

b
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Mutáció analízis

Konformáció szenzitív gélelektroforézis

A TGM1 gén teljes kódoló állományát amplifikáltuk. Az elvégzett heteroduplex analízis

az 5-6 exont és a 7 exont tartalmazó PCR termékek eltérõ vándorlási sebességét mutatta.

(27.ábra)

27. ábra LI-KK (a) 5-6 exont és (b) 7 exont tartalmazó PCR termékének conformáció

szenzitív gél-elektroforézise mindkét terméknél 'shift' kialakulását mutatja

(C=egészséges kontroll, P=proband)

Szekvencia analízis

A proband 5-6. exonját tartalmazó PCR részlet direkt nukleotid szekvenálása az 5.

intron acceptor hasítási területén heterozygóta A→G szubsztitúciót mutatott 3366.

nukleotid pozícióban. A 7. exont tartalmazó PCR fragmens vizsgálata G4073C

transverziót mutatott, mely a 378. kodonban valin (GTC)→ leucin (CTC)

aminosavcseréhez vezet, jelölése V378L. A nukleotidok számozását a Kim és mtsai

által közölt szekvenciának megfelelõen végeztük. (21) (28.ábra)

Allél specifikus PCR vizsgálat

Mivel a kérdéses mutációk restrikciós hasítással nem voltak vizsgálhatók, allél

specifikus PCR vizsgálatot végeztünk, melynek során a mutáció által érintett

szakaszokra terveztünk primereket. Az allél-specifikus PCR analízis igazolta, hogy a

    C                    P                          C                   P

a b
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28. ábra  LI-KK direkt szekvencia analízise (a) az intron 5 acceptor hasítási helyén
A3366G tranzíciót mutatott (reverz szekvencia látható) (b) A 7. exonban
G4073C transzverziót észleltünk, mely a 378. kodonban valin (GTC)→ leucin
(CTC) aminosavcseréhez vezet. A felsõ görbék a mutáns, alsó görbék a
kontroll szekvenciát mutatják.

29. ábra LI-KK allél specifikus PCR vizsgálata. A mutáns szekvenciákra tervezett
   primer pár csak a proband (P) DNS-ével generált 252 bp illetve 275 bp
   hosszúságú terméket, a normál kontroll DNS amplifikációjakor (C) PCR
   termék nem keletkezett. (a)  A3366G (b) G4073C

     P                 C

                            P    C

a b

a

b

N N
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mutáns allélokra specifikus primérek az amplifikáció során csak betegünk DNS

templátjánál eredményezték a várható 252 bp illetve 275 bp hosszúságú termékeket. A

normál kontroll esetében terméket nem észleltünk. (29.ábra)

6.1.1.2 LI-ZM

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A szövettani vizsgálat acanthosis mellett igen kifejezett hyperkeratosist mutatott, lazán

összefüggõ corneocytákkal. (9.c ábra)  Az elektronmikroszkópos vizsgálat a str.

corneumban a IC II. típusú congenitalis ichthyosisnak megfelelõ szögletes cholesterin

kristályokat, továbbá számos lipid csepp jelenlétét igazolta. (30.ábra)

30. ábra LI-ZM elektronmikroszkópos vizsgálata a str. corneumban jellegzetes

cholesterin kristályok fennállását igazolta. Nagyítás: a)b)x21.000

Mutáció analízis

Konformáció szenzitív gélelektroforézis

A TGM1 gén teljes kódoló állományát amplifikáltuk. Az elvégzett heteroduplex analízis

a 12. exont tartalmazó fragmentnél mutatott shift-képzõdést.

Szekvencia analízis

A 12. exont tartalmazó PCR termék direkt nukleotid szekvencia analízise az 8040.

pozicióban G→C transzverziót mutatott, mely az 553. kodonban

arginin(CGG)→prolin(CCG) (R553P) aminosavcseréhez vezet a TGase 1 proteinben. A

másik mutációt eddig nem találtuk meg, ennek további vizsgálata és a fellelt mutáció

polimorfizmus voltának kizárása folyamatban van. (31.ábra)
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31. ábra LI-ZM direkt szekvencia analízise. A TGM1 gén 12. exon 8040. pozícióban

G→C transzverziót észleltünk, mely arginin (CGG)→prolin(CCG) aminosavcseréhez

vezet az 553. kodonban (R553P). Bal oldalon a mutáns szekvencia, jobb oldalon a

kontroll szekvencia látható.

32.ábra. CIE-SZG direkt szekvencia analízise. Bal oldalon a mutáns szekvencia, jobb

oldalon a kontroll szekvencia látható. A TGM1 7. exon 4073. poziciójában G→C

transzverzió következtében valin (GTC) leucin (CTC) szubsztitúció következett be

(V378L) (→). Ugyanezen exonban a 4084. pozicióban GGC/GGA polimorfizmus

látható, a kontroll szekvenciában is heterozigóta formában, mely a aminosavcseréhez

(glycin) nem vezet (*).

*
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6.1.2. CONGENITALIS ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA

6.1.2.1. CIE-KA

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A fénymikroszkópos vizsgálat a hámban kifejezett hyperkeratosist, kiszélesedett

granuláris réteget és enyhe acanthosist mutatott.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat a str. basale és spinosum területén szignifikáns

morfológiai eltérést nem talált. A kiszélesedett str. granulosum keratohyalin granulumai

épnek tûntek. (33.a.ábra) A transitionalis sejtek apikális részein néhány vacuolum és

nagyszámú keratinosoma, az intercellularis résben a keratinosomák lamelláinak

maradványai voltak láthatók (33.c.ábra) A str. corneumban nagyszámú lipidcsepp és

membranosus struktúrák (sejtorganellumok maradványai) helyezkedtek el. (33.b.ábra)

Az ultrastrukturális eltérések az ichthyosis congenita IC I. típusának feleltek meg.

33. ábra CIE-KA elektronmikroszkópos képe. (a) A str. corneumban feltûnõ a

nagyszámú lipid vacuolum és (b) membrán-törmelékkel bíró képlet (*), a (c) str.

granulosumban is láthatók vacuolumok.(→) A str. grabulosum/corneum határán az

intercellularis résben szétesett keratinosomák lamelláris maradványai (**). Nagyítás:

a)x1.900, b)x14.000, c)x 14.000

*

**

a b

c
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Mutáció analízis

Konformáció szenzitív gélelektroforézis

A TGM1 gén teljes kódoló állományát amplifikáltuk. Betegünk DNS mintájában az

amplifikált DNS töredékek közül a 11. és 13. exont tartalmazó PCR termékek eltérõ

futási sebességet (shift) mutattak.

Szekvencia analízis

A proband 11. exonját tartalmazó PCR részlet direkt nukleotid szekvenálása

heterozygóta C→G transzverziót mutatott 7780 nukleotid pozícióban, mely korai

terminációs kodon (PTC) kialakulásához vezetett az 503. aminosav pozicióban, melyet

Y503X-szel jelölünk. A 13. exont tartalmazó PCR fragmens C8533G transverziót

mutatott a 13. exonban, mely a 669. kodonban értelmetlen (S669X) és ilymódon PTC-

hez vezetõ mutációt okozott. A nukleotidok számozását a Kim és mtsai által közölt

szekvenciának megfelelõen végeztük. (21) (34.ábra)

Restrikciós endonukleáz hasítás és a család tünetmentes tagjainak szûrése

Mivel az Y503X az Rsa I restrikciós endonukleáz 11. exonban lévõ hasítási helyét, az

S669X pedig az Alw26 I restrikciós endonukleáz 13. exont tartalmazó fragmensben

lévõ hasítási helyét szünteti meg, a mutációk fennállását ezen restrikciós enzimek

alkalmazásával igazoltuk. A tünetmentes családtagok genetikai vizsgálatát is ezen

módszerrel végeztük.

A 11. exont hordozó 260 bp hosszú PCR terméket az Rsa I a normális allélok esetében

három kisebb darabra emésztette (67 bp, 137 bp, 56 bp), míg a mutáns allélokban csak

két darab (204 bp és 56 bp) keletkezett. A proband és az édesanyja ezen vizsgálattal az

Y503X mutáció heterozygóta hordozójának bizonyult, a proband édesapja a mutációt

nem hordozta.

Az Alw26 I restrikciós endonukleáz hasítási helyének megszûnése miatt a 13. exont

tartalmazó 276 bp hosszú PCR termék változatlan hosszúságú maradt a mutáns

allélokban, míg a "vad" allélokban két hasítási termék keletkezett (137 bp, 139 bp). A

proband és az édesapja e módszerrel a 13. exon S669X mutációja heterozygóta

hordozójának bizonyult, a proband édesanyja esetében azonban normális hasítási

terméket találtunk. (35.ábra)
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34. ábra CIE-KA. A TGM1 gén 11. exonjának (bal oszlop) és 13. exonjának (jobb oszlop)
szekvencia analízise. A felsõ szekvencia a mutáns, az alsó a vad allélok szekvenciáját
mutatja. A proteinsorrend változása a szekvencia felett látható. A DNS szekvencia analízise a
11. exon 7780. poziciójában C→ G transzverziót talált, mely az 503. kodonban a tirozint
(TAC) stop kodonná (TAG) változtatja. A 13. exon 8533. pozíciójában igazolt C→G
transzverzió szerin (TCA)→stop (TGA) cserét eredményez a 669. kodonban.

                                                U        I/1     II/1      I/2      C

35. ábra CIE-KA családfája és Rsa I (felsõ ábra), Alw26I (alsó ábra) restrikciós enzim
hasítás eredménye. A 11. exont tartalmazó 260 bp PCR termék (U) Rsa I hasítással a vad
allélban három darabra esett (67 bp, 137 bp, 56 bp), a mutáns allélban két hasítási termék
(204 bp és 56 bp) látható. A proband és az anya (II/1, I/2) heterozigóta módon hordozza az
Y503X mutációt, az apa (I/1) nem.  Alw26I emésztéssel a 13. exont tartalmazó 276 bp PCR
termék (U) a mutáns allélokban változatlan maradt, a normál allélokban két darabra (137 bp,
139 bp) esett szét. A proband és az apa (II/1, I/1) bizonyult a 13. exon S669X heterozigóta
hordozójának, az anya (I/2) nem.

V     Y/X     W               V     S/X     G

← 204 bp
← 137 bp
← 56 bp/67 bp

← 276 bp

← 137 bp/139 bp

I/1 I/2

II/1
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Transzglutamináz aktivitás in situ vizsgálata

A 7,4 pH értéknél végzett vizsgálat jelenlegi ismereteink szerint elsõsorban a TGase 1

mûködését mutatja. Ezzel a módszerrel az egészséges emberi bõrben a keratinocyták

monodansyl cadaverine felvétele elsõsorban a str. granulosumban történik. Az aktivitás

okozta jelölés a sejtmembránok és a pericelluláris rések mentén volt látható. (36.a ábra)

A Ca++ ionok EDTA-val történõ lekötése a reakció folyamán az MDC felvételt

teljességgel meggátolta. Betegünk bõrmintája a granuláris sejtsorok csökkent TGase (az

adott pH-n elsõsorban a TGase 1) aktivitását mutatta, a csökkent festõdés

cytoplasmatikus jellegû volt. (36.b ábra)

A transzglutamináz 1 protein kimutatása

A TGase 1 proteint monoklonális ellenanyag (B.C1) indirekt immunfluoreszcens

módszerrel történõ alkalmazásával a normál bõr granuláris rétegében mutattuk ki. (36.c

ábra) A TGase 1 jelenlétének szignifikáns csökkenését észleltük betegünk

bõrmintájában a normál bõrhöz képest. (36.d ábra)

6.1.2.2 CIE-KK

A beteg vizsgálatakor a hajlatokban kiterjedt, nedvezéssel járó erythema hátterében

Candida albicans okozta intertrigo valamint króm és perubalzsam kontakt

szenzibilizáció igazolódott. Az elvégzett trichológiai vizsgálat kóros hajmorfológiát

nem igazolt, az össz IgE szint 1 U/ml volt.

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A bõrbõl elvégzett szövettani vizsgálat a str. corneumban hyper- és parakeratosist

mutatott, a str. granulosum elvékonyodott, egészében a szövettani kép nem volt

kórjelzõ.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat a str. granulosum sejtjeiben perinuclearisan

nagyszámú, bizarr morfológiájú membrán-konglomerátumot mutatott, melyek a str.

corneumban 5-7 rétegû membránkötegekként lineárisan helyezkedtek el. (37.a,b ábra) A

str. spinosum felsõ sejtsoraiban és a str. granulosumban a sejtek cytoplasmájában

vaskos, lamelláris struktúrájú, körülírt képleteket lehetett megfigyelni, melyek duzzadt
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36.ábra CIE-KA. A TGase in situ aktivitás kimutatása pH 7.4-en monodansyl
cadaverine szubsztrát alkalmazásával és a TGase 1 fehérje   kimutatása B.C1
monoklonális ellenanyaggal.  (a) 7.4 pH-n normál bõrben az aktivitás a str.
granulosum és a str. spinosum felsõ rétegeiben látható, és a sejtmembránokhoz
kapcsolódik, mai tudásunk szerint elsõsorban a TGase 1 mûködésének
megfelelõen. (b) CIE-ben szenvedõ betegünknél elsõsorban cytoplasmatikus
festõdést mutató gyengült epidermalis aktivitás észlelhetõ. (c) A TGase 1 protein
a normál bõrben a str. granulosum területén észlelhetõ, pericelluláris festõdéssel
(d) Betegünk bõrében a TGase 1 protein jelentõsen csökkent jelenléte látható.
hosszjelölés = 100µm

42. ábra I-NE. A perifériás kenet granulocytáiban multiplex lipid cseppek helyezkedtek
               el.

a b

c d
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mitochondriumoknak, esetleg tágult Golgi-nak felelhettek meg és a többrétegû

membránok elõalakját jelenthették. (38.a,b ábra)

Az elektronmikroszkópos vizsgálat alapján a beteget a congenitalis ichthyosisok III.

csoportjába lehetett besorolni. A TGM1 gén amplifikációja során konformáció szenzitív

gél-elektroforézissel mutációra utaló eltérést nem találtunk.

37.ábra CIE-KK betegnél (a) a str. granulosum sejtjeiben perinuclearis membrán-

agglomerátumok (→) és (b) elongált lineáris membránstruktúrák a str. corneumban.

Nagyítás: a)x1450 b)x 14.000

38.ábra CIE-KK A str. spinosum felsõ sejtsorainak (a) és a str.granulosum sejtjeinek

(b) cytoplasmájában duzzadt, vaskos membránnal körülvett osztott képletek (puffadt

mitochondrium?) (→) melyek a membránkötegek elõalakjai lehetnek. Nagyítás: a)b)x

14.000

a b

a b
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6.1.2.3. CIE-SZG

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A bõrbõl végzett szövettani vizsgálat a hám hyperplasiáját, tömött, vaskos str.

corneumot észlelt. Az elektronmikroszkópos vizsgálat a str. corneumban multiplex,

szögletes, elektronlucens hasadékokat (cholesterin kristályokat) észlelt, ami congenitalis

ichthyosis II. típusának felelt meg. (39.ábra)

  39.ábra CIE-SZG Az elektronmikroszkópos vizsgálat során a str. corneumban már (a)

kis nagyítással is láthatóak a (b) nagy nagyítással típusos szögletes elektronlucens

zárványok (IC II. típus). Nagyítás: a)x2.750, b)x18.000

Mutáció analízis

Konformáció szenzitív gélelektroforézis

A TGM1 gén 15 exonjának amplifikációja majd a termékek konformáció szenzitiv gél

elektroforézis vizsgálata a 7. exont tartalmazó termék mobilitásbeli változását (shift)

mutatta.

a b
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Szekvencia analízis

A proband 7. exonját tartalmazó PCR részlet direkt nukleotid szekvenálása G4073C

transverziót mutatott, mely a 378. kodonban valin (GTC)→ leucin (CTC)

aminosavcseréhez vezet, jelölése V378L. A nukleotidok számozását a Kim és mtsai

által közölt szekvenciának megfelelõen végeztük. (21) (32. ábra)

Ebben az esetünkben a másik mutációt még nem sikerült igazolni valamint ezen

mutáció verifikálása és a család vizsgálata folyamatban van.

6.1.2.4. CIE-KD

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A szövettani vizsgálat fedõhám hyperplasiáját, a felszínen kompakt ortho-

hyperkeratosist mutatott, a granularis réteg jól fejlett volt.

A elektronmikroszkópos vizsgálat a str.corneumban számos lipid cseppet, a sejtek

közötti ûrökben homogén-habos masszát mutatott, lamellaris struktúra nélkül, míg a

kiszélesedett str.granulosum felsõ rétegében intercellulárisan lamellaris testek

maradványai megfigyelhetõek voltak. Az ultrastrukturális kép I. típusú congenitalis

ichthyosisnak felelt meg. (40.ábra) A TGM1 gén mind a 15 exonjának amplifikálása és

conformáció szenzitív gélben történõ vizsgálata kóros vándorlási sebességû szakaszokat

nem mutatott.

40. ábra CIE-KD elektronmikroszkópos vizsgálata (a) a str. corneumban multiplex
lipid cseppeket, a sejtek közötti térben habos amorf anyagot (*) észlelt. (b) A str.
granulosum/corneum határán keratinosomák maradványai (→). Nagyítás: a)x9.800,
b)x27.500

a b

*
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6.2. TÁRSULT ICHTHYOSISOK

6.2.1 CIE-BE (COMÈL - NETHERTON SZINDRÓMA)

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A bõrbõl végzett szövettani vizsgálat a hyperplasiás hám felszínén parakeratosist,

gyengén fejlett, helyenként teljesen hiányzó str. granulosumot észlelt.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat congenitalis ichthyosisnak nem felelt meg: a sejtek

keratinizációja tökéletlennek bizonyult, valódi corneocyták nem voltak észlelhetõk. A

felsõ sejtsorokban számos amorf, szemcsés masszát tartalmazó, kerek granulum volt

látható, a keratohyalin granulumok csökevényesek voltak, helyenként teljesen

hiányoztak.  A lamelláris testek a transitionális rétegben duzzadtaknak, részben

homogenizálódottnak tûntek (késõbbi amorf masszával töltött granulumok elõalakjai?).

(41.ábra) Az elektronmikroszkópos kép és a mérsékelten emelkedett össz IgE szint (490

U/ml) alapján - bár a trichogramm kóros hajmorfológiát nem mutatott - betegünket

Comèl-Netherton szindróma irányában is vizsgáljuk.

       a
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41.ábra CIE-BE ultrastrukturális vizsgálata: (a) a felsõ hámrétegekben kompakt str.

corneum kialakulása nem észlelhetõ, a keratohyalin granulumok hiányoznak, a magok

vetületében homogén granulumok (→) (b) Az inkompletten keratinizált sejtekben

vacuolumok (*), melyekben elektrondenz, szemcsés anyag látható. Nagyítás: a)x1.900,

b)x2.750, c)x9.800

6.2.2 I-NE (CHANARIN-DORFMAN SZINDRÓMA)

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A klinikai tünetek hátterében neutrális lipid tárolási betegség lehetõsége merült

fel. A perifériás vérkenet vizsgálata a granulocytákban multiplex lipid-vacuolumok

fennállását igazolta. (42. ábra)

A plasma összlipidek zsírsavösszetételének nagy felbontóképességû kapilláris

gáz-folyadék kromatográfiája (PTE Gyermekgyógyászati Klinika) a hexakozánsav

(C26:0) és dokozahexénsav (C22:6ù-3) arányának 3.5szeres emelkedését mutatta, mely

a hosszú szénláncú zsírsavak oxidációs zavarának megfelelt. A karyotípus vizsgálata

(PTE Genetika)  kromoszóma aberrációt nem igazolt.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat a basalis sejtekben és a str. granulosumban

multiplex, helyenként membranosus törmelékkel bíró, helyenként üres vacolumokat

mutatott, melyek a str. basaleban a melanosomák körül helyezkedtek el. (43. ábra) A

klinikai kép, a perifériás kenet vizsgálata, a bõr ultrastruktúrája és a lipid-kromatográfia

neutrális lipid tárolási betegséget igazolt.

*

*

b c
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43.ábra (a) Az intercelluláris résben és a str. granulosum sejtjeiben bizarr vacuolumok

(*), (b,c) a str. basale sejtjeiben kerek, membranosus törmeléket is tartalmazó

elektronlucens vacuolumok (*), melyek elsõsorban a melanosomák körül helyezkednek

el. Nagyítás: a)b)c) x14.000

6.2.3. I-MA (X-DOMINÁNS ICHTHYOSIS;CONRADI-HÜNERMANN-

HAPPLE SZINDRÓMA)

Szövettan, elektronmikroszkópos kép

A combról elvégzett szövettani vizsgálat mérsékelt follikuláris hyperkeratosist mutatott;

speciális festéssel (von Kossa) kalcium-lerakódást nem találtunk. (44.ábra)

Ultrastrukturális analízis során a str. granulosum területén a keratohyalin granulumok

mentén membránnal körülvett és membrántöredékeket tartalmazó üres vesiculumokat

észleltünk. (45.a,b ábra) A str. basale és spinosum sejtjeiben a vacuolumok a keratin-

filamentumok mentén helyezkedtek el. Hasonló membránnal körülvett hólyagcsák a

fibroblasztokban is megfigyelhetõek voltak.(46.a,b,c ábra)

c

a

b

*

*

*
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45.ábra (a) A kis nagyítású elektronmikroszkópos képen is láthatóak a keratohyalin

granulumok körül kialakult vacuolumok, (b) nagyobb nagyításnál a vacuolumok a

keratohyalin granulumok közvetlen közelében helyezkednek el és bennük

membrántöredékek is felfedezhetõek.(→) Nagyítás: a)x6.610, b)x28.500

46. ábra A membránnal körülvett vacuolumok a (a) str. basale és (b) spinosum területén

egyaránt a keratinfilamentumok mentén helyezkednek el, (c) a fibroblasztok

citoplazmája is vacuolizáltnak tûnik. Nagyítás:a x39.000, b x28.500, c x21.000

b

a b c

a
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Mutáció analízis

Konformáció szenzitív gél elektroforézis

Az EBP gén összes kódoló regióját amplifikáltuk. Az EBP gén 4. exonját tartalmazó

amplifikált DNS részlet heteroduplex analízise a vizsgált beteg DNS mintájában a két

allél között mobilitásbeli eltérést mutatott. A szülõk és az egészséges fiútestvér DNS

mintáiban hasonló shiftet kimutatni nem tudtunk. (47.ábra)

Szekvencia analízis

A beteg 4. exonját tartalmazó 321 bp nagyságú fragmens direkt nukleotid szekvenálása

a 4. exon 439. helyén  C→G transzverziót igazolt (a nukleotidok számozása a GenBank

H.sapiens phenylalkylamine binding protein mRNA (hivatkozási szám: Z37986)

szekvencia alapján történt, a számozást a kódoló szekvencia elején kezdtük (ATG-bõl

az A=1)). Ez a transzverzió a fehérjelánc 147. aminosavában arginin-glicin

szubsztitúcióhoz  (R147G) vezet. (48.ábra)

Restrikciós endonukleáz hasítás

Mivel a felfedezett mutáció az Aci I restrikciós endonukleáz egyik, a vad szekvenciában

meglévõ hasítási helyét megszünteti, a mutációt ezen restrikciós enzim segítségével

bizonyítottuk. A 321 bp nagyságú PCR terméket az enzim a vad típusu allél esetében

három fragmentumra (168bp, 15bp, 138bp), míg a mutáns allél esetében két

fragmentumra (168bp and 153bp) hasította. (49. ábra) Az egészséges családtagok nem

hordozták a mutációt. Egy esetleges polimorfizmus lehetõségének kizárására 50

egészséges, egymással rokonságban nem álló nõ DNS mintájából amplifikáltuk az EBP

gén 4. exonját majd a kapott termékeket Aci I emésztéssel vizsgáltuk. A vizsgált 100

normál allél egyikében sem észleltük a mutációt.
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44. ábra I-MA. A bõrbõl végzett szövettani vizsgálat mérsékelt hyper-parakeratosist

   észlelt, a szöveti kép nem volt jellegzetes. A Kossa festés kóros Ca++

   lerakódást nem igazolt (nem mutatjuk)                       

1                                            2
   II.

                                                  1               2                          C

I.

47. ábra I-MA A családfa és az EBP gén 4. exonját tartalmazó DNS részlet heteroduplex

   analízise.  Csökkent mobolitású heteroduplexek csak a proband (II/2) DNS

   mintájában láthatók, az egészséges családtagokban (I/1,2, II/1) és az egészséges

   kontrollban (C) nem.
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                                       AT  C C  C  C T  C C  G C  T  T   C A T  T

                 H       P        L     R/G       F       I

                                                               CGC/GGC

48. ábra I-MA Az EBP gén 4. exonjának szekvencia analízise. A felsõ szekvencia a vad
   típusú, az alsó szekvencia a mutáns allélt mutatja. A protein szekvencia
   változása az ábra alján látható. A DNS szekvencia analízise 439. pozícióban
   C→G transzverziót igazolt, mely CDPX2-ben szenvedõ betegünkben arginin
   (CGC) glicin (GGC) cserét eredményezett, amint azt a nyíl mutatja.

                                                       M     U     I/1    II/1  II/2    I/2      C

49. ábra Aci I restrikciós enzim hasítás. A 321 bp hosszúságú PCR terméket (U) az
   enzim a normál allélokban (I/1, II/1, I/2) három (168bp, 15bp, 138bp) darabra
   hasítja, a mutáns allélban (II/2) két, egyenként 168bp és 153bp hosszú darab
   keletkezik. A 15 bp emésztett termék a képen nem látható.

321 bp

168 bp
153 bp
138 bp
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7. MEGBESZÉLÉS

7.1 AUTOSZOMÁLIS RECESSZÍV CONGENITALIS ICHTHYOSISOK (ARCI)

ÉS TGM1 MUTÁCIÓK

A vizsgált 9 család közül a klinikai tünetek illetve az anamnézis 7 esetben vetették

fel ARCI lehetõségét. A hat, klinikai tünetei alapján autoszomális recesszív congenitális

ichthyosisnak megfelelõ beteg közül két betegnél erythema nélkül fennálló, vaskos

pikkelyképzõdéssel járó lamellaris ichthyosist, négy betegnél testszerte fennálló, változó

súlyosságú erythrodermát észleltünk, mely congenitalis ichthyosiform erythrodermának

felelt meg. Egy beteg esetében, bár az enyhe klinikai kép vulgaris ichthyosisra

emlékeztetett, az anamnézis alapján felmerült ARCI lehetõsége. Az érintett bõr

elektronmikroszkópos vizsgálatát minden betegnél, a TGM1 gén mutáció analízisét

mind a 7 ARCI-nak megfelelõ esetben elvégeztük.

A TGM1 gén mutációját a klinikai tüneteit és genetikai hátterét tekintve heterogén

ARCI csoporton belül elsõsorban lamellaris ichthyosisokban, és néhány congenitalis

ichthyosiform erythroderma hátterében sikerült igazolni. A TGM1 gén terméke a TGase

1 enzim egyike az öt jelenleg ismert, az epidermis terminális differenciálódásában

résztvevõ transzglutamináznak.

A fehérje funkcióját a 4.3.1. alfejezet tárgyalja. Szerkezetének ismerete a

mutációk következtében kialakuló funkcióvesztés, a klinikai tünetek és a fenotípus-

genotípus összefüggések szempontjából fontosnak tûnik. (50.ábra) A TGase 1 mérete

mind az N-terminális, mind a C-terminális végeken lévõ addícionális aminosavak miatt

nagyobb, mint a TGase enzimcsalád többi tagja, ugyanakkor a molekula centrális 2/3-a

mind aminosavsorrendjét, mind szerkezetét tekintve alapvetõ homológiát mutat

azokkal. (22) A TGM1 génrõl szintetizálódó mRNS és a transzlálódó fehérje egyaránt a

differenciálódó str. spinosum felsõ sejtsoraiban és a str. granulosumban mutatható ki. A

molekula térbeli szerkezetét, az egyes aminosavak egymáshoz való viszonyát a szintén

transzglutamináz csoportba tartozó és ismert térszerkezetû XIII. faktor szerkezete

alapján, a funkciót deléciós termékek aktivitásának funkcióvesztése alapján határozzák

meg. (59,22)

Az N-terminális végen egy aktivációs peptidet követõen a molekula

membránkötõdését biztosító régió következik, amit egy cystein-csoport posztszintetikus

eszterifikációja biztosít. Érdekes, hogy a molekula N-terminális végérõl mintegy 60
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reziduum eltávolítása az enzimaktivitást 10×-ére növeli és megváltoztatja a katalitikus

szubsztrát specificitást. További aminosav-eltávolítás az enzimaktivitást megszünteti.

Hasonló a helyzet a molekula C-terminális végén, ahol 145-185 aminosav eltávolitása

az enzimaktivitást csökkenti, 245 aminosav hiánya esetén azonban ismét az eredeti

enzimmel azonos aktivitás mérhetõ. (22) További residuum-eltávolítás, a mag-domének

ill. a katalitikus triád elvesztése természetesen inaktivitást okoz. A centrális mag

doménben észlelték eddig a legtöbb missense mutációt (1. táblázat), ami a molekula

aktív részét, katalitikus triádját és az ugyancsak fontos Ca++-kötõ régiót tartalmazó

szekvenciák illetve a konformáció megváltozásának jelentõségét mutatja ebben a

kulcsrégióban. A C-terminális végen lévõ â-barrelek a szubsztrát kötésben,

specificitásban és az aktiválódásban játszanak szerepet, valamint stabilizálják a

molekulát és megvédik a mag domént a proteolitikus degradációtól. (22)

N-terminális        C-terminális

membránkötõ hely        aktív hely Ca++-kötõ hely

1.                                                                                                   815. aminosav

 

katalitikus triád

     aktivációs  â-szendvics        â-barrel 1    â-barrel 2

        peptid          domén                 mag (core) domén 100 aminosav

50.ábra A TGase 1 szerkezeti sémája (a XIII.faktor másodlagos szerkezete alapján).

(59) A piros jelzések az általunk észlelt mutációk sémás elhelyezkedését mutatják.

7.1.1 LAMELLARIS ICHTHYOSIS

LI-KK betegünk klinikailag típusos lamelláris ichthyosisnak felelt meg,

ultrastrukturálisan az IC II. típusú congenitalis ichthyosis jellegzetességeit mutatta. A

klinikai kép és az ultrastruktúra együttesen a TGase 1 enzim károsodását vetette fel.

A heteroduplex analízis és a direkt szekvencia analízis az intron 5 acceptor

hasítási helyén A3366G szubsztitúciót igazolt, melyet az elvégzett allél-specifikus PCR

vizsgálat is megerõsített. Ez az A/G szubsztitúció jól ismert, a norvég ARCI populáció

leggyakrabban észlelt mutációja (44), de az Egyesült Államokban is igazolták

különbözõ etnikai csoportokban. Utóbbi esetekben családvizsgálatok és haplotípus

V378L    Y503X  R553P        S669X
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analízis vizsgálatok arra utalnak, hogy a mutáció Észak-Rajna-Westphalia

(Németország) területén alakulhatott ki 45 generációval ezelõtt, idõszámításunk szerint

800-1000 körül. (50) A mutáció következtében két különbözõ mRNS szintézisét

észlelték. Az egyik esetben a transzkript az egész intron 5-öt tartalmazta (18), míg a

másik esetben egyetlen G nukleotid insertioját észlelték. (45) Nagyobb beteganyagban a

két transzkript kb. 9:1 arányban volt megtalálható. (50) Mindkét esetben bekövetkezik

az olvasási keret (reading frame) eltolódása, és ezáltal korai terminációs kodon

kialakulása a TGase 1 enzim aktív részétõl 5' irányban, mely ilymódon megszünteti az

enzim aktivitását. Az enzimaktivitás csökkenését immunhisztokémiai módszerekkel is

igazolták. (46,15) A homozigóta A/G mutáció klinikai megjelenése a nagyobbrészt LI,

egyes esetekben CIE volt (45), de egy családon belül is észlelték mindkét fenotipust

azonos genotipus mellett.(17) Shevchenko vizsgálatai szerint erythrodermát egyetlen

esetben sem észleltek (kivéve, ha a beteg retinoid kezelésben részesült), ugyanakkor a

LI klinikai képe különbözõ súlyosságú volt az azonos mutációt hordozó betegek között,

így genotípus-fenotípus összefüggést nem tudtak megállapítani. (50)

A 378. kodonon észlelt G/C transzverzió, mely a TGase 1 fehérjében valin-leucin

cseréhez vezet, szintén ismert és elterjedt, hiszen svájci, norvég és finn szerzõk egyaránt

észlelték. (28,18,44) A Val-378 csak két pozicióval követi C-terminális irányban a

katalitikus Cys-376-ot. A Val-378 maga is teljes mértékben konzervált és konzervált

reziduumok hydrophob környezetében helyezkedik el. A mutáció következtében most

már leucint tartalmazó oldallánc konformációja jelentõsen megváltozik. Ennek

következtében a katalitikus Cys-376 helyzete és orientációja módosul és az enzim

katalitikus aktivitása károsodik. (18)

A V378L mutációt compound heterozigóta formában is mind LI, mind CIE

fenotípusában közölték. Ugyanazon heterozigóta genotípusban (R142C/V378L)

mindkét fenotípus megtalálható volt. (28) A kisszámú ultrastrukturális közlésbõl

kiemelhetõ, hogy mindkét mutáció esetében IC II -nek megfelelõ elektronmikroszkópos

képet észleltek. (44)

 LI-ZM betegünknél lamelláris ichthyosis klinikai képét láttuk, mely

ultrastrukturálisan IC II típusú ichthyosisnak felelt meg. Az elektronmikroszkópos kép

alapján TGM1 mutáció lehetõsége merült fel. A mutációanalízis során a folyamat

hátterében csak az egyik (R553P) aminosavcseréhez vezetõ, eddig nem közölt mutáció

fennállását sikerült igazolnunk. Az Arg553 a katalitikus mag doménben elhelyezkedõ,

nem konzervált reziduum. Feltételezhetõ, hogy a bázikus, hydrofób arginin helyett az
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alifás prolin megjelenése a láncban konformációváltozást okozhat a közvetlenül

mellette elhelyezkedõ konzervált magszekvenciákban (522-552). A mutáció további

vizsgálata (verifikáció, családvizsgálat, polimorfizmus kizárása) és a másik allélon

feltételezhetõ mutáció további keresése jelenleg folyamatban van.

7.1.2 CONGENITALIS ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA

CIE-KA esetünk a CIE összes kritériumának megfelelt. Ultrastrukturálisan IC I

típusra utaló eltéréseket találtunk, mely irodalmi közlések alapján rendszerint CIE

fenotípus eseteiben figyelhetõ meg. (39) Ugyancsak észleltük a str. granulosum legfelsõ

sejtrétegeiben és a str. corneumban a CCE elvékonyodását, melyet TGM1 mutáció

fennállásakor írtak le. (1, 27) A TGM1 gén mutáció analízise két, eddig ismeretlen

nonsense mutációt igazolt compound heterozygota formában: az anyai ágon öröklõdõ

Y503X és az apai ágon öröklõdõ S669X mutációkat. A TGase 1 protein C-terminális

doménje ellen irányuló B.C1 monoklonális egér ellenanyaggal, a bõr vizsgált

metszeteiben, a protein mennyiségének drasztikus csökkenését észleltük. Az enzim

aktivitásának in situ vizsgálata a mutációk okozta csökkent mûködést igazolta.

A szerkezeti egység elvesztése, mely a legtöbb enzim aktivitásának elõfeltétele,

már önmagában magyarázhatja a katalitikus aktivitás teljes hiányát. Az Y503X a C-

terminális vég irányából a teljes fehérjét mintegy 38%-kal rövidíti meg. Ezáltal az

enzim nemcsak központi magdoménjének Ca++-kötõ tulajdonsággal bíró konzervált

szakaszait veszíti el, de a C-terminális véget alkotó mindkét β-barrelt is. Az S669X a

molekulát 17,9%-ával csonkolja, eltávolítva részben a β-barrel 1-et és a teljes β-barrel

2-t, melyek feltehetõen az enzim szubsztrát-specificitásában játszanak szerepet.

Deléciós termékek analízise alapján mindkét mutáció alapvetõen csökkent, vagy

hiányzó aktivitással járhat. (22)

A LI családokban közölt TGM1 mutációk többsége a magdoménban, vagy ettõl

felfelé helyezkedik el. β-barrel doménekben kialakuló mutációkat ritkán találtak. (1.

táblázat) A TGM1 génben a közelmúltban ismertettek egy 9008delA mutációt, mely a

749. kodonban korai terminációhoz, és a TGase 1 protein β-barrel 2 egység

csonkolódásához vezetett. Ez a szerkezeti eltérés egy core doménben elhelyezkedõ

missense mutációval együtt csökkent TGase aktivitást, és CIE fenotípust eredményezett.

Feltételezték, hogy a molekula megrövidült C-terminális vége nem képes gömbszerû

struktúrába rétegezõdni, ezáltal instabillá válik, és lebomlik. Ha a β-barrel 2
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megváltozott gömbstruktúrával stabil maradna is, feltételezett funkciói elvesznek. Ez a

mutáció az mRNS transzkriptek instabilitását, és számbeli csökkenését is okozhatja,

mint ezt más gének esetében 'mRNS pusztulás' néven leírták. (1)

Saját esetünket és az elõzõekben említett esetet alapul véve, feltételeztük, hogy a

TGase1 protein C-terminális doménje jelentõs részének vagy a molekula még nagyobb

részének korai termináció miatti elvesztése vezetne CIE fenotípus kialakulásához. Ezt

az a tény is támogatni látszik, hogy a TGM1 gén kiütése a CIE-hez hasonló kórképet

okoz egérben, mely erythrodermával jár és neonatális elhulláshoz vezet. (32) A

közelmúltban  Tgase 1 -/- egér "nude" egérre transzplantált bõrén végzett

ultrastrukturális vizsgálatok a  corneocyták sejtburkának (CCE) és lipidburkának (CLE)

teljes hiányát igazolták. Kimutatható volt a lipid barrier funkció csökkenése, melyet a

str. granulosum/str. corneum határán megjelenõ, kóros morfológiájú intercelluláris

lipidtartalmú lamelláris struktúrák, valamint a str. corneumban észlelhetõ lipid tartalmú,

helyenként membránokat is tartalmazó vacuolumok megjelenésével hoztak

összefüggésbe. (26) Utóbbi ultrastrukturális eltéréseket betegünk bõrmintájában is

észleltük. Fenti okok miatt összegyûjtöttük az irodalomban található vizsgálatok adatait,

és megvizsgáltuk az enzim korai terminációjához vezetõ mutációk (frame-shift,

nonsense) fenotípusait. (1.táblázat).

Egy családot találtunk, mely egyik allélján 18 aminosavat érintõ deléciót

hordozott compound heterozygóta formában, mely a β-barrel 1 és β-barrel 2 között

helyezkedett el, és a klinikai adatok szerint CIE klinikai tüneteit mutatta. (18) A

fennmaradó, korai terminációhoz vezetõ nonsense és frame-shift mutációk, beleértve

azokat is melyek, mint a mi esetünkben a β-barrel doméneket érintették, a lamelláris

ichthyosis különbözõ fenotípusait mutatták. (17,50,15,20) Jóllehet, néhány esetben

enyhe vagy mérsékelt erythema fennállt, de a vaskos, durva pikkelyek jelenléte

lamelláris ichthyosis fenotípusát valószínûsítette. (7) Az 5 intron frameshift mutációját

homozygóta módon hordozó család egyik tagja LI, másik tagja CIE fenotípusát

mutatta.(17)

A CIE fenotípus eseteiben elõforduló mutációkat vizsgálva, az irodalom számos

különbözõ missense mutációt is közöl. (17,28) Ez a tény eddigi ismereteink szerint,

továbbra is a kórkép heterogenitására, és a fenotípus-genotípus összefüggések hiányára

utal. Megemlítendõ, hogy betegünknél két arteriás aneurysmát is diagnosztizáltak

csecsemõkorban. Kérdéses, hogy e tünetnek van-e kapcsolata a TGase 1 funkciójának

elvesztésével.
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5S41Y Huber 1995 V378L Laiho 1997
C53S Hennies 1998 G382R Hennies 1998

R77X                        * Parmentier 1995 V382M Petit 1997

D101V Yang 2001 R388H Akiyama 2001

R127X                      * Huber 1997 R388P Shevchenko 2000

R141C Huber 1995 R395L Laiho 1997

R141H Russel 1995 F400V Tok 1999

R142C Laiho 1997 K422X                     ∆∆ Cserhalmi 2001

R142 H Russel 1995 D430V Pigg 2000

R142 P Cserhalmi 2001 M442X                    * Huber 1995

G143E Petit 1997 G473S Huber 1997

G143R Hennies 1998 E519G Esposito 2001

L204Q Akiyama 2001 Q582X                     φφ Cserhalmi 2001

G217S Laiho 1997 Q661X                     * Jessen 2000

R225H Hennies 1998 R687C Huber 1997

P248L Tok 1999 R760X                     ∆∆ Shevchenko 2000

W263X                 * ∆∆ Hennies 1998 A3366G                * ∆∆ Huber 1995

S272P Esposito 2001 IVS13(+1)               φφ Huber 1997

N288D Yang 2001 4561delAC              ∆∆ Bichakjian 1998

R306W Park 2000 Ä679-696                 φφ Huber 1997

R315C Huber 1997 138insCGAC          ∆∆ Bichakjian 1998

R315L Tok 1999 1303del5                  φφ Cserhalmi 2001

R322Q Huber 1995 498ins4                    ∆∆ Cserhalmi 2001

S358R Huber 1997 9008delA                 φφ Akiyama 2001

1. táblázat Autoszómális recesszív congenitalis ichthyosisok eddig leírt TGM1

mutációi és elsõ leírói. A vastagon szedett nonsense és frameshift mutációk

következtében létrejövõ korai termináció eseteiben leírt fenotípusokat vizsgáltuk. * =

homozigóta mutáció, ∆ = compound heterozigóta mutáció a másik allélon is korai

terminációt okozó mutációval, φ = compound heterozigóta mutáció a másik allél

missense mutációjával.
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Fontos, de a klinikai kép alapján sokszor nem tisztázható, hogy a TGM1 mutációk

CIE fenotípushoz vagy CIE-ra hasonlító, erythrodermával járó lamellaris ichthyosishoz

vezetnek-e. (18) Az utóbbi lehetõségét látszik alátámasztani CIE-SZG betegünk, akinél

kifejezett erythrodermát, és nagyelemû, fehér, vékony pikkelyképzõdést láttunk. A

klinikai kép congenitalis ichthyosiform erythrodermának felelt meg. Az elvégzett

elektronmikroszkópos vizsgálat azonban IC II-nek megfelelõ cholesterin kristályok

jelenlétét mutatta, mely ultrastruktúra lamelláris ichthyosis eseteire jellemzõbb. (27) A

mutáció analízis a 7. exonban a már LI-KK betegünknél észlelt V378L mutáció

fennállását igazolta, mely mellett ugyanezen exonban egy aminosavcseréhez nem

vezetõ polimorfizmust is találtunk. A mutáció további vizsgálata (verifikáció,

családvizsgálat), és a másik allél feltételezett mutációjának további keresése jelenleg

folyamatban van.

Az irodalom szerint az észlelt erythroderma kialakulásában a bevezetett retinoid

kezelés is szerepet játszhat. (50) A klinikai kép jellegét véglegesen a retinoid terápia

elhagyását követõen a beteg további követése tisztázhatja.

7.2 X-HEZ KÖTÖTT DOMINÁNS ICHTHYOSIS (CONRADI-HÜNERMANN-

HAPPLE SZINDRÓMA) ÉS AZ EBP GÉN MUTÁCIÓJA

A közelmúltban igazolódott, hogy az X-hez kötött domináns ichthyosist (X-

domináns chondrodysplasia punctata, CDPX2, Conradi-Hünermann-Happle szindróma)

a posztszkvalén cholesterin bioszintézis emberben, illetve egérben jelenleg ismert négy

genetikai megbetegedésének egyike okozza. (35)  König és munkatársai 2000-ben írták

le elõször a NSDHL, a 3β-hydroxysteroid-dehydrogenase enzimet kódoló gén

mutációját CHILD szindróma esetében. Így napjainkban három különbözõ, ugyanakkor

egyes klinikai és biokémiai jellemzõkben hasonlóságot mutató humán megbetegedés

kapcsolható a cholesterin bioszintézis egyazon útjának különbözõ lépéseihez: a Smith-

Lemli-Opitz szindróma (Ä7-sterol-reductase), a Conradi-Hünermann-Happle szindróma

(Ä8-Ä7 isomerase) és a CHILD szindróma (3â-hydroxysteroid-dehydrogenase). (24,54)

Az EBP-t kódoló gént (emopamilt kötõ fehérje, EBP, mely szterol-∆8-izomeráz

enzimnek bizonyult) az Xp11.22-p11.23 helyen azonosították. Az X-hez kötött

dominánsan öröklõdõ foltos (tattered =Td) fenotípusú egér kialakulásában ugyanezen
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enzim deficienciáját igazolták. (11) Az EBP morfológiai és funkcionális jellemzõit a

4.3.2. fejezet részletezi.

Betegünk 14 éves korban került vizsgálatra, ekkor már sem erythemás

bõrtüneteket, sem chondrodysplasia punctata radiológiai jeleit nem észlelhettük. Minor

tünetek (szegmentális jellegû ichthyosis, igen diszkrét follicularis atrophoderma,

hegesedõ, foltos diszkrét alopecia, scoliosis) alapján merült fel X-hez kötött domináns

ichthyosis lehetõsége.

Az EBP gén mutáció analízise új, de novo kialakult heterozigóta missense

mutáció (439 C→G) fennállását igazolta, mely a szintetizálódó EBP fehérjében R147G

cserét eredményez. Az aminosavcsere feltételezett helye a fehérjének az endoplazmás

retikulum belsõ felszíne felé esõ hurokrésze, mely szakasz csak emlõsökben állandó.

Bravermann és késõbb Has és munkatársai a 147. kodon második poziciójában

igazoltak missense mutációt (440G→A), mely ugyanazon aminosavpozicióban eltérõ

aminosavcseréhez (R147H) vezetett. Az esetükben fennálló R147H mutáció

vizsgálataik alapján az enzim mûködését jelentõsen befolyásolta, csökkentette. (4,14)

Japán szerzõk megfigyelése szerint az enzim részleges/teljes hiányához vezetõ mutációk

(PTC) a chondrodysplasia punctata típusos, súlyos klinikai képét hozzák létre, míg az

aminosavcseréhez vezetõ missense mutációk esetében a súlyos klinikai tünetek

hiányozhatnak, a klinikai kép sokszor enyhébb. (19) Az általunk vizsgált, klinikailag

enyhe fenotípussal jellemezhetõ esetben a 147. kodon elsõ helyén találtunk missense

mutációt, mely arginin-glicin szubsztitúciót eredményezett az EBP proteinben.

Feltételezzük, hogy ez az enyhe fenotípus az aminosavcsere elhelyezkedésével függhet

össze, mely nem érinti jelentõsen a mûködés szempontjából fontos transzmembrán

doméneket és a cytoplazmatikus összekötõ domént.

Mivel az általunk talált mutációt 100 egészséges nõi EBP allél egyikében sem

sikerült kimutatni, úgy gondoljuk, hogy az EBP génben ez a mutáció nem normál

polimorf variáns. Bár a beteg édesanyjánál még jelzett tüneteket sem találtunk, a szülõk

gonadális mozaicizmusa biztonsággal nem zárható ki. (14) A Kolde és munkacsoportja

által leírt vacuolumképzõdést a hám összes rétegében az ultrastrukturális vizsgálat során

mi is észleltük. Ennek pontos összefüggése az észlelt mutációval jelenleg nem ismert.

(23)
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7.3 AZ ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK JELENTÕSÉGE AZ

ICHTHYOSISOK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN, KLASSZIFIKÁCIÓJÁBAN ÉS A

GENETIKAI VIZSGÁLATOK IRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN

A vizsgálatba bevont 9 család közül a klinikai tünetek 6 esetben, az anamnézis 1

esetben vetette fel ARCI lehetõségét. Egy esetben a bõrtünetekhez társult enyhe

csontrendszeri és szemészeti tünetek (X-domináns ichthyosis, Conradi-Hünermann-

Happle szindróma), 1 esetben a bõrtünetek (súlyos alopecia ichthyotica), az icterus, a

máj zsírcseppes vacuolisatioja, és a perifériás kenet granulocytáinak lipid vacuolumai és

minor anomáliák jelenléte (Chanarin-Dorfman szindróma) társult ichthyosisra utaltak. A

két utóbbi esetben az elektronmikroszkópos vizsgálat a klinikai diagnózist

megerõsítette: az X-hez kötött domináns ichthyosis (I-MA) esetében az ultrastrukturális

vizsgálat az irodalomban leírt vacuolisatiot mutatta, bár a szintén közölt tûszerû

zárványokat esetünkben nem észleltük. A betegség hátterében a közelmúltban felismert

EBP gén mutációját betegünkben igazoltuk. Ezen R147G mutációt eddig az

irodalomban nem közölték. Chanarin-Dorfman szindrómában szenvedõ betegünknél (I-

NE) a diagnózist biokémiai vizsgálat is megerõsítette. Az ultrastrukturális kép a

hámsejtek irodalomból ismert zsírcseppes vacuolisatioját mutatta.

A hat, autoszomális recesszív congenitális ichthyosisba besorolható betegbõl két

betegnél erythema nélküli, vaskos pikkelyképzõdéssel járó, lamellaris ichthyosis képét

láttuk. A bõr elektronmikroszkópos vizsgálata mindkét esetben IC II típusnak

megfelelõ, szögletes cholesterin kristályok jelenlétét mutatta, ami tapasztalatok szerint a

TGM1 mutációkban leggyakrabban megjelenõ ultrastrukturális eltérés. (27) A TGM1

gén mutáció analízise az egyik esetben (LI-KK) két, ismert TGM1 mutációt igazolt

compound heterozygota formában. A másik betegnél (LI-ZM) csak egy, eddig nem

közölt mutációt sikerült kimutatni, a beteg további vizsgálata folyamatban van.

Négy betegnél testszerte fennálló, változó súlyosságú erythrodermát észleltünk,

vékony, fehér pikkelyképzõdéssel, mely klinikailag congenitalis ichthyosiform

erythrodermának felelt meg. Egy betegnél (CIE-SZG) a bõr elektronmikroszkópos

vizsgálata IC II típusnak megfelelõ, típusos cholesterin kristályok jelenlétét mutatta, és

a TGM1 gén mutáció analízise ismert (V378L) mutáció jelenlétét igazolta. Az

ultrastrukturális kép alapján a beteget erythemával járó lamellaris ichthyosisnak tartjuk.

Az észlelt mutáció fennállásának megerõsítése, és a feltételezhetõ másik mutáció

kimutatása folyamatban van.
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Két betegnél az ultrastrukturális vizsgálat IC I. típusának megfelelõ képet (lipid

cseppek a str. corneum sejtjeiben) mutatott. Az egyik esetben (CIE-KD) a TGM1 gén

vizsgálata mutációt nem igazolt. Másik esetünkben (CIE-KA) a TGM1 gén mutáció

analízise két, eddig nem közölt nonsense mutációt igazolt, ami a TGase 1 enzim C-

terminális végének elvesztéséhez vezetett. A keratinocyta transglutaminase enzim

morfológiai és funkcionális hiánya enzim- és immunhisztokémiai vizsgálatokkal is

kimutatható volt. Utóbbi esetben az elektronmikroszkópos képek revíziója a CCE

elvékonyodását mutatta, mely az enzimfunkció hiányára utal, ennek megítélése azonban

a CCE vékonysága miatt (10-15 nm) igen nehéz és bizonytalan. Könnyebben

megítélhetõ a corneocytákban a lipid cseppek és az intercelluláris résben a dezorganizált

lamelláris struktúrák megjelenése. Ugyanakkor utóbbi eltérések nem specifikusak,

egyéb kórképekben (XRI) is elõfordulhatnak.

A negyedik beteg esetében (CIE-BE) az elektronmikroszkópos vizsgálat a hám

inkomplett elszarusodását, a keratohyalin granulumok hiányát, és szemcsés,

elektrondenz anyagot tartalmazó granulumokat mutatott a transitionális sejtekben és a

str. corneumban. Az észlelt ultrastrukturális eltérések autoszomális recesszív

ichthyosisba nem voltak besorolhatók, és Comèl-Netherton szindróma fennállását

valószínüsítették. A feltételezést alátámasztja a beteg emelkedett össz IgE szintje. A

TGM1 gén vizsgálata mutációt nem igazolt. Feltételezésünknek ellentmond a

hajanomália (trichorrhexis nodosa) hiánya, ez azonban késõbbi életkorban is

manifesztálódhat. A beteget Comèl-Netherton szindróma irányában továbbra is

megfigyeljük, és a SPINK5 gén mutációanalízisét megkezdtük.

 Egy felnõtt korban vizsgálatra került beteg (CIE-KK) esetében az enyhe klinikai

kép vulgaris ichthyosisra emlékeztetett, és csak az anamnézisben szereplõ csecsemõkori

erythroderma valamint a hajlatokban recidiváló makacs gyulladás alapján merült fel

ARCI lehetõsége. A bõrbõl elvégzett elektronmikroszkópos vizsgálat ritkán észlelhetõ,

IC III típusba sorolható eltéréseket mutatott: perinukleárisan kóros membránstruktúrák a

str. granulosumban, valamint elongált, többrétegû membránkötegek a str. corneumban.

Betegünket az ultrastrukturális eltérések alapján az ARCI csoportba soroljuk. A TGM1

gén mutáció analízise kóros eltérést nem igazolt.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a morfológiai vizsgálatok legnagyobb

felbontóképességû módszere, az elektronmikroszkópos vizsgálat igen nagy jelentõségû

az ichthyosisok pontosabb diagnosztikájában. Az ichthyosisok heterogén csoportján

belül pontosabb klasszifikációt, és pontos diagnózist tesz lehetõvé. A klinikai kép
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alapján nem besorolható, vagy tévesen besorolt eset, mint munkánkban a congenitalis

ichthyosiform erythroderma (CIE-BE), illetve a vulgaris ichthyosis (CIE-KK) az

ultrastruktúra alapján felismerhetõvé, besorolhatóvá válhat (Comèl-Netherton

szindróma - CIE-BE, autoszomális recesszív congenitalis ichthyosis IC III típus - CIE-

KK).

A klasszifikáció a prognózis megítélését még a pontos genetikai háttér

ismeretének hiányában is megkönnyíti (pl. domináns/recesszív öröklésmenet,

anticipáció jelentõsége a genetikai tanácsadásban). A pontos diagnosztika és

klasszifikáció ugyanakkor kulcsfontosságú a genetikai vizsgálatok tervezése

szempontjából, hiszen a különbözõ kórképek hátterében különbözõ génmutációk

keresése indokolt, és válik egyre inkább elérhetõvé a genetika rohamos fejlõdésével.

(Példánknál maradva: CIE-BE esetünkben a TGM1 mutációk eredménytelen keresése

helyett a SPINK5 gén vizsgálata valószínûleg célravezetõbb lesz.)

Az elektronmikroszkópos jellemzõk nemcsak a diagnosztikai/ klasszifikációs

kérdések tisztázása révén segíthetik a genetikai vizsgálat irányának meghatározását.

Kis, klinikumát tekintve egységesebb, ám genetikailag heterogén betegcsoportban (pl.

autoszomális recesszív congenitális ichthyosisok) szûrõ funkciót is elláthat, amennyiben

bizonyos ultrastrukturális jellegzetességek egy esetleges mutáció jelenlétét

valószínûsítik (pl. IC II ultrastrukturális képe és a TGM1 mutációk). Ilymódon az

ultrastrukturális analízis iránymutató lehet egy adott gén analízisébe bevonható betegek

kiválasztásánál, ami a vizsgálatok találati arányát, és nem utolsó sorban

költséghatékonyságát növeli. Természetesen ennek feltétele, hogy további széleskörû (a

ritka megbetegedésekben nemzetközi), az ultrastruktúra és a mögötte álló mutációk

összevetésén alapuló vizsgálatok pontosítsák az ultramorfológia specificitását.

A helyesen diagnosztizált és pontosan klasszifikált betegek célzott genetikai

vizsgálata, és a mutáció(k) meghatározása lehetõvé teszi a prenatális genetikai

vizsgálatot. Ennek lehetõsége a TGM1 és EBP mutációt hordozó betegeknél és

családjuknál, a sikeres mutációanalízis következtében, fennáll. Az ichthyosis

fenotípusának pontos diagnosztikáján és klasszifikálásán alapuló genotípus-

meghatározás távlatilag meggyorsíthatja ezen betegek számára a ma még csak

körvonalazódó szomatikus génterápia elérhetõségét.
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8.  A MUNKA JELENÕSÉGE ÉS AZ EREDÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

A dolgozat a congenitalis és társult ichthyosisok csoportjában végzett

ultrastrukturális és genetikai vizsgálatok eredményeit foglalja össze.

A munka jelentõségét az alábbiakban lehet összefoglalni:

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei alapján a klinikailag heterogén

ichthyosis-csoportokban definiálja az egyes csoportokra jellemzõ ultrastrukturális

eltéréseket. A makromorfológia alapján homogénnek tûnõ klinikai alcsoportokban az

ultrastrukturális szerkezet eltéréseinek elemzésével igazolja az elektronmikroszkópos

vizsgálat jelentõségét az ichthyosisok pontos klasszifikációjában.

Beszámol az ichthyosisban végzett elsõ magyarországi mutáció-analízisekrõl. A

vizsgálat során három beteg esetében új, két betegnél az irodalomban már ismert

mutáció fennállását igazolta.

A klinikai fenotípus és a genotípus összefüggéseinek vizsgálatát az

elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján észlelt fenotípus-jellemzõk és az igazolt

mutációk összevetésével egészíti ki és pontosítja.

Sem saját vizsgálatok, sem irodalmi adatok alapján a klinikai kép és a háttérben

álló mutációk között egyértelmû genotípus-fenotípus összefüggést nem talált. Az

ultrastrukturális fenotípus és a genotípus közötti összefüggéseket vizsgálva, bizonyos

korreláció kimutatható volt.

Az eredmények az alábbi területeken hasznosíthatók:

Az ultrastrukturális vizsgálattal alátámasztott klasszifikáció még a pontos

genetikai háttér ismeretének hiányában is megkönnyíti a prognózis megítélését és

ezáltal a genetikai tanácsadást.

A pontos diagnosztika és klasszifikáció kulcsfontosságú a genetikai vizsgálatok

tervezésekor, mivel a különbözõ kórképek hátterében különbözõ génhibák keresése

indokolt, és válik egyre gyakrabban elérhetõvé. A különbözõ gének analízisébe

bevonható betegek kiválasztásánál az ultrastrukturális analízis iránymutató lehet.

Klinikumát tekintve egységes, de genetikailag heterogén betegcsoportban az

elektronmikroszkópos vizsgálat szûrõ szerepet is elláthat, ha bizonyos ultrastrukturális

jellegzetességek mutáció jelenlétét valószínûsítik. A pontos diagnosztika és a

kórcsoporton belüli célzott kiválasztás növeli a genetikai vizsgálatok találati arányát,

költséghatékonyságát.
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A helyesen diagnosztizált és pontosan klasszifikált betegek célzott genetikai

vizsgálata, és a génhiba (génhibák) pontos meghatározása lehetõséget ad a prenatalis

diagnosztikára.

A fenotípus diagnosztikáján és klasszifikálásán alapuló genotípus-meghatározás

távlatilag meggyorsíthatja az igazolt mutációval bíró betegek számára a ma még csak

körvonalazódó szomatikus génterápia elérhetõségét.

Vizsgálataink igazolták, hogy az ultrastrukturális elemzés kiemelkedõ szerepet

játszik a klinikai megjelenésében hasonló kórképek pontosabb elkülönítésében, és

alkalmas módszer a genetikai vizsgálatok célzott megtervezéséhez.
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